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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ७२ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०६/०८/२०१३         वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०६/०८/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.जगताप नवनाथ द ु   -   सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
६)     मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७) मा.भालेकर अ णा दलीप 
८)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
९) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१०) मा.बारणे माया संतोष  
११)    मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१२) मा.कदम सदगु  महादेव  
१३)    मा.भ डवे संिगता राज  
१४)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

या िशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु ् , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे – सह 
आयु , मा.गायकवाड, मा.कारचे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.फंुदे -  सहा. आयु , 
मा.घाडगे – मु यलेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – 
वकास अिभयंता, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख – 
भार  वै क य अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, 

मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.रामदास जाधव, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, 
मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.स यद,  मा.बरशे ट , - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – शासन अिधकार  
िश ण मंडळ, मा.कांबळे - .िश णािधकार , मा.साळंुके – मु य उ ान अधी क, मा.डॉ.गोरे -
पशुवैदयक य अिधकार , मा.च हाण - आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण - संगणक अिधकार , 
मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा. जरांडे - सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .३५ : मनपा अिधकार /कमचा-यांना ो साहनपर एक अगाऊ वेतनवाढ देणेबाबत -  

             मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .३६ : भोसर  भाग .३५ अ चे पोटिनवडणूक चे ह डओ िच ीकरणाचे खचास  

             मा यता देणेबाबत - 
वषय .३७ : तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 

 

वषय .३८ : तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
 

वषय .३९ : तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
 

वषय .४० : तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 

वषय .४१ : मनपातफ व वध ठकाणी नागपंचमी साजर  करणेबाबत  - मा.सुषमा तनपुरे,  

             मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .४२ : तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 

 

वषय .४३ : तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत -मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 

वषय .४४ : चरल इं जिनअ रंग या वषयाम ये पद यु र िश णासाठ  दोन वषाची  

             अ ययन रजा मंजूर करणेबाबत व फ  अदा करणेबाबत - 
वषय .४५ : मा हती तं ान दनािनिम  अबन ई-ग हन स कायशाळा व दशन याकामी 
             येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत - 
वषय .४६ :  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कॉलसटर सु  करणेकामी आव यक संगणक 

             णाली वकिसत करणे व यं णा उपल ध करणे. 
वषय .४७ : स म ािधकार  तथा सहा यक आयु  यांचेसाठ  झाले या वमान वास  

             खचास काय र मा यता िमळणेबाबत - 
वषय .४८ : ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालयाकर ता युरेटरची िनयु  करणेबाबत - 

 

वषय .४९ : िन वदा नोट स .८/२-१९९९-२००० या मा.लवादाने दले या िनकालानुसार  

             अवॉड र. .७९,८७,७१०/- मे.कोटात अदा करणेबाबत - 
वषय .५० : शहरातील भटक  / मोकाट कु ी (नर/माद ) पकडणे, श या करणेबाबत - 

---------- 
 

अ) दनांक २३/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ७०)  

   सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ३०/७/२०१३ व ३१/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

   (कायप का मांक - ७१) सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

-------- 
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ठराव मांक – ३८२३         वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य मु य कायालय 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . थ/४ड/का व/२२६/१३ द.२३/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मुंबई-पुणे र ता पंपर  चौक ते िनगड  कब टोन फुटपाथचा र ता दभाजक इु . देखभाल व 
द ती करणे या कामासाठ  सन ु २०१३-१४ चे अंदाजप कात र. . ५० लाख तरतुद करणेत आली 
असुन, सदर कामाचा शासक य मा यतेचा ताव सादर करणेत आला आहे. यामुळे सदर कामावर 
तरतुद केलेली संपुण र कमेची गरज स या भासणार नाह . यामुळे सदर कामावर ल र. . ५० लाख 
मधुन र.  २० लाख वग करता येणे श य अस याने वशेष योजना पा. . ४६ अ. . १२२ वर ल 
कामातुन र.  २० लाख फ  वशेष योजना पा. . ४६ अ. .११५ चे कामासाठ  वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८२४         वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – ड भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/२४०/१३ द.२५/०७/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, भाग .४४ ते ५१ व ५३ 
ते ६० मधील ॉम वॉटर चबस साफ क न गाळाची वाहतुक करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट 
(िन.र. . ५,९३,७०९/- (र. .पाच लाख या नव हजार सातशे नऊ) पे ा १९.००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८२५         वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक –  मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता ( व.यां) यांचे जा. .काशा/०३/का व/३४४/१३ द.२३/०७/२०१३ 
वषय- मनपाकड ल जे.सी.बी.यं णा द ती करणेकामी एज सी िन त करणेबाबतु . 

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३८२६         वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वदयुत-EWS 
सुचक –  मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/WTP-EWS/१०/१३ द.१५/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपाचे JNNURM-EWS क पास वजपुरवठा करणेसाठ  भोसर  येथील 220/22 KV मते या  
वज हण क ाम ये बे- ेकर उभारणी या कामाचे शु क र. . ४५,४१,०००/- म.रा. व.कंपनीस अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८२७         वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वदयुत 
सुचक –  मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वसुका/४/का व/४२२/१३ द.२५/०७/२०१३ 
वषय- अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-३ व ४ अंतगत पंपींग मिशनर ची वाष क  
      प दतीने देखभाल द ती करणेबाबतु . 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८२८         वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वदयुत 
सुचक –  मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वसुका/४/का व/४२१/१३ द.२५/०७/२०१३ 
वषय- अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ ते ४ अंतगत उ चदाब मोटसची द ती ु  

      / रवायड ंग  वाष क प दतीने करणे व अनुषंगीक कामे करणेबाबत. 
वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८२९         वषय मांक – ७ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –  मा.चं कांत वाळके          अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. ./जशुके/पाप/ु१७२/१३ द.२६/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल अनिधकृत नळजोड िनयिमत करणेकामी दनांक ३० 
ऑ टोबर २०१३ पयत नळजोड िनयिमत क न घे यासाठ  अज न केले या अनिधकृत नळजोडधारकांवर 
नळजोड तोड याची तसेच असे िनवासी नळजोड िनयिमत कर यासाठ  त यातील फ  दंडा या रकमेत 
दपट ने ु (उदा. १५ िममी साठ  र. .१५००।- ऐवजी र. .३०००।- ) वाढ करणे, व वा ण य नळजोड 
िनयिमत कर यासाठ  त यातील दंडासह पाणीप ट या रकमेत १० ट के वाढ ( उदा. १५ िममी साठ  
र. .१८०००।- ऐवजी र. .१९८००।- ) कर यात यावी. तसेच दनांक ३० ए ल २०१३ नंतर अनिधकृत 
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नळजोड िनयिमत कर यासाठ  तावात नमुद त यातील रकमे या द पट र कम ाहकाने यापूव  ु
अदा केलेली अस यास सदरची जादाची र कम अशा ाहका या पुढ ल पाणी बलात समायो जत 
कर यात यावी. अशा ाहकांकडे पूव चा पाणी मीटर असू शकतो, तो मीटर सु थतीत नस यास नवीन 
मीटर बस वणे तसेच मीटर नस यास वखचाने मीटर बस वणे आव यक आहे. मीटर बस व यानंतरच 
अशा ाहकांची न द मीटर मांकासह संगणक णालीत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८३०         वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –  मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/०१/का व/६५६/१३ द.२३/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची मागणी असली तर  -  

मनपाचे नागरव ती वभागाकड ल व वध योजनां या डाटा एं  संगणकावर क न घेणेकामी 
मे.शुभम उ ोग यांना ५ डेटा एं  कॉ युटर ऑपरेटर २ म ह याक रता र. .७,६६३.१८ (र. .सात 
हजार सहाशे ेस  पैसे अठरा) या दराने व थेट प दतीने पुर वणेकामी व यापोट  येणा-या य  
खचास मा यता देणेत यावी अशी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  ५ डाटाएं  कॉ युटर ऑपरेटर 
२ म ह या ऐवजी नागरव ती वभागाला आव यक असेल िततके दवस घेणेची व यासाठ  येणारे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८३१         वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – ड भाग 
सुचक –  मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/२४१/१३ द.२५/०७/२०१३ 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, ड भाग काय े ातील नाले 
साफ क न गाळाची वाहतुक करणेकामी मे.िस द वनायक ा सपोट (िन.र. .९,९०,७७०/- (र. .नऊ 
लाख न वद हजार सातशे स र) पे ा स.ुदर १०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८३२         वषय मांक – १० 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/जी/का व/१६१अ/१३ द.२९/०७/२०१३ 
वषय- ािधकरण से. .२६ मधील तळयाशेजार ल वीर सावरकर उ ानातील उव रत कामे करणे. 

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 



 6 

ठराव मांक – ३८३३         वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/जी/का व/१६१/१३ द.२९/०७/२०१३ 
वषय- ड भागातील उ ानांचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणेबाबत. 

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८३४         वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३९/१३ द.३०/०७/२०१३ 
वषय- वॉड .८१ मधील उव रत र याचे डांबर करण करणेबाबत. 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८३५         वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.आशा शडगे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३८/१३ द.३०/०७/२०१३ 
वषय- वॉड .९० येथे र यावर ल ख डे ॉसकट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द ती ु  

      करणेबाबत. 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८३६         वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके          अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३७/१३ द.३०/०७/२०१३ 
वषय- स.न. १० सांगवी येथील संत गोराकंुभार उ ानाचे नुतनीकरण करणेबाबत. 

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८३७         वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३६/१३ द.३०/०७/२०१३ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .२२ अ वये, काळेवाड  
वॉड .७९ व णूराज कायालय प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  र. .ते वस लाख वीस हजार दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,०७,४५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु त आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८३८         वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३५/१३ द.३०/०७/२०१३ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .४३ अ वये, काळेवाड  
वॉड .८० राजवाडेनगर प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  र. .ते वस लाख वीस हजार दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,०७,४५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८३९         वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – अित मण 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे          अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अित/३/का व/१२४/१३ द.३०/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

अित मण व अनािधकृत बांधकाम िनमुलनासाठ  नेम यात आले या पोलीस अिधकार  व 
कमचार  यांचे माहे सन १९९९ ते मे २००९  या कालावधीची पोलीस संर ण खचा पोट  देयकाची थक त 
वेतनाची र कम .१,८२,९४१६१/- (अ र  एक कोट  याअंशी लाख चौ-या नव हजार एकशे एकस  
पये फ )अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८४०         वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वाहतूक क  
सुचक –  मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/वाक/का व/१२२/१३ द.१०/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मा.शहर सुधारणा सिमती सभा द. १७/०७/२०१३ ठराव .२१ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
ह मधील काह  मुख र यांवर लायओ हरखाली व वाहनतळां या जागांवर दचाक  व चारचाक  ु
वाहनांकर ता पे & पाक योजना राब वणे आव यक आहे.  याकर ता पं.िचं.मनपा ह तील भोसर  
लायओ हर,िनगड  लायओ हर,चाफेकर चौक लायओ हर, ोमा शो म शेजार ल जागा या ठकाणी पे 

& पाक योजना राब वणेचे िनयोजन आहे.  याकामी पुणे मनपा कड ल पे & पाक या दरांचा अ यास 
केला असुन यांचेकड ल दर प.ंिचं.मनपा े ातह  लागु के यास सुसू ता राह ल असे वाटत.े  यानुसार 
पे & पाक चे शु क (Telescoping Parking Charges) पुढ ल माणे सुच वणेत येत आहे.   

 
१) र यावर ल वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रताु  - 
प ह या एक तासापयत – र. .३/- 

                १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  – र. .४/- ित/तास 

   ब) चारचाक  वाहनांकर ता -  

      येक तासाक रता – र. . १०/- 
 

२) मनपामाफत तसेच वकास आराखडयातील तरतुद नुसार वकिसत 
केलेले वाहनतळ / लायओ हर खालील वाहनतळ 

अ) दचाक  वाहनांक रता ु –  

प ह या एक तासापयत – र. .२/-    

      १ तासापुढ ल कालावधीसाठ  र. .३/- ित/तास 

फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . १५०/- 
ब) चारचाक  वाहनांक रता -  

   येक तासाक रता – र. .१०/-  

        फ  रा ी ९ ते सकाळ  ८ या कालावधीसाठ  मािसक पास शु क र. . ४५०/- 
व ा यासाठ  मनपामाफत दे यात येत असले या अ य सवलतीचे धोरणांनुसार 
व ा याना पा कग सवलत देऊन यांना यांचे शाळेचे /कॉलेजचे  ओळखप  
व वाहन परवाना सादर के यास यांना दरमहा र. . १००/- या माणे पा कग 
शु क आकाराव.े  तसेच सदर पे & पाक योजनेअंतगत दचाक  व चारचाक  ू
वाहनांक रता ३ वष कालावधीसाठ  ठेका देणेसंदभातील अट  व शत  तावा 
सोबत जोडले या प ा माणे आहेत.सदरचे पे & पाक योजने या ता वत 
दरास मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८४१         वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – डा 
सुचक –  मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/५५८/१३ द.०९/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१२ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व नव गती िम  मंडळ, 
इं दरानगर,िचंचवड, पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २९ ते ३१ जुलै २०१३ या काळात सकाळ  ९.०० ते 
रा ी ८.०० या वेळात महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा आयो जत करणेस व या कामी येणा-या 
र. .२,००,०००/- या खचास मा यता घेणे व कोटेशन नोट स िस द क न ा  झाले या मंजूर 
दरानुसार ॉ फज मृितिच हे,चहा व अ पोपहार यव था, पी. ह .सी ले स बॅनस तयार क न घेणेस 
व भांडार वभागाकड ल िन वदा मंजूर दरानुसार िनमं णप का, स ट फके स खरेद  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८४२         वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/८/२०१३       
सुचक –  मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
      मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१४ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व ज हा डा प रषद पुणे यां या संयु  व माने मंगळवार दनांक ६/७/२०१३ रोजी 
सकाळ  १०.०० ते ३.०० या वेळात आचाय अ े रंगमंद र, पंपर  १८ येथे शासक य ज हा तर शालेय 

डा पधा   २०१३-१४ अनुषंगाने िनयोजन सभा आयो जत केलेली होती.  सदर सभेस चहा व 
अ पोपहाराची यव था करणे आव यक होते.  सदर सभा अनुषंगाने सभेस चहा व अ पोपहाराची 
यव था करणेकामी डा वभागाकड ल कोटेशन नोट स मांक डा/३/का व/२६३/२०१३ दनांक 
८/७/२०१३ अ वये इ छुक पुरवठाधारकांकडुन सामोसा व चहा चे दर माग वणेकामी कोटेशन नोट स 
महापािलके या वेबसाईटवर िस द केलेली होती.  यानुसार एकुण ०३ पुरवठाधारकांनी सदर चहा व 
अ पोपहाराची दरप के सादर केलेली आहेत.  याम ये मे यु वैशाली वी स संत तुकाराम नगर 
पंपर  पुणे यांनी अ पोपहाराची यव था करणेकामी सवात लघु म दरप क सादर के याने यांना 
सामोसा ६०० नग व ३०० कप पुरवठा करणेकामी कामाचे आदेश दले होते.  मे. यु वैशाली 
वी स, पंपर  यांनी शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१३ – १४ अनुषंगाने आयो जत केले या 

सभेस उप थत रा हले या मु या यापक, डा िश क यांचेकर ता सामोसा ६०० नग व ३०० कप चहा 
पुर वलेबाबत याकामी आले या र. .७,६८०/- चे खचास मा यता व सदरचे बील मे. यू वैशाली 
वी स, पंपर  यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८४३         वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/८/२०१३       
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 

मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .१६ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा या 
वतीने कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर येथे २९ ऑग ट २०१३ डा दना िनमी  जलतरण 
पधा आयो जत करणेस व पधा अनुषंगाने सहभागी खेळाडंुना माणप े व वजयी खेळाडंुना पु पगु छ 

व ॉ फज खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. . २०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८४४         वषय मांक – २२ 
दनाकं – ०६/८/२०१३       
सुचक –  मा.चं कांत वाळके          अनुमोदक –मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 

मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .२१ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा 
या ३ यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या असुन या कायम बंद असतात, तसेच 
या ठकाणी अ व छता नेहमी असते.  यामुळे नागर कांची गैरसोय होत अस याने सदर यायामशाळा 
मनपा या ता यात घेऊन मनपा माफत चाल वणे आव यक आहे.  तर  तावात नमुद माणे 
सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या ३ यायामशाळेची मुदत संपु ात आ याने यांचा ताबा 
मनपाकडे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८४५         वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/८/२०१३       
सुचक –  मा.आशा शडगे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 

मा. डा सिमतीची सभा द.१७/०७/२०१३ रोजी ठराव .२३ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा या 
वतीने भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील डांगणावर महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१३ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३५ लाख ( अ र  र. . प तीस लाख फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८४६         वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – वायसीएमएच व तु 
सुचक –  मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/वायसीएमएच/मुपुर/१/०१/१३ द.२९/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

यशवंतराव च हाण णालयातील ३०० KVA मते या दो ह  जनरेटरचे वा षक देखभाल 
द तीचे उ पा दत कंपनीची अिधकृत सेवा देणार  एज सी मेु . ायडट स वसेस ा. िल., पुणे यांचे कडून 
द. १/०८/२०१३ ते द. ३१/०७/२०१४ या कालावधीकर ता करारनामा न करता करवून घेणेस व 
याकामी AMC चाजस सव करांसह र. .७४,७७६/- (र. .चौ-याह र हजार सातशे शहा र) इतक  
र कम आगाऊ अदा करणेस व य  देखभाल द तीकर ता लागणाु -या सु या सा ह यापोट  येणारा 
खच या या वेळ  वेगळा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८४७         वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं८/का व/३४२/१३ द.३०/०७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ शे युल चॅ टर ५(२) नुसार िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता तातड ची बाब हणुन मनपास आव यक वेगवेग या कार या  बॅट-या मे.ए साईड 
इंड ज िल. पुणे या उ पाद त कंपनीकडुन उपल ध तरतुद र. .१५,००,०००/- म ये आव यकतेनुसार 
ट याट याने थेट खरेद  करणेसच व येणा-या  खचास एकुण .  १२,७०,५९३/-चे खचास मा यता 
घेणेकामी व सदरची र कम  मे.ए साईड इंड ज िल.पुणे यांना ट याट याम ये आगाऊ व पात अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८४८         वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक –  मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/१३/का व/८४/१३ द.०१/०८/२०१३ 
वषय- उ ान वभागातील सन २०१२-१३ चे अंदाजप कात झाले या खचासाठ  तरतूद वग करणेस 

काय र मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८४९         वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक –  मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/४९०/१३ द.३१/०७/२०१३ 
वषय- सी.आर. फ म खरेद बाबत. 

वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ३८५०         वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सशअ/२६३/१३ द.०१/०८/२०१३ 
वषय : तरतूद वग करणेबाबत. 

वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ३८५१         वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक –  मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/५४९/१३ द.३१/०७/२०१३ 
वषय- ड भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणेबाबत  
      (िन वदा .९/२-२००९-२०१०) 

वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३८५२         वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक –  मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/५४७/१३ द.३१/०७/२०१३ 
वषय- ब भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणेबाबत  
      (िन वदा .९/१-२००९-२०१०) 

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३८५३         वषय मांक – ३१ 
दनाकं – ०६/८/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक –  मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/५४६/१३ द.३१/०७/२०१३ 
वषय- अ भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणेबाबत  
      (िन वदा .१/(१-अ)-२००९-२०१०) 

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८५४         वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/३३६/१३ द.०१/०८/२०१३ 
वषय- िचंचवड येथील आर ण .२२२ येथे कंपाऊंड वॉल व उ ान वकासाची कामे करणेबाबत. 

वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८५५         वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/३३७/१३ द.०१/०८/२०१३ 
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, ब भागातील 
उदयानाम ये व छतागृह बांधणेकामी मे.िस द  एंटर ायजेस (िन.र. .८,६८,३४४/-  (अ र  र. .आठ 
लाख अडुस  हजार तीनशे च वेचाळ स) पे ा १६.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . ७,६५,८७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ु
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८५६         वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०६/८/२०१३       वभाग – डा वभाग 
सुचक –  मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/अ था-२/का व/११४२/१३ द.०१/०८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

मे. यु जॉय पोटस लब, यांनी पुरवठा केले या जीवर कांचे द. १८/०७/२०१३ रोजी घेतले य़ा 
चाचणीचा अहवाल मा यतेसाठ  तसेच  अपा  झालेले जीवर कांनी य पणे तलावावर कामकाज केलेले 
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अस याने यांचे बील व पा  असले या जीवर कांचे बील अदायगीस मा यता िमळणेकामी तसेच 
िन वदे माणे पुण १ वष कालावधी कर ता १८ जीवर क X  ८,०००/- (मा यदर) =  १,४४,०००/- तीमहा 
माणे १२ म हने X १,४४,०००/- = १७,२८,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 

ठराव मांक – ३८५७                 वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                          अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या या अिधकार  कमचार  यांनी सन २०१२-१३ या आिथक 
वषामधील पी.एम.पी.एल.कड ल व वध कारचे पासेसची तपासणी केली व सदर तपासणीम ये मनपाचे 
र. .दोन कोट  वाच वले. अशा खालील अिधकार  व कमचा-यांचे अिभनंदन क न यांना ो साहना मक 
एक आगाऊ वेतनवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . कमचार /अिधकार  नांव पदनाम वभाग 

१ ी. अ वनाश मुरलीधर देव लेखािधकार  लेखा वभाग 

२ ी. संभाजी भगवान ऐवले सहा.समाज वकास अिध. नागरव ती वभाग 

३ ी. अशोक बोनगीर लेखापाल जनता संपक वभाग 

४ ी. िनतीन ठ बरे िल पक शासन वभाग 

५ ीमती. धन ी घाणेकर उपलेखापाल लेखा वभाग 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
ठराव मांक – ३८५८            वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०६/०८/२०१३           वभाग – िनवडणूक 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .िनवडणूक/०१/का व/३९६/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपाचे भाग .३५अ भोसर  गावठाणसाठ  द.०७/०७/२०१३ पोटिनवडणूक घे यात आली व 
द.०८/०७/२०१३ रोजी मतमोजणी झाली आहे. आदश आचारसं हतेचे पालन होणे तसेच नामिनदशन 
प  भरणे ते मतमोजणी होणेचे दनांकापयत येक णाचे ह डओ िच ीकरण करणे आव यक असते. 
या माणे मनपाचे साव क िनवडणूक २०१२ चे वेळेस सदर कामकाजाकर ता लघु म ठेकेदाराचे मे. 
रो हत एंटर ाईजेस, पुणे यांचे दर मंजूर करणेत आले होते.  याच दराने पु हा पोटिनवडणूक चे वेळ  ते 
कामकाजास तयार होते.  या माणे यांना पोटिनवडणूक चे ह डओ िच ीकरणाचे कामकाज दे यात 
आले होते.  पोटिनवडणूक यावेळ  ह डओ िच ीकरण करणेस मे.रो हत एंटर ाईजेस यांनी यांना 
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दे यात आले या कामाचे आदेशा माणे पोटिनवडणूक चे िच ीकरण क न कॅमेरे व कॅमेरामनसह चे बील 
र. .४१,८५०/- िमळणेकामी वनंती केलेली आहे.  सदरचे बील यांना देय अस याने ते अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
ठराव मांक – ३८५९                वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

 सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट ३३,७५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
ठराव मांक – ३८६०                वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

 सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १७,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३८६१                वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

 सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट २,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
ठराव मांक – ३८६२                वषय मांक – ४० 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                         अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव - 

सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ अ ” मु यालयातील कामां या तरतूद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट लाखात ११.५०) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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------- 
 
ठराव मांक – ३८६३                वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                          अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव - 
 खाली नमुद केले या ठकाणी मनपातफ नागपंचमी साजर  कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
१) वॉड .५९ मधुबन संत गोरा कंुभार उ ान, जुनी सांगवी 
२) . .२८ मासुळकर कॉलनी 
३) से.२५ िनगड  ािधकरण , व ठल मीणी उ ान. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३८६४                वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

अ भाग थाप य वभागाकड ल  सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल काह  कामांना कमी तरतूद अस यामुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह त.  तर  
सन २०१३-१४ या मुळ अंदाप कातील ३ कमी तरतूद असले या कामांस र. .२१,५०,०००/- एवढ  
र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच न वन कामाम ये होणा-या बचतीमधून एकूण ३ 
इतर कामांमधून तावात नमुद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
ठराव मांक – ३८६५                वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०६/०८/२०१३       
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                        अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव - 

अ भाग थाप य वभागाकड ल  सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल काह  कामांना कमी तरतूद अस यामुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह त.  तर  
सन २०१३-१४ या मुळ अंदाप कातील ३ कमी तरतूद असले या कामांस र. .६०,००,०००/- एवढ  
र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच न वन कामाम ये होणा-या बचतीमधून एकूण २ 
इतर कामांमधून तावात नमुद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३८६६             वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०६/०८/२०१३            वभाग – शासन 
सुचक – मा.चं कांत वाळके                      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . शासन/०४/का व/७८८/२०१३, द.३१/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

ी.बर दे यांची उ च िश णासाठ  एकूण २४ म हने अ ययन रजा महारा  नागर  सेवा (रजा) 
िनयम १९८१ मधील करण ७ नुसार मंजूर करणेस मा यतेसाठ  व यांचेकडून महारा  नागर  सेवा 
(वेतन) िनयम १९८१ मधील व हत नमु यात र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर बंधप  िलहन घेऊन य  ू
उ च िश ण कालावधीची अ ययन रजा मंजूर करणेस मा यतेसाठ  व ी. बर दे यांना अ ययन रजा 
कालावधीत महारा  नागर  सेवा (वेतन) िनयमातील तरतुद नुसार वेतन अदा करणेस, तसेच ी.बर दे 
यांनी कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग पुणे यांना अदा केलेली कोसची फ  ितपुत  क न अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

 
ठराव मांक – ३८६७                वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०६/०८/२०१३               वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सदगु  कदम                         अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .ई-ग ह/१०/का व/२९१/२०१३, द.०६/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 महानगरपािलकेतफ मा हती तं ान दवसािनिम  अबन ई-ग हन स कायशाळा व दशन 
आयो जत करणेकामी तावात नमुद केले माणे मनपाचे बोधिच ह व ई-ग हन स, पयावरण वषयक 
संदेश असलेले सा ह य येणा-या मुख पाहु यांना वाटप करणेकामी कोटेशन न माग वता, करारनामा न 
करता M/s. Fine Point, Pimpri, Pune 18 यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता िमळणेस तसेच येक  १०० नग सा ह याचे र. .७८,०००/- अिधक व कर (Sales Tax) 
र. .३,९००/- असे एकूण र. .८१,९००/- आगाऊ अदा करणेस व सदरचा खच ई-ग हन स वभागाचे “ 

ई-ग हन स ” या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३८६८                वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०६/०८/२०१३                वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.चं कांत वाळके                         अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .ई-ग ह/५/का व/३४८/२०१३, द.०६/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 महानगरपािलकेचे कॉलसटर सु  करणे व या अनुषंगाने आव यक संगणक णाली वकिसत 
करण,े यं णा उपल ध करणे व याची एक वष कालावधीसाठ  देखभाल द ती ु M/s. Tech 9 Services 
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यांचे माफत करणेकामी येणा-या र. .१३,९१,४००/- इत या खचाचे व हत नमु यात करारनामा क न 
कामकाज करणेस व सदरचा खच ई-ग हन स वभागाचे “ ई-ग हन स ” या लेखािशषातून खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३८६९                वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०६/०८/२०१३                वभाग – झो.िन.पु. 
सुचक – मा. वनया तापक र                         अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/१/का व/९२७/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

ी. दलीप गावडे, स म ािधकार  तथा सहा यक आयु , झोिनपु- शासन वभाग यांचेसाठ  
तातड चे कायालयीन कामकाजासाठ  द ली व नागपूर या ठकाणी जाणेसाठ  झालेला वमान वास 
खच एकूण र. .९६,२२२/- (अ र  र. .शहा णव हजार दोनशे बावीस फ ) साठ  काय र मा यता व 
यापुढे मा.आयु  यांचे मा यतेने वमान वास करणेस व यासाठ  येणारा य  खच अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३८७०                वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०६/०८/२०१३                वभाग – पशुवै क य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                         अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पवै/०१/का व/५७/२०१३, द.०६/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै क य वभागांतगत िनसग कवी ब हणाबाई चौधर  
ाणी सं हालयाम ये क  शासना या स ल झू अथो रट  कायालयातफ दले या सुचना नुसार तां क 

पदे िनयु  करणे आव यक आहे.  यानुसार युरेटर या तां क पदाकर ता झुऑलॉ जकल सव ऑफ 
इं डया, िनगड  - ४४ या सं थेतून शा -िस या पदाव न सेवािनवृ  झालेले डॉ.आर.एच.कांबळे यांची 
युरेटर या पदावर दरमहा एक त मानधन र. .२५,०००/- नेमणुक कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३८७१                वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०६/०८/२०१३                 वभाग – अ भाग व ुत 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .अ / व/१/का व/६४५/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

िन वदा नोट स .८/२-१९९९-२००० या कामांतगत मा.लवादाने अवाड जा हर केले आहे 
याम ये मनपा व द दले या िनकालानुसार अवॉड र. .७९,८७,७१०/- मे. कोटम ये जमा करणे 
आव यक असून सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये सदर कामाकर ता तरतूद करणेत आलेली नाह .  
तथा प सदर र कम तपिशलवार वग करणानंतर अदा करणेचा ताव तयार करणेत येत असून 
मे.कोटाम ये रकमेची अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३८७२                वषय मांक – ५०  
दनांक – ०६/०८/२०१३                 वभाग – पशुवै क य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे                          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पशुव/ै१/का व/३४/२०१३, द.०५/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महापािलका ह म ये शहरातील भटक /मोकाट कु ी (नर/माद ) पकडणे, श या करणेचे 
कामकाजाकर ता दोन सं थांची नेमणूक करणे आव यक अस याने १) मे. पपल फॉर अिनम स, 
भवानीपेठ, २) मे.सोसायट  फॉर अिनमल ोटे शन, को हापूर या दो ह  सं थेकडून उ  कामकाज 
र. .६७९/- ित ाणी (कु ा/कु ी) श या नुसार १ वष कालावधीकर ता म.न.पा. समवेत करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

 
यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 

 

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           थायी सिमती 
                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ 

मांक - नस/४/का व/७३७/२०१३ 

दनांक -  ०८/०८/२०१३. 
           

                      
 
                                                  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


