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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                                                    क े ीय कायालय 

कायप ञका मांक-११ 
सभाव तांतृ  

द.-  ०४/२/२०१५                            वेळ -दपारु  १२:०० वाजता 
-------------------                                                   ---------------------------------                                                      
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या    क े ीय स मतीची मा सक सभा बधवार ु
द.०४/२/२०१५ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी 
महाराज सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे ृ
मा.नगरसद य उपि थत होत.े  
 
१) मा.जम सोनाल  पोपट                                                   सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
५) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
६) मा.कदम सदग  महादेवु  
७) मा. गता स शल मंचरकरु  
८) मा.कैलास महादेव कदम 
९) मा. शतोळे शैलजा बाबराव ु  
१०) मा.जगताप नवनाथ द त ु
११) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
१२) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१३) मा.गायकवाड सं या सरदासु  
१४) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१५) मा.शडगे आशा सखदेवु  
१६) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१७) मा.संजय केशवराव काटे 
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    तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
मा. फंदे डु .एम.- भाग अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , 
मा.मकरंद नकम- कायकार  अ भयंता थाप य, मा.संजय खाबड-ेकायकार  अ भयंता 
( वदयतु), मा.बरशे ी- कायकार  अ भयंता (पापु), मा.ओंबासे- कायकार  अ भयंता 
(झो नपू), मा.पजारु -उपअि यंता झो नपू,  मा.जावळे- उपअ भयंता पापु, मा. दल प 
धमाळु - उपअ भयंता वदयतु,मा.सोनवणे-उपअ भयंता, वदयतु, वदयतु, ी. शदंे- 
उपअ भयंता, थाप य, ीमती अनघा पाठक- उपअ भयंता जल न: सारण, 
ी.वाईकर- उपअ भयंता थाप य , ी.रमेशकमार जोशीु -लेखा धकार , ी.संजय घबेु -

उपअ भयंता , ी.पोरे डी-उपअ भयंता, ी.अकबर शेख- क न ठ अ भयंता व, ी.र वं  
भोकरे- सहा.आरो या धकार , हे अ धकार  उपि थत होत.े 
 
                            ---- 
उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल   ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय मांक-२ ) कासारवाडी येथील नयोिजत पधा प र ा अ या सका वगाचे  
               वदयतीकरण करणेचे काम हे सांगवी उप वभागातील इमारतीचे ु  
               वदयतीकरण करणे हया न वदा ु .३/११ १४-१५ हया कामातनू  
               करणेबाबत..( Work site change) 

वषय मंक-३) सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये वदयतु कामांक रता अंतगत  
               तरतद वग करणेबाबतु .. 
                             ----- 
अ) दनांक ३/१२/२०१४ ( दपार  ु १२.०० वा.) द.१५/१२/२०१४ ( दपार  ु १२.०० वा.) व 
द.७/१/२०१५ ( सकाळी ११.३० वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) 
सभाव तांत ृ कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
                             ----- 
ब) द.७/१/२०१५ ( दपार  ु १२.०० वा.) रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) 

सभाव तांत कायम करणेत आ याचे माृ .सभापती यांनी कट केले. 
                             ------- 
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( मा. े ीय अ धकार  क यांनी मा. े ीय अ य ा यांना अंदाजपञक सादर केले.) 
                             -----  
ठराव मांक - १०४                                    वषय मांक-१                                                         

दनांक ७/१/२०१५          वभाग- 
सचकु -मा. नवनाथ जगताप             अनमोदक ु -मा. अतल शतोळेु  
संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचा द.२९/२/२०१५ रोजीचा ताव. 
      मा.क े ीय अ धकार  यांची शफारस वचारात घेऊन--- 

   क े ीय कायालयाचे सन २०१४-२०१५ चे सधा रु त व सन २०१५-२०१६ 
चे मळ अंदाजप कात व याम येु  होणा-या बदलास मा यता देणेत येत आहे. 
               सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                        ----- 
 
 

ठराव मांक - १०५                                   वषय मांक-२                                                         

दनांक ७/१/२०१५       वभाग- 
सचकु -मा. राज  काटे                अनमोदक ु -मा. सदग  कदमु  
संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. . व/क े/जा/१७/१५ 
       द.९/१/२०१५ रोजीचा ताव. 

    मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे 
      सांगवी उप वभागातील इमारतींमधील वदयतीकरणाची कामे करणे हे न वदा ु
.३/११ १४-१५ मे.कमल इले.एंटर ायजेस यांचे आदेश . व/ मका५/का व/६५५/१४ 
द.५/१२/२०१४ नसार काम चाल आहेु ू . सदर न वदेअंतगत कासारवाडी उप वभागातील 
करसंकलन कायालय इमारतीमधील पधा प र ा अ या सका वगाचे काम करणसे  
( site change)  मा यता देणेत येत आहे. 

               सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                          ----- 
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ठराव मांक - १०६                                  वषय मांक-३                                                        

दनांक ७/१/२०१५          वभाग- 
सचकु -मा. करण मोटे                 अनमोदक ु -मा.आशा शडगे 
 संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. .क े/ व/जा/११८/१५ 
       द.३/२/२०१५ रोजीचा ताव. 
       मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माण-े- 
       पंपर चंचवड महानगरपा लके या  सन २०१४-१५ अंदाजप काम य ेखा लल 
माणे सादर केले या क े य कायालयाकडील व यतु वषयक कामांना तरतदू 

कमी पडत आहे. सदर कामांसाठ  खा लल नमदु माणे अंतगत तरतदू  वग करणे 
आव यक आहे. क भाग व यतु वभागाकडील े य कायालयाकडील व यतु 
वषयक  कामांवर ल  सन २०१४-१५ मधील वाढ/घट तरतदू  व गकरण त ता 
लेखा शष नहाय सोबत सादर करणेत आलेला आहे. या अनषंगानेु  तरतदू कमी 
अथवा बदल  करण ेआव यक आहे. 

अ. . उपलेखािशषाच ेनाव  पान. . अ. . 

सन 
२०१४-
१५ चा 
अंदाज 

वाढ घट 
एकुण १४-

१५ सुधारीत 

लेखािशष 
-  सावजिनक सुरि तता             

१ कासारवाडी   ६३ 
मघील आर ण  
२२ खेळाचे मैदानावर 

काश व था करणे    

६५४ ११ ३८३००० ५०००० ० ४०५००० 

लेखािशष 
-  इमारत , शाळा, शॉ पंग सटर      

२ कासारवाडी 
उपिवभागांतगत 
थाप य िवभागाचे 

मागणी नुसार 
इमारत चे 
िव ुतीकरण करण े

६५७ १४ १००००० ० ५०००० ५०००० 

  एकणु         ५०००० ५००००   

      तर   व यतु वभागाकडील व रल माणे कामांवर ल  वाढ/घट तरतदू  
व गकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                          ----- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
                                                                                            सह /-                                                          
                 ( जम सोनाल  पोपट)   

                                            सभापती 
                                                    क े ीय स मती 
                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय भोसर  २६  

जा. .क ेका/का व/१६/२०१५  
द. ०९ /२/२०१५   

                                                                                                                              
शासन अ धकार  तथा  

                                          स चव (सभाशाखा) 
                                           क े ीय स मती 
                                     पंपर  च ंचवड महानगरपा लका 
 
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

      यांचेकडे पढ ल यो य याु  कायवाह साठ  रवाना.  
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