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

कायप का मांक - १२७ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १२/०८/२०१४                   वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक १२/०८/२०१४ 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

५. मा. कदम सदगु  महादेव 

६. मा. भ डवे संिगता राज   

७. मा. शडगे आशा सुखदेव 

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

१०. मा. भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापू  

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

१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

१३. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१४. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१५. मा. साद शे ट  
 

 यािशवाय मा.गावडे, मा.कुलकण , मा.गायकवाड,मा.फंुदे,मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु ,मा.माछरे - 
सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख -  वै क य अिध क, मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार ,मा.क हेरे,मा.कांबळे,मा.भोसले – कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे 
– .अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पोमण-संगणक अिधकार , 
मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.गावडे-अ नशामक अिधकार , मा.पाट ल- .अिधकार  
( शासन),मा.बोदडे – .अिधकार  (जनसंपक), मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

 
वषय .७३) – गोल माकट संत तुकाराम नगर येथील गाळा भाडेप याने देणेबाबत – मा.अतुल 

िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .७४) - महापािलके या मा यिमक शाळांमधील व ा याची शै णक गुणव ा वाढव यासाठ  

उप म काया वत करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .७५) - आर ण .११७ स.न.४८०१ येथील वाहनतळ चाल वणेस देणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, 

मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
वषय .७६) - समुह संघटक यांची नेमणुक करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा 

ताव... 
वषय .७७) - मनपाचे व वध वभागाकड ल आव यक िनमं ण प का, ह जट ंग काड पाक चे छपाई 

करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .७८) - म.न.पा. या बंद पडले या यायाम शाळा हनुमान पोटस ऍकॅडमी मोरे व ती िचखली ्

यांना भाडेकराराने चाल व यास देणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा 
ताव... 

वषय .७९) - म.न.पा. या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता गवळ  
यांचा ताव... 

वषय .८०) - म.न.पा. या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम 
यांचा ताव... 

वषय .८१) - मॉ टपेलीयर ांस येथे होणा-या व ड लाईफ से ह ंग पोटस चॅ पयनिशप जलतरण ्
पधकर ता आिथक मदत करणेबाबत–मा.अतुल िशतोळे,मा.सदगु  कदम यांचा 
ताव... 

वषय .८२) - मलेिशया येथे होणा-या इंटरनॅशनल योगासन चॅ पयनिशप कर ता आिथक मदत 
करणेबाबत – मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 

वषय .८३) - मानधन वाढ वणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय .८४) - पं.िचं.मनपा, आय.ट .आय. मधील िनदेशकांचे मानधन वाढ वणेबाबत – मा.सदगु  

कदम, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
वषय .८५) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद 

शे ट  यांचा ताव... 
वषय .८६) – सन २०१३-१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .८७) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद वग करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद 

शे ट  यांचा ताव... 
वषय .८८) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद वग करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद 

शे ट  यांचा ताव... 
वषय .८९) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद वग करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.सदगु  

कदम यांचा ताव... 
 



 3

वषय .९०) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद वग करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद 
शे ट  यांचा ताव... 

वषय .९१) – सन २०१४-१५ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 

वषय .९२) – सन २०१३-१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 

वषय .९३) – क भागातील सन २०१४-१५ या मूळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 

वषय .९४) – थाप य क े य कायालय वाढ आ ण घट करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.सदगु  
कदम यांचा ताव... 

वषय .९५) – तरतूद वग करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय .९६) – मा. थायी सिमती ठ. .७४२२ द.२४.७.१४ र  करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, 

मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .९७) – गॅ बिनयन िभंतीचे कामास वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे,  

मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
वषय .९८) – द णमुखी मा ती उ ान देखभाल द ती करणेबाबत ु – मा. वनय गायकवाड,  

              मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .९९) – ब भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  
              तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .१००) – पं पंग टेशनवर पंप ऑपरेटर ठेकेदार  प तीने पुरवणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, 
              मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
वषय .१०१) – क भागातील टा यांव न ठेकेदार  प तीने वतरण यव था करणेकामी मजूर  
               पुर वणे कामाचे तरतूद वग करणेबाबत –  
वषय .१०२) – संगणक चालक यांना मुदतवाढ देणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा. साद शे ट  यांचा  
               ताव... 
वषय .१०३) – मनपा शाळेतील १० वी मधील व ा याना ब ीस देणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे,  
              मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
वषय .१०४) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा.अतुल  
               िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .१०५) – तरतुद वग करणाबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 
वषय .१०६) – सन २०१४-१५ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.सदगु  कदम, मा.अतुल  

 िशतोळे यांचा ताव... 
---------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
 
 मा.खासदार कसनराव बाणखेले यांचे दःखद िनधन झाले अस याने यांस ांजली वाहन ु ू सभा 
शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी दपुार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
मा.सभापती - सभा शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत येत 
आहे.  
 
 
   ( महेशदादा कसन लांडगे ) 

                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १२७ 
सभावृ ांत 

( दनांक १२.०८.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - १६/०८/२०१४                   वेळ - दपारु  ०२.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १२/०८/२०१४ रोजीची 
तहकूब सभा शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी दपारु  ०२.०० 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

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 ड बा ऊफ एस.के.बापू  

१०. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

११. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१२. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१३. मा. साद शे ट  
 

 यािशवाय मा.तानाजी िशंदे–अित.आयु , मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, 
मा.फंुदे, मा.डोईफो़डे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.पी.जी.पवार – कायालय 
अिध क, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - 
आरो य वै क य अिधकार , मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, 
मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.केदार  ,मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – .अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे -
.िश ण अिधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पोमण - संगणक अिधकार , 

मा.गावडे - अ नशामक अिधकार , मा.पाट ल, मा.बहरेु  - .अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , 
मा.लावंड – कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
अ) दनांक ३०/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२५) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक ५/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२६) सभावृ ांत कायम करणेत  

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक – ७५७७      वषय मांक – १ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४, द.१५/०३/२०१४  
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  
    करणबेाबत... 

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५७८      वषय मांक – २ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४ द.२८/०३/२०१४  
वषय – सन २०१३-१०१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५७९      वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४ द.१३/०५/२०१४  
वषय – म.न.पा. चे संत तुकाराम उ ान देखभाल कामाबाबत िन वदा नोट स मांक ७/१-२०१३-१४... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७५८०      वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/कावी/३३३/२०१४ द.१३/०५/२०१४  
वषय – म.न.पा.चे वाहतुक नगर  उ ान देखभाल कामाबाबत...  

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५८१      वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द.२०/०५/२०१४  
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

    पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 7

ठराव मांक – ७५८२      वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४४/२०१४ द.२६/०५/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  
आव यक  Probe पुरवठा करणॆकामी मे.टे नो हजन इं डया ा.िल., मुंबई  यांचेकडून करारनामा न करता 
खरेद  करणॆकामी व सदर Probe खरेद साठ  येणारा खच एकूण र. .९६,६६०/- (अ र  र. .शहा नव 
हजार सहाशे साठ) (सव करांस हत) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५८३      वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२८/१४ द.१०/६/२०१४  
वषय - मनपाचे छ पती शाह उ ान िचंचवड येथील िमनी ू (रोड ेन) भाडे त वावर चाल वणेबाबत  

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५८४      वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२७/१४ द.१०/६/२०१४  
वषय - सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे त वावर  

 देणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ७५८५      वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य पयावरण 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/१४ द.१२/०६/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा ह तील पवना नद या पुररेषा आखणीबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५८६      वषय मांक – १० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२०६/२०१४ द.१६/०६/२०१४  
   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था मया दत यांचे अ भागाकड ल ती दन 
ती र ा टे पो र. . ५९०/-X ३० = १७७०० या माणे एक र ा टे पोचा एका म ह यासाठ  र. . 

१७७००/- इतका खच येत असून दोन र ा टे पोसाठ  एका म ह याचा खच ३५४००/- इतका येत 
आहे. सबब याकर ता खच र. . ४,२४,८००/- इतका अपे त आहे. ड े य कायालयाचे काय े ात 
औ णीक धुर करणाचे काम मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह सं था यांचेकडून अ े य 
कायालयाचे दर र. . ५९०/- ती दन ती र ा/टे पो माणे थेट प दतीने करारनामा क न काम 
क न घेणेस व याकामी येणा-या य  र. .४,२४,८००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५८७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/२१६/२०१४ द.२/७/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट पुरवणेकामी मे.रंगरसायन 
(िन.र. .२२,६६,२१२/- [अ र  र. .बावीस लाख सहास  हजार दोनशे बारा] पे ा र. .४११/- ित क. .ॅ 
(०.७१ % कमी) या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५८८      वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८०/२०१४ द.५/७/१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भाग .८९ 
क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .५६,०५,७८३/- 
(अ र  र. .छप न लाख पाच हजार सातशे याऐंशी) पे ा ३५.३६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . ३८,०४,७५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ा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 घेणेस मा यता देणेत ु येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५८९      वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७५/१४ द.४/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, िचखली 
मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे. वामी ववेकानंद म हला वंयरोज सेवा 
सह.सं था (िन.र. .९,२७,२१६/- (अ र  र. . नऊ लाख स ावीस हजार दोनशे सोळा) पे ा ४०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ४०.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी १८ म हने 
कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५९०      वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७४/१४ द.४/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, द ण मुखी 
हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेकामी मे.जनसेवा वंयरोज सेवा सह.सं था (िन.र. .७,३६,५१२/- 
(अ र  र. .सात लाख छ ीस हजार पाचशे बारा) पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५९१      वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७३/१४ द.४/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील बाब .५ अ वये, आ. .६३ जुना 
पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल करणे कामी मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक 
सेवा सह.सं था मया.(िन.र. .५,६५,५३६/- (अ र  र. .पाच लाख पास  हजार पाचशे छ ीस) पे ा 
३५.०० % कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ३५.०० % ह  सवात कमी दराची िन वदा 
वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व तुतकामी २ वष 

कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५९२      वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – वै कय म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/३६९/का व/१४ द.८/७/२०१४  
वषय - िन वदा .०८/२०१२-१३ अ वये  रा य काय माकर ता भाडेत वावर घे यात आले या  
    वाहनांबाबत... 

वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५९३      वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/६०६/१४ द.११/०७/२०१४   
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कार या युपीएस बॅट-या खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन वदा 
.०२/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एस.पी.टेलीकॉम, पुणे-३७, 
यांचेयुपीएस बॅट-या (बाब .१ ते ३) सा ह यासाठ  र. .३२,५९,६५०/- (अ र  र. . ब ीस लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे प नास) लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे  व वध वभागांसाठ  व वध 
कार या 12Volt/7AH Ups Battery,12Volt/26AH Ups Battery व 12Volt/100AH Ups Battery 

खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २३.५९ % ने कमी अस याने 
युपीएस बॅट-या खरेद कामी र. . ३२,५९,६५०/- दर वकृत क न, करारनामा करणेस व येणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.       (िन वदा 
र. .४२,६६,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७५९४      वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०४/का व/४२२/१४ द.११/०७/२०१४   
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपाचे वै क य वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन सु . ५०/०२/२०१३-
१४  अ वये लघु म िन वदाकार १) मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे एकुण १९ बाबी साठ  
र. .५,७७,७६७/-, २) मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण ६५ बाबी साठ  र. .२१,६२,२६६/- व ३) 
मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण ३० बाबी साठ  र. .७,५२,८१४/- असे एकुण 
र. .३४,९२,८४७/- (अ र  र. . चौतीस लाख या नव हजार आठशे स ेचाळ स) चे खचास मा यता व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५९५      वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/३४०/१४ द. १५/०७/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  या र यामधील पॅकेज ू १ काळेवाड  फाटा ते िचंचवड गाव पूल 
कमी ०/००० ते १/६०० या र याचे ४५ मी. ं द ने वकसीत कर याचे काम महानगरपािलकेने क  
शासना या जे.एन.एन.यु.आर.एम.या योजनेअंतगत हाती घेतले आहे. या र याचे काम मे. जत  िसंह, 

पुणे यांना दे यात आले आहे. स थतीत उपल ध जागेतील सव कामे (९८%) झाली असून उवर त 
काह  भागामधील (२%) जागा ठेकेदारास अ ापह  उपल ध झालेली नाह . सदरची जागा याय व  
अस याने या जागेवरती कामास मनाई हकुम आहेु . सदर या ठेकेदारास िन वदेम ये हे काम १८ 
म ह यांत पुण करावयाचे होते परंतु जागा उपल ध न झा याने ठेकेदारास भाववाढ सह मुदतवाढ 
महानगरपािलकेने मंजुर केली आहे. हे काम १८ म ह यां या कालावधीत पुण हो याचे ा  ध न 
िन वदा रकमे या १५% पयत भाववाढ होईल असे अपे त होते. या कामा या िन वदा वकृत कर याचे 
आदेश मा. थायी सिमती ठराव .८८८०, द.०६।०८।२००९ दारे मा य झाला आहे. सदरची कामे 
करताना अित मणे हट वणे, खाजगी वाटाघाट ने जागा िमळवून तसेच याय व  करणे इ.कारणाने 

य  जागा िमळून तेथे काम कर यास वलंब झाला. या कारणाने ठेकेदार यांना दले या वह त 
मुदतीत काम पुण क न शकले नाह त व यांना मुदतवाढ देणे आव यक अस याने यांचे कामास 
भाववाढ सह मुदतवाढह  दे यात आली आहे. सदर कामासाठ  मुदतवाढ द यामुळे भाववाढ ची र कमह  
वाढली आहे व ती मा. थायी सिमती या ठरावाम ये नमुद केले या मयादेपे ा जा त होत आहे. 
ठेकेदारांस जागा उपल ध क न न द याने ते मुदतीत काम पुण क  शकले नाह त व मुदतीनंतर 
वाढ व मुदतीत काम के याने भाववाढ १५% पे ा जा त झाली आहे. या बीआरट एस कामास 
३०।०९।२०१३ पयत उपल ध जागेमधील झालेली कामाची एकूण होणार  भाववाढ ह  १८.४८%इतक  
झाली आहे. सदर वाढ व कालावधीम ये करारना यानुसार भाववाढ ह  देय आहे, परंतु सदरची र कम 
मा. थायी सिमतीने पुव  मंजुर केले या ठरावापे ा र. .१.२५ कोट ने जा त होत अस याने यास 
मा. थायी सिमती या मंजुर साठ  फेर ताव सादर कर यात येत आहे. सबब मे. जत  िसंह यांना 
करारना यानुसार देय असलेली भाववाढ अदा करणे या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५९६      वषय मांक – २० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३७/१४ द.१५/७/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२०१३-१४ मधील ०३ अ वये, मुंबई पुणे र ता 
दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द ती करणेकामी मेु . जत  िसंग 
(िन.र. .१,३९,८३,२४२/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख याऐंशी हजार दोनशे बेचाळ स) 
पे ा १.८०% जा त) (बाजारभावापे ा २.५३%कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,४२,३४,९४०/- पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५९७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८०/१४ द.१५/०७/२०१४   
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  मनपाचे व ुत वभागासाठ  लॅ प सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .५४/१/२०१३-१४ 
अ वये खालील माणे लघू म िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे लॅ प 
सा ह याचे दर एकुण र. .१०,२५,०००/-, मे.पायोिनयर से स यांचे दर एकूण र.  ४,३०,२००/- 
व मे.सुरज वचगेर कं यांचे दर एकूण र.  २,३५,०००/- वकृत क न, करारनामा करणेस व 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लघु म िन वदाकाराचे नाव बाब नंबर एकूण लघु म दर शेरा 
१. मे.एन.एस.जैन अँ ड कं. ा. िल. बाब .१, २,  ४, ५ र. .१०,२५,०००/- ५२.८८% ने कमी 
२. मे.पायोिनयर से स बाब .६,७,८, र. .४,३०,२००/- ४१.५५% ने कमी 
३. मे.सुरज वचगेर कं. बाब . ३ र. .२,३५,०००/- ६०.९६% ने कमी 
  एकूण र. .१६,९०,२००/-  

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

ठराव मांक – ७५९८      वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८१/१४ द.१५/०७/२०१४  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपाचे व ुत वभागासाठ  बला ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .५४/२/२०१३-१४ 
अ वये खालील माणे लघू म िन वदाकार मे.पायोिनयर से स यांचे दर एकूण र.  
२,०२,०००/- व मे.सुरज वचगेर कं यांचे दर एकूण र.  ११,९२,५००/- वकृत  क न, 
करारनामा करणेस  व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ.  लघु म िन वदाकाराचे नाव बाब नंबर एकूण लघु म दर शेरा 
१. मे.पायोिनयर से स बाब . ३,४ र.  २,०२,०००/- ३८.७८%ने कमी 
२. मे.सुरज वचगेर कं. बाब . १,२ र.  ११,९२,५००/- ३२.८१%ने कमी 
  एकूण र.  १३,९४,५००/-  

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

 
 



 13 

ठराव मांक – ७५९९      वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३८/१४ द.१६/०७/१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१३-१४ मधील अ. .०५ अ वये, औंध रावेत 
र यावर थेरगांव डांगे चौक उ डाणपुला खालील र यामधील िमड अन काढून  र ता द ती करणेु कामी 
मे. ल सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. . १,८६,७४,०७५/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-
या र हजार पं याह र) पे ा १६.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,६२,९४,०६४/-
पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७६००      वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग –पशुवै कय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/२/का व/३७८/१४ द.१९/०७/१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मृत जनावरे (गाय वग, हैस वग, घोडा, गाढव, उंट) 
उचल याचे व व हेवाट लाव याचे काम मे. द लीवाला ऍ ड स स यांचे माफत करणेत येते. सदर 
कामकाजाची मुदत जुन २०१४ अखेर संपु ात येत आहे. यांनंतर व हेवाट कर ता महापािलकेस 
पयावरणाचे ीने यो य अशी वतं  यं णा उभी करणे आव यक आहे. ता वत वतं  यं णा व ुत 
दा हनी असावी असे वभागा ारे ता वत केले आहे. यासाठ  वभागा ारे िन वदा िस  करणेत येणार 
आहेत. िन वदा या पुण होऊन नवीन ठेकेदाराची िनयु  होईपयत मे. द लीवाला ऍ ड स स यांना 
पुव चे दराने सदरचे कामकाजासाठ  ६ म हने मुदतवाढ दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६०१      वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आ.म.ुका./४/का व/५१९/१४ द. २१/७/२०१४  
वषय – यां क प तीने (रोड वपर मिशन ारे) र ते सफाई कामास मुदतवाढ देणेबाबत... 

वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६०२     वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/०८/२०१४     वभाग – औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .औ स/भांडार/का व/१५९/१४ द. २४/७/२०१४  
वषय – वे डर वभागातील नाद त वे ड ंग मिश स द ती करणेबाबतु ु ... 

वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७६०३      वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/७८४/१४ द.२८/०७/२०१४  
वषय – ठेकेदार  प तीने सुर ा र क पुर वणेचे कामकाजास मुदतवाढ व येणा-या खचास मा यता  
    देणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७६०४      वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/४/का व/१०८/१४ द.२८/७/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-२०१५ मधील अ. .१ अ वये, मुंबई 
पुणे र यावर ल दापोड  ते फ़ुगेवाड  सी एम ई र ता ं द करणातील र ता सुधारणा करणे या 
कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एम.बी. इले क ए ड कं. (िन.र. .८०,४७,१३९/- 
(अ र  र. .ऐंशी लाख स ेचाळ स हजार एकशे ऐकोनचाळ स) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहन ु यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६०५      वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/३६१/२०१४ द.२८/७/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मे. वािलट  केटरस यांचे राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत तसेच मनपा ह तील 
पवळे व केशर  रेशनकाडधारकांना मोफत आहार पुर वणेकामी मे. वािलट  केटरस यांची माहे जुलै २०१४ 
अखेर मुदत संपत आलेली असलेने व पॅ  चालू करणेबाबत या िन वदेस अजून कालावधी लागणार 
असलेने मनपा ह तील पवळे व केशर  रेशनकाड धारक णांना मोफत आहार पुर वणे तसेच राजीव 
गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार पुर वणे आव यक 
असलेने मे. वािलट  केटरस यांना ित दन ित ण आहार र. .९०/- या मंजुर दराने िन वदा या 
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पूण होईपयत अथवा द.१/८/२०१४ ते द.३१/१०/२०१४ यापैक  जो कालावधी कमी असेल या 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व यानुसार येणा या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६०६      वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१९०/१४ द.३१/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१३-१४ बाब .४ अ वये,  म.न.पा.चे 
व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ इ याद  सा ह य पुर वणेकामी मे.गणेश पु प भांडार 
(िन.र. .९,७५,६००/- (अ र .र. .नऊ लाख पं याह र हजार सहाशे) पे ा -१४ % कमी) यांना थम कमी 
दराचे ठेकेदार यांचे दरा माणे (-14 ट के ने कमी) काम देणेस मा.अित.आयु  यांनी द.१८/७/२०१४ 
रोजी या तावा वये मंजुर  िमळाली आहे. तुत कामी सदर कामाचा करारनामा क न घेणेस व 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६०७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५०६/१४ द.३१/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. थायी सिमती ठराव मांक ५७३४ दनांक २८/०१/२०१४ र  क न मनपाचे आ णाभाऊ 
साठे व बजाज अँटो कारंजे उ ान देखभाल कामी मे.मधुकर पवळे  वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया (िन.नो. .७/१३-१४ बाब .३) या ठेकेदारास थम कमी दराचे ठेकेदार यांचे दरानुसार (४२.९० 
ट के कमी)  देणेस, यांचेशी करारनामा क न घेणेस व  तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. (िन.र. .५,९१,८४०/-) 

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

ठराव मांक – ७६०८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५०७/१४ द.३१/७/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. थायी सिमती ठराव मांक ५७३३ दनांक २८/०१/२०१४ र  क न मनपाचे शंकर मं दर 
उ ान देखभाल कामी मे.मधुकर पवळे  वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया (िन.नो. .७/१३-१४ बाब 
.४) या ठेकेदारास थम कमी दराचे ठेकेदार यांचे दरानुसार (३२.८० ट के कमी)  देणेस, यांचेशी 

करारनामा क न घेणेस व  तुत कामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

                                                                   (िन.र. .६,११,५६८/-
) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७६०९      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/७८६/२०१४ द.०१/०८/२०१४  
वषय - ठेकेदार  सुर ा र क, ॅफ क कमचार  व पुणे ज हा सुर ा र क मंडळाकड ल सुर ा र क  

यांना सुधा रत वेतन दरवाढ लागू करणेबाबत... 
वषय मांक ३३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७६१०      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /५/का व/४८२/१४ द.२२/७/२०१४  
वषय - िन.नो. .२/२०१४-१५ कामाचा वषय अवलोकनाथ ठेवणेबाबत... 

वषय मांक ३४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७६११      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – कायदा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कास/६/का व/४०९/१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मोटार वाहन अपघात दावा मांक ३६२/११ म ये मा.मोटार अपघात यायािधकरण पुणे, यांचे 
आदेशानुसार, No fault liability compensation सह  मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई 
र. .७,३४,०००/- पैक  No fault liability compensation पोट  अदा केलेली र. .५०,०००/- वजा जाता 
र. .६,८४,०००/- दा याचे तारखेपासून ( दनांक ०२/१२/२०१०) ितवष ८ % याजासह अदा करणे 
आव यक आहे. व महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ८८, ह (दोन) या 
तरतुद नुसार सदर उपरो  नुकसान भरपाई महानगरपािलका िनधीतुन अदा करणे आव यक आहे. सदर 
नुकसान भरपाई देणेकामी मे. यायािधकरणाने दा याचे तारखेपासून ितवष  ८ % दराने याज देणेचा 
िनणय द याने र कम लवकरात लवकर अदा करणे आव यक अस याने याजासह नुकसानभरपाई 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१२      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – अ नशामक 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ न/१/का व/९८/१४ द.६/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

ी.जगताप अर वंद दनकर (सब ऑफ सर) यांना ६१ वा ड ह जनल ऑफ सस कोस, नागपुर 
येथील िश ण फ  र. .१२,१००/-, िश णाकर ता लागणारे गणवेश सा ह याचा खच र. .१८,४००/- 
या माणे भोजन व वास खच अंदाजे आगाऊ र. .५५,०००/- असे एकुण र. .८५,५००/- (अ र  
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र. .पं याऐंशी हजार पाचशे) यांना अदा करणे तसेच द.०७/०७/२०१४ ते द.०५/१२/२०१४ हा 
कालावधी हा सेवा कालावधी समजणे व िश ण कालावधीत यांना नागर  सेवा (रजा) िनयम १९८१ चे 
कलम ८६.२ (अ) व (ब) माणे वेतन अदा करणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१३      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – अ नशामक 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ न/२/का व/१४४/१४ द.६/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   ी.मठपती सुयाकांत परत या (िलड ंग फायरमन) यांना ३४ वा सब ऑ फसर कोस, नागपुर 
येथील िश ण फ  र. .१०,८५०/-, िश णाकर ता लागणारे गणवेश सा ह याचा खच र. .२०,५००/- 
या माणे भोजन व वास खच अंदाजे आगाऊ र. .५५,०००/- असे एकुण र. .८६,३५०/- (अ र  
र. .शहाऐंशी हजार तीनशे प नास) ी.मठपती सुयाकांत परत या (िलड ंग फायरमन) यांना अदा करणे 
तसेच द.०७/०७/२०१४ ते द.२६/१२/२०१४ हा कालावधी हा सेवा कालावधी समजणे व िश ण 
कालावधीत यांना नागर  सेवा (रजा) िनयम १९८१ चे कलम ८६.२ (अ) व (ब) माणे वेतन अदा 
करणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१४      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं०४/का व/४८५/२०१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपाचे व वध वभागाकड ल आव यक िनम णंप का, ह ज टंग काड,पा कटे छपाई करणेकामी 
ई-िन.सु. .४०/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म िन वदाकार १)मे. अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण 
०६ बाबी व २) मे आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण ०६ बाबी असे एकुण १२ बाबी साठ  
र. .१२,००,०००/- पयतचे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ७६१५      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१८२२/१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
से.नं.२२ वॉड .१२ मनपा इमारतीचे िसमािभंत द ती करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी ु
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .१३,०६,९५६/- (अ र  र. .तेरा लाख सहा हजार नऊशे छप न) पे ा 
३५.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३७,६२८/- पयत काम क न घे यास 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१६      वषय मांक – ४० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१८२३/१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, भाग 
.२६ मधील शौचालय व समाज मंद र इमारतीची द ती करणे कामी मेु .िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज 

िस ह ल कॉ टर (िन.र. .१३,०७,१५३/- (अ र  र. .तेरा लाख सात हजार एकशे ेप न) पे ा ३५.१० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४८,३४२/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने ू
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१७      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१८२४/१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, से.नं.२२ 
वॉड .११ म ये मनपा इमारतीचे िसमािभंत द ती करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी ु
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .१४,९३,९२५/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार नऊशे पंचवीस) 
पे ा ३५.९१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५७,४५७/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६१८      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/६/का व/२५४/२०१४ द.४/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शहरातील नागर कांकर ता मनपा कामकाजाची मा हती 
दे यासाठ  सारथी ह  पु तका मराठ  भाषेत भाग १ व भाग २ म ये तयार कर यात आलेली आहे. 
तथा प नाग रकां या सुलभते या ीकोनातून या पु तके या भाग २ चे हंद  भाषेत अनुवाद व 
टंकलेखन ी.संतलाल यादव, पंपर  यांचेकडून क न घे यात आलेला आहे. याकामी र. .२५,०००/- 
(अ र  र. . पंचवीस हजार) मानधन हणून यांना अदा करणे आव यक अस याने सदर खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७६१९      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/१२९/२०१४ द.४/८/२०१४  
   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, मनपा 
व र  अिधकार , वभाग मुख व अिभयंते यांस ३-जी नेट सु वधा/ड गल पुर वणेकामी मे.टाटा 
टेिलस ह सेस (महारा ) िल. िन.र. . २०,२३,२००/- (अ र  र. .वीस लाख तेवीस हजार दोनशे) या 
ठेकेदाराची िन वदा ४५० ितनग या कमी दराची िन वदा वकृत क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.      (िन.र. . २०,२३,२००/-)  

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

ठराव मांक – ७६२०      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३२२/१४ द.५/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, भाग .५८ 
नवी सांगवी मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा चर 
ा.िल.(िन.र. .३५,०१,०८०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार ऐंशी) पे ा ३.१०% कमी) या 

ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  काम क न घेणेस तसेच िन वदा िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६२१      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/कावी/५१०/१४ द.५/८/२०१४  
वषय – मनपाचे क व ड भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालु  कामाबाबत... 

वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७६२२      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/७६८/१४ द.१/८/२०१४  
   मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे –  
   मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७६२३      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग –मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/८२/१४ द.६/८/२०१४  
   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.७.७.२०१४ ते द.१३.७.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/ 
का व/८२/२०१४ द.६.८.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६२४      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/८३/१४ द.६/८/२०१४  
   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१४.७.२०१४ ते द.२०.७.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/ 
का व/८३/२०१४ द.६.८.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६२५      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/८४/१४ द.६/८/२०१४  
   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१.७.२०१४ ते द.२७.७.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/ 
का व/८४/२०१४ द.६.८.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६२६      वषय मांक – ५० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – ब भाग, थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /५जा/का व/२६९/२०१४ द.६/८/२०१४  
वषय - ब े ीय कायालयांतगत मु य र यां या कामांक रता स लागार नेमणुक बाबत... 

वषय मांक ५० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ७६२७      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – डा 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- १) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/८/२०१४ ठराव .६ नुसार,  
   मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१३ म ये नमुद केले माणे खेळाडू द क योजने अंतगत खेळाडू 

िनवड व खेळाडंूना लाभ दे यासाठ  नेमले या सिमतीने द.०३/०७/२०१४ रोजी दपार  ु २.३० वा. मा.अित र  
आयु  यांचे अ यतेखाली मा.आयु  क  येथे आयो जत केले या सभेत, घेतले या डा धोरण िनणयानुसार 
खेळाडू द क योजना २०१३-१४ अनुषंगाने ा  १०३ अजापैक  २१ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१३-
१४ चा लाभ हा २ वषाक रता देणेस व याकामी येणा-या र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ ) चे 
खचास मा यता व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७६२८      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – डा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- १) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/८/२०१४ ठराव .७ नुसार,  

शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१४-१५ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पुजाखच, टेशनर  खच, 
फ क , डा सा ह य खरेद , पधा आयोजन सभा चहापान, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर 
खच इ.सन २०१४-१५ म ये वभाग तर पधसाठ  मनपा शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व रा य 
पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० व संघटनेमाफत आयो जत डा पधसाठ  ५० शालेय खेळाडू, 
यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास खच, दैिनक भ ा, वेश फ  औषध खच 
इ.अदा करणेकामी अंदाजे र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य खच ११,४९,९२५/- (अ र  
र. .अकरा लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचवीस फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने येणारा खच डा िनधी वा षक डा पधा, डा कला 
सा ह य या लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य 
ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था वनी/ व ुत यव था, मैदान तयार 
करण,े व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा े य कायालयामाफत होणार आहे.  
यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय अंदाजप कातून खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७६२९      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – डा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- १) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/८/२०१४ ठराव .८ नुसार,  
   िशवराज मु ा ित ान या सं थेस पै.ध डबा ऊफ गणपत फुगे (पाट ल) मैदान सँड वक कॉलनी 
भोसर  हे मैदान व मैदान प रसरातील हॉल द.१९/१०/२०१३ ते १८/०९/२०१४ अखेर ११ म हने 
कालावधीसाठ  पुव चे करारना यातील अट  व शत  कायम ठेऊन पुव माणेच सेवाशु क रकमेत वाढ न 
करता दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) सेवाशु क देऊन मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३०     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १६/०८/२०१४     वभाग– डा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे         अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- १) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/८/२०१४ ठराव .९ नुसार, 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा सिमती या सभापती पदावर दनांक २/०८/२०१४ रोजी 
िनवड झाली असून डा सिमतीचे कामकाज हे चालू झालेले आहे. तर  सदर सिमती माफत व वध 
कारचे डा वभागाशी संबंिधत ठराव, व वध खेळांचे महापौर चषक पधा, आंतरशालेय डा पधा, 

तसेच न याने समा व  झालेले खेळाडू द क योजना याबाबतचे कामकाज व प यवहार करावा लागतो. 
यासाठ  डा सिमतीकडे संगणक चालक असून िशकाऊ उमेदवार हणून कायरत आहे. यांची मुदत 
माहे १० ऑ टोबर २०१४ पयत आहे. यापुढ ल कालावधीकर ता ी.सुरज काश झडे संगणक चालक 
यांची र. .१०,०००/- मानधनावर नेमणूक मनपा िनयमानुसार घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३१     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १६/०८/२०१४     वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/२१४/१४ द.५/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे  डायिलसीस 
वभागातील Gambro कंपनीचे डायिलसीस मशीनकर ता आव यक U-9000 फ टर र. .१०,४००/- ती 
नग या माणे ०४ नग फ टर Gambro कंपनीचे अिधकॄत पुरवठाधारक खरेद  मे.मनाली एंटर ायजेस, 

पंपर  यांचेकडून  िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने खरेद  करणेस व सदर फ टर 
खरेद स होणारे र. .४१,६००/- (सव करांसह) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६३२      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२१५/१४ द.६/८/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१३/२०१३-१४ अ वये, मनपाचे व वध 
उ ानाम ये सुचना फलक बस वणेकामी मे. ा ट काप रेशन िल. (को.र. .१,९७,६००/- (अ र  र. .एक 
लाख स या णव हजार सहाशे) पे ा -३ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३३      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२१३/१४ द.६/८/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१०/२०१३-१४ अ वये, नािशक फाटा 
पुलाखालील भोसर  कड ल बाजुचे सुशोिभकरण करणेकामी मे.एन.एल. वनवे क शन 
(को.र. .१,८०,२१६/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार दोनशे सोळा) पे ा -११ ट के कमी) दराचे 
कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३४      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२१४/१४ द.६/८/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१२/२०१३-१४ अ वये, सां कृितक भवन 
पुनावळे येथे न याने उ ान वकिसत करणेकामी मे.एन.एल.वनवे क स सन (को.र. .१,९४,२२५/- 
(अ र  र. .एक लाख चौ-या नव हजार दोनशे पंचवीस) पे ा -३ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत 
करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३५      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२०८/१४ द.६/८/२०१४  
वषय - आ. .५२० घरकुल शेजार  िचखली येथील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेबाबत... 

वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७६३६      वषय मांक – ६० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२१६/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
   मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .७/२०१३-१४ अ वये, १)संभाजी नगर ते 
आनंद हॉ पीटल म य दभाजकासाठ  शोिभवंत रोपे व लॉन खरेद  करणे व ु २)संत ाने र उ ानासाठ  
लॉन खरेद  करणेकामी मे.साई साद गाडन डे हलपस (को.र. .१,१४,७४०/- (अ र  र. .एक लाख चौदा 
हजार सातशे चाळ स) पे ा -११ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६३७      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/३२१/१४ द.७/८/२०१४  
   मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, वॉड 
.३४ आर ण .९७ येथील न याने होणा-या सा व ीबाई फुले सां कृितक भवन येथे व ुत वषयक 

काम करणेकामी  मे. व प इले कल अँ ड इं जिनअ रंग (िन.र. .१५,८७,९८४/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख स याऐंशी हजार नऊशे चौ-याऐंशी] पे ा २४.९० % 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 – ७६३८      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/३२२/१४ द.७/८/२०१४  
   मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, मुंबई 
पुणे महामागावर ल दापोड  ते नािशक फाटा पयत सोड यम हेपर द यांचे वा षक देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.िसट लाईट पॉवर िस टम टे नोलॉजीस (िन.र. .३,८०,८६०/- [अ र  र. .तीन लाख ऐंशी 
हजार आठशे साठ] पे ा २४.९९ % 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 – ७६३९      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८२/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, भोसर  
येथील जल ेञ .८ दघी व बोपखेल भागासाठ  पाणीपुरवठा होणा-या मु यनिलकेची द ती वषयक ु
कामे करणे व इतर पाणीपुरवठा वषयक कामे करणेकामी मे.यासीन क स शन (िन.र. .६,९९,९८६/- 
(अ र  र. . सहा लाख न या  नव हजार नऊशे  शहाऐंशी) पे ा २४.२४ % 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 – ७६४०      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८४/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, अ 
भागातील खंडोबा माळ िनगड  प रसरातील पा या या टाक व न यव थापन करणेक रता मजुर 

पुर वणे (सन २०१३-१४) कामी मे. राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त  
(िन.र. .१९,२२,५४४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख बावीस हजार पाचशे च वेचाळ स) पे ा ५.३३ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६४१      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८०/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
मंगलनगर (वाकड रोड) येथे गु व निलका िश ट करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .२२,४२,८७५/- (अ र  र. .बावीस लाख बेचाळ स हजार आठशे पं याह र) पे ा २०.७७% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६४२      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०७९/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस 
(िन.र. .११,१४,७२०/- (अ र  र. .अकरा लाख चौदा हजार सातशे वीस) पे ा २.०० % 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 – ७६४३      वषय मांक – ६७ 
दनाकं – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८१/१४ द.७/८/२०१४  
वषय – िन वदा नोट स .७/३९/२०१३-१४ कामास मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ६७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ७६४४      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८३/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६९ अ वये, वॉड 
.७ च-होली येथे उंच टाक  बांधणेकामी मे.एच.सी.लुंकड (िन.र. .१४,००,००२/- (अ र  र. .चौदा लाख 

दोन) पे ा ५.८८ % 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 – ७६४५      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१०८५/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, जल े  
.ड/६ सांगवी प रसरातील भागातील वतरण यव था सुधारणेसाठ  पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 

मे.शुभम उ ोग (िन.र. .२०,८५,६८८/- (अ र  र. . वीस लाख पं याऐंशी हजार सहाशे अ याऐंशी) 
पे ा १९.०८ % 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 – ७६४६      वषय मांक – ७० 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक– मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/५/का व/३२६/१४ द.५/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

आदश म हला बचत गट संचालीत वशाल एंटर ायजेस खराळवाड  पंपर  १८ यांना कै.पांडुरंग 
काळभोर सभागृहातील कचन एकूण ४८० चौरस फूट मािगल मािसक भाडे र. .८,०२१/- वर १२.५ % 
भाडेवाढ हणजेच र. .१,००३/- वाढ के यास ितमहा भाडे र. .९,०२४/- X ११ म ह याचे भाडे 
र. .९९,२६४/- यावर १२.३६ % सेवाकर र. . १२,२६९/- आगाऊ भ ण घे यात येऊन करारनामा क न 
११ म ह याकर ता भाडयाने देणेकामी, व िनयमानुसार िमळकतकर संबंधीतांनी भरणे बंधनकारक राह ल 
या अट वर मुदतवाढ स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६४७      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४०२/१४ द.७/८/२०१४  
   मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
   बेड साईड नकर ता कापड  पडदे खरेद  करणेकामी कोटेशन .१२/२०१४-१५ मधील 
कोटेशनधारक मे. पे म ए टर ायजेस यांचेकडून बेडसाईड नकर ता कापड  पड ाचे ा  झालेले 
लघु म दर र. .७४५/- ित सेट या दराने ५० सेट खरेद  करणेकामी येणा या एकूण र. .३७,२५०/- 
(अ र  र. . सदोतीस हजार दोनशे प नास) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७६४८      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – जलशु करण क  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु१४२/१४ द.७/८/२०१४  
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील पाणी टंचाई व जनजागृतीसाठ  केले या  
    र. .३,०२,४००/- खचास मा यता िमळणेबाबत... 

वषय मांक ७२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – ७६४९      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
  गोल माकट संत तुकाराम नगर येथील गाळा . ७९-८० हा द ा य रामचं  िनकम यांना ९९ वष 
भाडे प याने व यो य या अट शत ने दे यास व याकामी करार कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६५०      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    महापािलके या मा यिमक शाळांमधील व ा याची शै णक गुणव ा वाढ व यासाठ  उप म 
काया वत करणेबाबतचा ताव मा.सभापती यांचे मा यतेने ऐनवेळ  सभेपुढे ठेवला आहे. पंचकोश 
वकसन प तीवर आधा रत ी.सुहास शरद गो व ीकर यांचे सं थेमाफत सूयनम कार, योगासने व 
ाणायाम, सं कृत पाठांतर, वै दक ग णत व इं जी संभाषण या वषयांचे कोस घ याळ  एक तासासाठ  

मागदशकांना .४००/- मानधनावर सु  कर यास व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. वर ल उप म राब व यानंतर अ नमय, व ानमय,आनंदमय आद  कोश वकिसत हो यास मदत 
होणार आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५१      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
    जंजर हॉटेल, पंपर  लगतचे पा कग े  व आर ण .११७ स.नं. ४८०१ येथील वाहनतळ 
मा.उपसंचालक नगरचना ठरवतील या भाडेदराने व यो य या अट  शत वर मजदर म हला संघ ू
खराळवाड  या सं थेस ११ म हने कालावधीक रता चाल व यास दे यास व याकामी करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५२      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. याम ये म हला व बालक याण योजना, अपंग 
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क याणकार  योजना, मागासवग य क याणकार  योजना व क शासन पुर कृत सुवणजयंती शहर  
रोजगार योजना इ. योजनांचा समावेश आहे. या सव योजना समाजािभमुख व लोकािभमुख होणेसाठ  
व ती पातळ वर या योजनांचा चार व सार होणे व योजनांची भावी अमंलबजावणी हो या या ीने 
एमएसड यू शै णक अहता असणा-या समुहसंघटकांची नेमणूक कर यात येत आहे. यापुढे भाग 
तरावर योजनांचे कामकाज कर याक रता ित भाग एक समुहसंघटक व मु य कायालयासाठ  २ 

या माणे एकुण आठ समुहसंघटकांना मा यता दे यात आलेली आहे. तर  महागाईचा वचार करता 
दरमहा एक त मानधन .१७,०००/- (एकुण सतरा हजार फ ) कर यास व याकामी य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५३      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    मनपाचे व वध वभागाकड ल आव यक िनमं ण प का, ह जट ंग काड, पा कटे छपाई 
करणेकामी ई.िन.स.ुपु. ४०/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म दराने सन २०१४-१५ व १५-१६ या व ीय 
वषासाठ  िन वदेतील लघु म दराने मे.अमृत मु णालय व आिशष इ टर ायजेस यांचेकडून छपाई क न 
घे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५४      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    म.न.पा. या जवळ जवळ ७५ यायामशाळा असून यापैक  अंदाजे ३८ यायाम शाळा खाजगी 
सं थेस सेवाशु क त वावर चाल व यास द या असून उव रत ३७ या. शाळा म.न.पा.चाल वत आहेत. 
म.न.पा. या वतीने या यायामशाळा चालत नाह त, सभासद,सा ह याअभावी बंद आहेत. अशा 
यायामशाळा, हनुमान पोटस ऍकॅडमी् , मोरे व ती िचखली ह  सं था भाडेकराराने चाल व यास घे यास 
तयार आहे. सदर सं था म.न.पा.ची कै.सदािशव ब हरवाडे यायामशाळा, शाहनगर ह  यायामशाळा ू
सेवाशु क त वावर चाल वत आहे. तर  म.न.पा. या बंद पडले या यायामशाळांची पाहणी क न असा 
यायामशाळा हनुमान पोटस ऍकॅडमी् , मोरे व ती, िचखली यांना ११ म हने भाडेकराराने चाल व यास 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६५५      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव... 
   मे.हषल कवड कर, पुणे ३० यांना म.न.पा. या आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व यांना 
आ कटे ट वषयक कामे व इं ट रअर डझायिनंग आ ण लँड के पंगची कामे दे यास व याकामी होणार  
फ  आ कटे ट कौ सल या िनयमानुसार अदा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५६      वषय मांक – ८० 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    मे.सचीन आपटे एँड असोिसएटस,् िचंचवड यांस मनपा या आ कटे ट पॅनेल वर नेम यास व 
यांना आ कटे ट वषयक कामे व इं ट रयर डझायिनंगची कामे दे यास व याकामी होणार  फ  
आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५७      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १६/०८/२०१४      वभाग – डा  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे 
आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंुना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणेची तरतुद असुन 
खेळाडंुना वास खच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त 
र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे अशी तरतुद आहे. ी.िशर ष ल मण बाठे यांची मुलगी 
कु. नेहल िशर ष बाठे गणेश नगर दापोड  ितची मॉ टपेलीयर, ांस येथे दनांक १६/९/२०१४ ते 
२१/९/२०१४ या कालावधीम ये होणा-या व ड लाईफ से ह ंग पोटस चॅ पयनिशप जलतरण 
पधकर ता िनवड झाली अस यामुळे अथसहा य िमळणेची वनंती केलेली आहे. महापािलकेचे डा 

धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य 
करता येईल. तर , महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे 
(आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंुना आिथक सहा य करणे) या तरतुद नुसार कु. नेहल िशर ष बाठे 
रा.दापोड  पुणे हची मॉ टपेलीयर ांस येथे दनांक १६/९/२०१४ ते २१/९/२०१४ या कालावधीम ये 
होणा-या व ड लाईफ से ह ंग पोटस चॅ पयनशीप जलतरण पधकर ता् , िनवड झाली अस यामुळे 
ितचे पालकांचे नावे आिथक सहा य र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६५८      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे आंतररा ीय 
तरांवर ल खेळाडंुना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य करणेची तरतुद असुन खेळाडंुना वास 

खच, वेश शु क, िनवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत 
अथसहा य दे यात यावे अशी तरतुद आहे. ी.शंकर सहाद कंधारेु  यांची मुलगी कु. ेया शंकर कंधारे 
रा.िनगड  पुणे हची दनांक ३०/०८/२०१४ रोजी मलेिशया येथे इंटरनॅशनल योगासन चॅ पयनिशपकर ता 
िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .६५,०००/- अ र  र.  पास  हजार फ  
आिथक सहा य िमळणेची वनंती केलेली आहे.  महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील 
३ पान मांक १८ माणे र. .६५,०००/- अ र  र.  पास  हजार पयत अथसहा य करता येईल. व 
याकामी येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. तर , महापािलकेचे डा 
धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे (आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंुना आिथक 
सहा य करणे) या तरतुद नुसार कु. ेया शंकर कंधारे रा.िनगड  पुणे हची दनांक ३०/०८/२०१४ रोजी 
मलेिशया येथे  इंटरनॅशनल योगासन चॅ पयनिशपकर ता िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत 
राहणेकामी ितचे पालकांचे नावे आिथक सहा य र. .६५,०००/- (अ र  र. . पास  हजार फ ) अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६५९      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
    पंपर  िचंचवड मनपाम ये ी. ओम काश ब हवाल हे आप ी यव थापन ‘मु य सम वयक’ तथा 
आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर कायरत असून यांची नेमणूक द.२७.६.१४ पासून झाली आहे. 
सदर अिधकार   हे एक त मानधन त वावर काम कर त असून यांचे कामकाजाचे व प पाहता यांना 
सु ा िमळत असणारे मानधन हे अितशय कमी आहे. (र. .२०,०००/- फ ) याम ये यो य ती भर व वाढ 
क न ते र. . ४०,०००/- ित महा असे करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७६६०      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

सदंभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
   प.िचं.मनपा आय.ट .आय. मधील (कासारवाड /मोरवाड ) िनदेशक गेली १८ ते २० वषापासून सलग 
काम कर त अस याने िनदेशकांचे द.म. एक ीत मानधन र. .पंधरा हजार ऐवजी द.म.र. .वीस हजार 
(एक ीत) करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६६१      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६६२      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
   फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .५७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६६३      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .७१,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६६४      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतदू 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .२९,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६६५      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६६६      वषय मांक – ९० 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.                          (वाढ/घट र. .९०,०००/-)(अ र  र. .न वद 
हजार) 

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

ठराव मांक – ७६६७      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 अ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .३९,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६६८      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
   फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६६९      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा. साद शे ट           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
  क भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७६७०      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा. साद शे ट           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
   थाप य क े य कायालयास तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.(वाढ/घट र. .११,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६७१      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  (वाढ/घट र. .२५,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६७२      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
   मा. थायी सिमती ठराव . ७४२२ दनांक २४.७.२०१४ र द कर यात यावा. व तावात नमूद 
प ा माणे मनपा अंदाजप कात वाढ घट कर यात यावी. (वाढ/घट र. .४,२५,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७६७३      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
   मुळा नद  जवळ मधुबन कॉलनी ग ली .१ म ये पुराचे पा यापासून धोका वाचवणेकर ता 
गॅ बिनयन बॉलचे काम चालू आहे. याच प दतीने ग ली नं.२ म ये चालू कामातून वाढ व खचास 
Revised Estimate ची १ कोट ची मंजूर  दे यात यावी. तर  सदर कामास िन वदा क रता लागणारा वेळ 
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पाहता न वन काम चालू करणेस डसबर अखेर हो याची श यता अस याने चालू कामातून पुढ ल काम 
कर यास व याकामी येणा या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक – ७६७४      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
   से.नं.२५ मधील एल.आय.जी. कॉलनी येथील द णमुखी मा ती उ ान हे वनामु य 
देखभालीसाठ  ी.शनै र मंडळ यांना चाल व यास देणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक – ७६७५      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   “ब” े य कायालय यांचे सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 
कामां या तरतूद  म ये तावात नमूद केले माणे वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  (वाढ/घट 
र. .२९,५०,०००/-)  

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

ठराव मांक – ७६७६      वषय मांक – १०० 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. साद शे ट  यांचा ताव.. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पं पंग टेशनवर पंप ऑपरेटर ठेकेदार  प दतीने पुरवणे 
(िन.नो. .६/१५/२०१२-१३) चे काम मे. शुभम उ ोग या सं थे या वतीने चालु असून कामाची मुदत 
स टबर २०१४ म ये संपणार असून स िसतीत म.न.पा.कडे कमचार  वग उपल ध नस याने व पयायी 
यव था नस याने पाणी पुरवठयाम ये व कळ तपणा येवू नये हणून व शुभम उ ोग यांचा पुवानुमान 
चांगला अस याने यांना िन वदा   वकृत दराने पुढे १ वष कंवा न वन ठेकेदार  िनयु    होणे पयत 
मुदतवाढ देणेस व येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६७७      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव.. 
 मनपा शाळेतील इ.१० वी मधील या व ा यास (माच २०१४चे बॅचमधील) ९०% कंवा यापे ा 
जा त गुण िमळाले आहेत. अशा व ा यानाह  र कम पये एक लाख ब ीस दे यास व याकामी 
येणारे ये  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक – ७६७८      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. साद शे ट  यांचा ताव.. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागासाठ  ३ सगंणक चालक आदेश . लेखा/ 
/१अ/ कावी/४३२/२०१४ द. २१/६/२०१४ पासून कायरत असून यांची मुदत द.४/८/२०१४ रोजी 
संप याने यांना म. शुभम उ ोग या सं थेकडून पुढे १ वष मुदत वाढ देवून काम कर यास व येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक – ७६७९      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   सन २०१४-१५ अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.             
(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – ७६८०      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सुिनता गवळ           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.सिुनता गवळ , मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   भाग .३० भोसर  भागात ड .आय. पाईपलाईन टाकणे व करकोळ देखभाल द ती कामे ु
करण.े सदर कामाची तरतूद वचारात घेवून इतर लेखािशषामधून तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
सदरचे तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.            (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७६८१      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १६/०८/२०१४       
सुचक – मा.सदगु  कदम          अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.                                         (वाढ/घट 
र. .३,९०,००,०००/-) 

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

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/७०९/२०१४ 

दनांक - २२/०८/२०१४ 
 

                                                                 
                                                               नगरसिचव                                                               

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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