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

कायप का मांक - ११४ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १३/०५/२०१४               वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १३/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. वाघेरे सुिनता राजेश 

३. मा. बारणे माया संतोष 

४. मा. कदम सदगु  महादेव 

५. मा. भ डवे संिगता राज  

६. मा. शडगे आशा सुखदेव 

७. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
८. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

९. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

१०. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

११. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

१२. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१३. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१४. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.फंुदे,  

मा.दरगुडेु , मा.माछरे, – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.पाट ल, मा.तुपे 
- सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, डॉ.अिनल रॉय – आरो य वै क य 
अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट ,  मा.घोडे, मा.क हेरे, मा.संजय कांबळे – 
काय.अिभयंता, मा.लावंड – कायदा अिधकार , मा.गावडे – अ नशामक अिधकार , मा.बहरेु  – 
शासन अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
 
वषय .१६) महानगरपािलके या ह तील णांना मोफत केसपेपर देणेबाबत – मा.सुिनता  
            गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१७) वाहन .एम.एच.१४ एई ८५०० साठ  टायरटयुब खरेद  करणेबाबत – मा.सुिनता  
            गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१८) बस टिमनल/डेपो बांधणेकामी क प स लागार नेमणूक बाबत - मा.सुिनता 
            गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१९) न वन भाग कायालयांसाठ  न वन फिनचर खरेद  करणेबाबत – मा.रमा  
           ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .२०) जागा उपल ध क न देणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा  
            ताव. 
वषय .२१) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ५७५० द.२८/०१/२०१४ म ये फेरबदल  
            करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .२२) अशोक कािशनाथ पवार यांची मनपा या आक टे ट पॅनलवर नेमणूक करणेबाबत  
            – मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .२३) मुदत ठेवीबाबत – मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
 
वषय .२४) सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ,  
            मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७९३      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार    
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/०१/२१४/२०१४ द. ०२/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य छपाई करणेकामी ई.िन.सु. . 
४९/ २०१३-१४ अ वये ा  झाले या बाब .०८, २१, २९, ३०, ४६, ४९, ५६, ५९, व १०० एकुण 
०९ बाबी लघु म दरानुसार मे.अमृत मु णालय यांचे बाब .०८, २१, २९, ४६, ५६, ५९ व १०० 
नुसार एकुण ०७ बाबीसाठ  र. .६१,०८९/- व मे आिशष एंटर ायजेय यांचे बाब .३० व ४९ 
नुसार एकुण ०२ बाबीसाठ  र. .३९,१५०/- असे एकुण र. .  १,००,२३९/- (अ र  र. .एक लाख 
दोनशे एकोणचाळ स) चे खचास व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७९४      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – वै क य मु य कायालय    
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/२९०/२०१४ द. ०२/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

डॉ. ी.र ा दान पा, ीरोग व सुतीशा  त  यांना आकुड  णालयात मानसेवी ीरोग  
व सुतीशा  त  या पदावर आदेशाच े दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  दरमहा एक त 
र. .१०००/- (अ र  र. .एक हजार) या मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७९५      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार    
सुचक – मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/२७७/२०१४ द. ०३/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील माय ोबायलॉजी लॅब वभागाने यांचे वभागात  
असणा-या Bactec MGIT 960   या उपकरणाची M/s.BD India Pvt.Ltd., यांचेकडून AMC  कर ता 
ा  झालेले कोटेशन र. .१,१४,६०६/-  व  Biosafety Cabinet Type II या उपकरणाची AMC 

कर ता M/s.Kim Microsystems यांनी सादर केले या कोटेशन र. .१६,०००/- अिधक काम 
करतेवेळ  आव यक लागणारे पेअर पाटस या माणे क न घेणेकामी िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने यांनी सादर केले या कोटेशन दरानुसार येणा-या र. .१,३०,६०६/- (अ र  र. .एक 
लाख तीस हजार सहाशे सहा) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ६७९६      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – औ. .सं था मोरवाड     
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ सं/१/का व/२००/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  कड ल सन २०१३-१४ चे सुधा रत अंदाजप कातील  

छपाई या लेखािशषावर ल तरतुद र. .७५,०००/- लेखन सा ह य लेखािशषावर तसेच वाहन 
िनवाह लेखािशषामधुन र. .४००००/- व वासभ ा लेखािशषामधुन र. .५०००/- अशी एकुण 
र. .४५०००/- िश णापोट   खच या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७९७      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – औ. .सं था कासारवाड     
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ संमु/१/का व/८८/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड कड ल सन २०१३-१४ चे सुधा रत  

अंदाजप कामधील पु तके िशलक  सामान लेखािशषामधील र. .६६,०००/- बोनस तथा सानु ह 
अनुदान लेखािशषावर वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७९८      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा.आशा शडग े          अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आ.मु.का./३/का व/२३१/२०१४ द. ३०/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मा. थायी सिमती ठराव .१४९८ दनांक २१/८/२००७ व सदर ठरावास दनांक  

४/९/२००७ चे द तीनुसार नमुदु  करणेत आलेले “टाटा २५६१” चासीज ऐवजी “टाटा २५१६” 
चासीज अशी द ती करणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७९९      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५५२/२०१४ द. ०६/०५/२०१४. 
वषय - मंुबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता इ. देखभाल व  
       द ती करणेु . 

वषय मांक ०७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६८००      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/६/का व/१२४/२०१४ द. ०६/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महा मा बसवे र जयंती द.२ मे २०१४ रोजी  

अस याने सदर जयंतीचे औिच य साधून द.३०/४/२०१४ ते १/५/२०१४ या कालावधीत  

या याने, व वध काय मांचे आयोजन कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  व जजाऊ  
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सां कृितक भवन, मोहननगर, िचंचवड या ठकाणी कर यात आलेले आहे. याकामी थेट प दतीने  
अंदाजे र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख) इतका खच अपे त अस याने या खचास  
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६८०१      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस          अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/६/का व/१३१/२०१४ द. ०६/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने माहे फे ुवार  २०१४ ते माच २०१४ या 
कालावधीत व वध वकास कामांचे भुमीपुजन, िचखली येिथल ईड लुएस गृह क पास 
मा.सिचव, अिनता अ नहो ी, गृहिनमाण सं था, भारत सरकार यां या भेट चे हड ओ शु टंग 
कर यात आले होते. तसेच मनपा या आकुड  व अ थोनी गाडन नेह नगर पंपर  येथील 
अित मण कारवाई, मा. थायी सिमती सभापती यांची िनवड तसेच मनपा या व वध 
ठकाण या भंगार मालाचे हड ओ शु टंग मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुण-े२७.  
यां याकडून (मे.रामा हजन, थेरगांव यां याकड ल जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. 
याकर ता र. .१६,८००/- (अ र  र. .सोळा हजार आठश)े इतका खच आला असून यास 

काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६८०२      वषय मांक – १० 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१४/२०१४ द. २५/०२/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/५/२०१४ रोजी ठराव . ८५ नुसार, मनपा या २१  

यायामशाळांकर ता स मा.नगरसद य यांनी व अ नशमन वभागातील कमचा-यांचे 
यायामशाळांकर ता व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .२०,१३,२९०/- ( अ र  र. .वीस लाख तेरा हजार दोनशे न वद फ ) अथवा य  येणा-
या खचास शासक य मा यता व सदर यायामशाळा सा ह य खरेद ची कायवाह  म यवत  
भांडार वभागाकडून ई िन वदा नोट स िस द क न कायवाह  करणेस व सदरचे वषयास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८०३      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२०९/२०१४ द. १०/०३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/५/२०१४ रोजी ठराव . ८६ नुसार, ज हा तर शालेय  

डा पधा २०१३-१४ मधील ४७ खेळ कार या पधापैक  ४० खेळ कार या पधाचे 
आयोजन म.न.पा. डा वभाग यांनी के याने उव रत ७ खेळ कार या पधाचे आयोजन 
म.न.पा. प रसरातील ६ खाजगी शाळांकडे सोप व याने याकामी यांना तावात नमुद माणे 
यां या नावापुढे नमूद केले माणे एकूण र. .८०,४४०/- मंजूर करणेस व यांचेकडून ा  

झाले या देय खचा या बीलातील र कम व मंजूर र कम यातील जी र कम कमी असेल ती 
र कम यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८०४      वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२४७/२०१४ द. ०७/०५/२०१४. 
वषय - भाग .४७ काळेवाड  येथील पवना नद स अ य पा मं दराजवळ न याने घाट 

       बांधणे. 
वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६८०५      वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडग े          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/५/का व/१८३/२०१४ द. ०७/०५/२०१४. 
 मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये,  
बजलीनगर उप वभागातील . .२०, २१ व २२ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे केबल 
पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द ती करणेकामी मेु .मिनकॉम इले कल 
(िन.र. .११,२४,८५७/- [अ र  र. .अकरा लाख चो वस हजार आठशे स ाव न] पे ा ३३.३३२ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८०६      वषय मांक – १४ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/५/का व/१८४/२०१४ द. ०७/०५/२०१४. 
 मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये,  
भाग .१८ कवळे वकासनगर मधील कव यापासून औंध-रावेत रोडने बापदेवनगर 

िस द वनायक कॉलनी दर यानचा ना या या बाजूने न याने तयार होणा-या १८ मी. ड .पी. 
र यावर दवाब ी यव था करणेकामी मे. पल मी इले क स (िन.र. . २१,३३,५४९/- 
[अ र  र. .एकवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे एकोणप नास] पे ा १९.००० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८०७      वषय मांक – १५ 
दनांक – १३/०५/२०१४      वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा. साद शे ट           अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/ता/ं६५७/२०१४ द. ०८/०५/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या शासक य इमारतीमधील नवीन महापािलका सभागृहासाठ  वापरात असले या 
दो ह  िल टचे सन २०१४-१५ साठ  वाष क देखभाल द तीचेु  काम उ पाद त कंपनी मे.कोने 
इले हेटर इंड या ा.िल. यांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा 
क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र. . १,४४,३६६/- (अ र  र. .एक लाख 
च वेचाळ स हजार तीनशे सहास ) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.कोने इले हेटर इंड या ा.िल. 
यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ६८०८      वषय मांक – १६ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाम ये राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजना लागू कर यात आलेली असून या अनुषंगाने महानगरपािलके या अ य 

णालय व दवाखा यांम येह  पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  रेशनकाडधारक 
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नाग रकांना मोफत उपचार उपल ध क न देणेकामी मा.महापािलका सभेम ये ठराव करणेत 
आलेला आहे. सदर द.०१/०५/२०१४ पासून लागू कर यात आले या राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजनेअंतगत पा  लाभा याकडून केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकार यात येऊ नये.  
तसेच महानगरपािलके या णालयात व दवाखा यातील मोफत वै क य उपचार योजनेअंतगत 
केसपेपरसाठ  आकार यात येणारे शु क ह  पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  
रेशनकाडधारक  नाग रकांकडून न घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८०९      वषय मांक – १७ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव – 
 मा. थायी सिमती सभापती यांचेकड ल मनपा वाहन .एम.एच.१४ एई ८५०० (करोला) 
या वाहनास ५ न वन टयुबलेस टायर बस वणे आव यक असून सदर टयुबलेस टायरसाठ  येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६८१०      वषय मांक – १८ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव – 
 दापोड  ते िनगड  या र यावर लवकरच बीआरट एस बस सेवा सु  करणेचे िनयोजन 
आहे.  सदर र यावर दापोड  येथे FOB (पादचार  पूल) बांधणेकामी मनपाचे सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात तरतूद केलेली आहे. तसेच बस टिमनल/डेपो बांधणेकामी भारत सरकरकडून 
अनुदान ा  झाले आहे.  सदर कामे करणेसाठ  यामधील त  तां क स लागाराची नेमणूक 
करणे आवयक आहे.  यानुसार वषयां कत कामासाठ  हे टर डझाईन यांची नेमणूक करणेस 
तसेच मनपा या क प स लागारांचे याद म ये यांचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ६८११      वषय मांक – १९ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
 मनपा काय े ात न वन भाग कायालयांक रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद  कामी 
ई.िन. सु. .४७/२०१३-१४ नुसार िन वदेतील ा  लघु म दरानुसार १) मे.रेखा इं ज.व स 
यांचेकडून आयटम .३,४,५ व ६ साठ , २) मे.िनिमती इं ज.काप . यांचेकडून आयटम 
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.१,३,४,५ व ६, ३) मे.एम.पी.एल. इं जिनअस यांचेकडून आयटम .२ खरेद  कर यात येणार 
असून पुढ ल दोन वष कालावधीत या माणे आव यकतेनुसार सा ह य संबंिधत ठेकेदाराकडून ( 
मनपा या व वध कायालये, दवाखाने, णालये, शाळा इ. वभागांसाठ  ) खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६८१२      वषय मांक – २० 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील लोकसं या व या अनुषंगाने उपल ध 
असलेले अ नध य वतरण वभागाकड ल अिधकार /कमचार  सं या यांचा वचार करता पंपर  
िचंचवड शहरातील िशधाप कांबाबत नवीन/दबार िशधाप का देणे तसेच िशधाप कां या ु
अनुषंगाने इतर बदल करणेसाठ  महा-ई-सेवा कंपनीचे अिधकृत क ामाफत िशधाप कांबाबतचे 
सव कारचे शासनाने िन त केलेले शु क आका न अज वकारणे व पुढ ल कायवाह साठ  
पाठ वणे तसेच प रमंडळ कायालयाकडून कायवाह  पूण झालेनंतर तयार िशधाप का व दाखले 
अजदारास वह त मुदतीत उपल ध क न देणे इ. कामासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
इमारतीम ये सी.एफ.इ फोिसस कंपनी ा.िल. चाल वत असले या जागेत िशवश  
वयंरोजगार सं थेस अट  शत नुसार यांचा पुवानुभव वचारात घेता यास पाच वष 

कालावधीकर ता यापूव या अट  शत नुसार मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८१३      वषय मांक – २१ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
 शासक य कामकाजा या सोई या ीने व अंदाजप क पु तकातील पान . १४० 
अनु. .१४६ नुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ५७५०, वषय मांक ४७, दनांक 
२८/०१/२०१४  मधील  स लागार या श दाऐवजी  वा तु वशारद नेमणूक करणे असा फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६८१४      वषय मांक – २२ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
 अशोक कािशनाथ पवार, ऑफ स १९, २० दसरा मजलाु , हायवे टॉवस, िचंचवड १९ यांस 
मनपा या आक टे ट पॅनेलवर नेम यास व यांस आक टे चर वषयक व लँ ड के पंगची कामे 
आव यकतेनुसार वेळोवेळ  देणेस व याकामी होणार  फ  आक टे ट क सल या िनयमानुसार 
वेळोवेळ  अदा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६८१५      वषय मांक – २३ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव – 
 मंुबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ९२ मधील तरतुद नुसार मा. थायी 
सिमती सभे या मा यतेने िशलक  रकमा रा ीयकृत बँकेत मुदत ठेवीत गंुतवणूक कर याची 
तरतूद आहे. मा. थायी सिमती ठराव .४५० द.०२/०५/२०१२ अ वये िशलक  रकमांची वेळेत 
गंुतवणूक होणेचे ीने व पुनगंुतवणूक वेळेत होणेचे ीने मा.अ य  थायी सिमती यांना 
गंुतवणूक बाबत अिधकार दान केलेले आहेत.  यानुसार सन २०१३-१४ या आिथक वषात 
मा.अ य  थायी सिमती यांचे िशफारशीनुसार व मा.आयु  यांनी मुदत ठेवीत रा ीयकृत 
बँकेत केले या गंुतवणूक स व पुनगंुतवणूक स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६८१६      वषय मांक – २४ 
दनांक – १३/०५/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 

सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
 

     ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/४/का व/ ४१६ /२०१४ 

दनांक - १३/०५/२०१४ 
 
 

  
                                                                    नगरसिचव                                                               

                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना 
 

 


