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

कायप का मांक - ११९ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १७/०६/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१७/०६/२०१४ 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.बाप ू

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

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  
 

 या िशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , 
मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा,ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - 
सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयता, मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय – आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक, नगररचना, मा.दधेकु र, 
मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.खाबडे, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके – उ ान अिध क, मा.गोरे - पशुवै क य 
अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार ,  मा.बोदडे – 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 
आले. 
 

वषय .५४ - आषाढ वार  पालखी सोहळा २०१४ कर ता संत ाने र महाराज व संत नामदेव महाराज  
       यांचे भेट वर आधार त समुहिश प खरेद बाबत... 

वषय .५५ - अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१४-१५ ची वा षक वगणी बाबत... 
वषय .५६ - मा. थायी सिमती व मा. वधी सिमती सभापती यांचे वाहनांसाठ  टयुबलेस टायर खरेद   
             करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५७ - तरतूद वग करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५८ - मनपा फ े य कायालय व मु यालयामधील तरतूद वग करण करणेबाबत -  
             मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५९ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील “ड” भाग व “ड” मु यालयातील कामां या  
 तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा  
 ताव. 
वषय .६० -  तरतदू वग करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६१ -  सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात वाढ/घट करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या 
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६२ - अ े ीय कायालयातील तरतुद ंम ये सन २०१४-१५ या अंदाजप कात वाढ/घट  
 करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६३ - सन २०१४-१५ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ,  
 मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६४ - सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील मोशी भाग .६ मधील पाणीपुरवठा व थाप य  
 वभागा या तरतूद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या  
 गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६५ - मनपाचे दापोड  येथील आई उ ान देखभाल व संर णाकामी देणेबाबत -  
 मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६६ - जा हरात रोटेशन धोरण सन २०१४-१५ बाबत... 
वषय .६७ - आरो य वभागासाठ  कंटेनर खरेद  करणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड 
 यांचा ताव. 
वषय .६८ - चाफेकर चौक िचंचवड ते जुना जकात नाका रोड या दर यान बांध यात आले या 
 उ डाण पुला या खालील रका या जागेत भाडेत वावर ( Pay & Parking )  
 िमळणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 

---------- 
 

अ) दनांक ३/०६/२०१४, ५/०६/२०१४, १०/०६/२०१४ व १२/०६/२०१४ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का मांक - ११७) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
यांनी कट केले. 

ब) दनांक १०/०६/२०१४ व १२/०६/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक  
   - ११८) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक – ७०२९                         वषय मांक – ०१ 
दनांक – १७/०६/२०१४                            वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.सं या गायकवाड                        अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३८१/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय– िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत.  

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७०३०                                 वषय मांक – ०२ 
दनांक – १७/०६/२०१४                          वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस                       अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३८०/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७०३१                         वषय मांक – ०३ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ                       अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७९/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७०३२                           वषय मांक – ०४ 
दनांक – १७/०६/२०१४                          वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                         अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७६/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत.  

वषय मांक ४ चा वचार पढु ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७०३३                         वषय मांक – ०५ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७७/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७०३४                          वषय मांक – ०६ 
दनांक – १७/०६/२०१४                         वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.संिगता भ डवे                        अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७८/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत.  

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७०३५                         वषय मांक – ०७ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ                       अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७५/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७०३६                              वषय मांक – ०८ 
दनांक – १७/०६/२०१४                             वभाग - थाप य   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर                         अनुमोदक – मा.सुिनता गावळ  
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 करणे. 
वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०३७                       वषय मांक – ०९ 
दनांक – १७/०६/२०१४                      वभाग - वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ                     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४ द.२८/०३/२०१४. 
वषय – सन २०१३-२०१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक – ७०३८                         वषय मांक – १० 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस                     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४१/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३७ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०३९                           वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/०६/२०१४                          वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.अतुल िशतोळे                        अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४४/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२३ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०४०                         वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.माया बारण े                       अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४०/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

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

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

ठराव मांक – ७०४१                            वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/०६/२०१४                           वभाग - थाप य   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                          अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२९/२०१४ द.१५/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, मुंबई पुणे  
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र ता पंपर  चौक ते भ  श  चौक िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक इु .देखभाल व द तीु   
करणेकामी मे. ी.गणेश क शन (ल मण फे मल चौधर ) (िन.र. .४१,३४,४२५/- (अ र   

र. . ए केचाळ स लाख चौतीस हजार चारशे पंचीवस) पे ा ३८.३८% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा  
मंजुर दराने  र. . २६,७५,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 यांचेु  बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०४२                           वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/०६/२०१४                          वभाग - थाप य   
सुचक – मा.सदगु  कदम                          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५९/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय – भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर सी.ड .वक  

       बांधणे. 
वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०४३                           वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/०६/२०१४                          वभाग - थाप य   
सुचक – मा.संिगता भ डवे                         अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३७/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .११  
अ वये, भाग .९ संभाजीनगर येथील सुबोध व ालय प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन 
करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,३६१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे 
एकस ) पे ा ३८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,९८९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 देणेु त येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०४४                              वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/०६/२०१४                             वभाग - थाप य   
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४०/२०१४, द.२३/०४/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .०९  
अ वये, भाग .९ योगा टॅ यु ते रामे र चौक प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणेकामी 
मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,२६०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे साठ) पे ा 
३८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,९२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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. 
----------  

ठराव मांक – ७०४५                            वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/०६/२०१४                           वभाग - थाप य   
सुचक – मा. साद शे ट                           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३९/२०१४, द.२३/०४/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४३  
अ वये, भाग .९ शाहनगर शाह उ ान प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणेकामी ू ू
मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. .३५,००,९६७/- (अ र  र. . प तीस लाख नऊशे सदसु ) पे ा 
३८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,७३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 आहेु . 

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

ठराव मांक – ७०४६                               वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/०६/२०१४                              वभाग - थाप य   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर                          अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५५२/२०१४, द.०६/०५/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, मुंबई पुणे  
र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता इ. देखभाल व द ती करणेकामी मेु . ी.गणेश 
क शन (ल मण फे मल चौधर ) (िन.र. . ३२,६७,४०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सदस  हजार ु
चारशे सहा) पे ा ३८.३८% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१४,०४४/- 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. 
---------- 

ठराव मांक – ७०४७                              वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/०६/२०१४                             वभाग - व ुत मु यालय  
सुचक – मा. वनय गायकवाड                          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां/६५९/२०१४ द. १२/०५/२०१४. 
वषय – मनपा या शासक य इमारतीमधील िल ट . १ ते ४ ची वा षक देखभाल द ती करणेु .  

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
 
ठराव मांक – ७०४८                              वषय मांक – २० 
दनांक – १७/०६/२०१४                             वभाग - थाप य बीआरट एस  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२१९/२०१४, द.१७/०५/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहरातील नाग रकांना बीआरट एस बस सेवा पुर वणेक रता  

४५ क.मी. लांबीचे एकूण ४ मुख र ते वकसीत करणेचे काम हाती घेतले आहे. या र यांवर 
PMPML माफत बीआरट  ची बस सेवा पुर वणेत येणार आहे. ह  सेवा पुर वत असताना PMPML तसेच 
प.िचं.मनपा यांना बीआरट एस मधील तां क बाबींक रता अनुभवी स लागाराकडून सेवा घेणे आव यक 
आहे. ी. ितक दवे यांची शै णक अहता व सावजिनक वाहतूक तसेच अहमदाबाद बीआरट एस म ये 
ITDP (Institution For Transportation & Development Policy) यांचे माफत केले या कामा या 
अनुभवाचा वचार करता यांना प.ंिचं.मनपा व PMPML कर ता तां क स लागार हणून नेमणूक 
करणेत यावी यास व ी. ितक दवे यांना र. .१.२५ लाख + सेवा कर ितमाह या माणे येणा-या 
खचास व एकूण दोन वष कालावधीसाठ  येक ६ म ह याला मा. थायी सिमती ची मा यता घेऊन 
नेमणूक करणेस तसेच सदरचा खच जागितक बॅकेकडून मनपास िमळणा-या GEF टँ मधून करणेत 
येणार अस याने सदर वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०४९                         वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - फ े य कायालय 
सुचक – मा.माया बारण े                       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .फ ेका/ था/का व/२५५/२०१४, द.२०/०५/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

भाग . ०९ येथील िनसगकवी ब हणाईबाई चौधर  ाणीसं हालयाचे िनयोजन व वकासा या  
कामकाजासाठ  डॉ.बी.के.गु ा यांची स लागार हणून नेमणूक करणे, यांना र. .६.०० ल   

अदा करणे तसेच सदरची र कम मनपा अंदाजप कातील पान .५२ व अ. .१२ या लेखािशषामधील 
ब हणाबाई चौधर  ाणीसं हालय र कम . ५० ल  यामधून वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०५०                              वषय मांक – २२ 
दनांक – १७/०६/२०१४                             वभाग - उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे                             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३८/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे जोग महाराज उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७०५१                         वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/०६/२०१४                        वभाग - उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस                     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३५/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल कामकाजाबाबत... 

वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०५२ वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/०६/२०१४                           वभाग - उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ                         अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३७/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे बापूजी बुवा उ ान (थेरगाव) देखभाल कामकाजाबाबत .... 
               वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०५३                            वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/०६/२०१४                           वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                          अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३६/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे ल मीबाई बारणे उ ान (थेरगाव) देखभाल कामकाजाबाबत .... 
               वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०५४                            वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/०६/२०१४                           वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सदगु  कदम                  अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे संत तुकाराम उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७०५५                            वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/०६/२०१४                                 वभाग - उ ान 
सुचक – मा. बाळासाहेब तरस                            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३३/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे वाहतुकनगर  उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

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

---------- 
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ठराव मांक – ७०५६                               वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/०६/२०१४                              वभाग - थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे                              अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
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 पाड यासाठ  यं  

सामु ी पुर वणे. 
वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०५७                                   वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/०६/२०१४                                  वभाग - नागर  सु वधा क  
सुचक – मा. साद शे ट                                   अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/१/का व/१७०/२०१४, द.२३/०५/२०१४ 
वषय - प लक ाय हेट पाटनरिशप त वावर नागर  सु वधा क ाचे कामकाजासाठ  मे.सी.एस. 

इ फोिसस ा.िल. यांना दले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०५८                                     वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/०६/२०१४          वभाग - अ े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                                   अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े/ व/५/का व/२०३/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      वषय - ी.खंडोबा देव थान ट आकुड  येथील उ सवाकर ता करणेत आले या वनी ेपन व 

काश यव था करणेकामास आले या खचास मंजूर बाबत .... 
वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७०५९                                      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.माया बारण े                                    अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४४/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      वषय - ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  Probe बाबत...  

वषय मांक ३१ चा वचार पढु ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०६०                                    वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/०६/२०१४         वभाग - अ े य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट                                   अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .अ ेका/आ/२/का व/५०६/२०१४, द.०२/०६/२०१४ 
वषय – िन वदा नोट स .१/२/२०१४-१५ बाबत. 
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वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०६१                                       वषय मांक – ३३ 
दनांक – १७/०६/२०१४            वभाग - थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस                                  अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/१९२/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप, दै.सकाळ, दै.लोकमत या वृ प ांनी िन.नो. . ३०/६-२०१३-१४ ची  

जाह रात .४४० वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी बल अदा करणेक रता 
दै.टाइ स ऑफ इं डया ुप, यांना अदा करावयाचे र.  ४,०८,३८४/- (अ र  र. .चार लाख आठ हजार 
तीनशे चौ-याऐंशी) दै.सकाळ यांना अदा करावयाचे र. .१,९६,५६०/- (अ र  र. . एक लाख शहा णव 
हजार पाचशे साठ) दै.लोकमत  यांना अदा करावयाचे र. .१,६५,६००/- (अ र  र. .एक लाख पास  
हजार सहाशे) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०६२                                     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १७/०६/२०१४          वभाग - उ ान व ुत 
सुचक – मा.माया बारण े                                   अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .उ ान/ व/२४३/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
       मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   

भोसर  येथील आर ण .७७ रामभाऊ गबाजी गवळ  उ ान कोटेशन शु क र. . ५५२०/-  

(अ र  र. .पाच हजार पाचशे वीस) म.रा. व. व.कं.िल. यांस करारनामा न करता अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०६३                                      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम                                   अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/५४९/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
       मा.मु य लेखाप 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 – ७०६४                                      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा. साद शे ट                                     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२७५/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
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पंपर  िचंचवड महानगपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौक र यावर ल रे वे कमी.  

१७०/१६A-१७०/१७A मधील ता वत रे वे उ डाण पूल करणे कामापोट  म य रे वे वभागास अदा 
करावया या एकूण रकमेपैक  P & E Chargesसाठ ची र. .३१,१६,६४६/- इतक  र कम रे वे वभागास 
वर त अदा करणे व उवर त र. .७,११,५९,२१०/- य  काम चालू झालेनंतर म य रे वे वभागास 

Sr.DFM/PA यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०६५                                      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे                                    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४६/का व/२६३/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – पंपर  वाघेरे भाग .४५ मधील ता यात आले या आर णांना िसमािभंत बांधणेबाबत. 

वषय मांक ३७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 मांक – ७०६६                                          वषय मांक – ३८ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - क े य कायालय  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर                                अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क े/ था/१/का व/६२३/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – सांगवी भाग .५९ मधील यु.पी.एस.सी. व एम.पी.एस.सी. पधा प र ा अ यािसका क   
        करणेबाबत. 

वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ७०६७                                      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                                    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६४/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
वषय – क भागांतगत भाग .४४,४५,४६ व ५५ मधील अनािधकृत बांधकामावर कारवाई  
        करणेकामी हायराईज बुम पोकलेन व यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेबाबत. 

वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०६८                                      वषय मांक – ४० 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - थाप य  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर                                अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२३७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – थेरगांव भाग .५१ म ये वकास आराखडयातील आर णे वकसीत करणेबाबत. 

वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ७०६९                                     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०६/२०१४          वभाग - वै क य मु य 
सुचक – मा. साद शे ट                                    अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/४०५/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ. ी. वनोद गोरे, क सलटंट स जकल ऑ कोलॉ ज ट यांना वायसीएम णालयात मानसेवी  

क सलटंट स जकल ऑ कोलॉ ज ट या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  ित 
महा र. .१,०००/- (अ र  र. .एक हजार)  एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०७०                                      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - पापु से.२३ व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                                   अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७८५/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या पाणीपुरवठा से. .२३ व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१९/३-२०१३/१४ मधील अ. .३  
अ वये, मनपा या व वध पंप हाऊस म ये पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध मतेचे पंप 
बस वणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. . ४७,४५,८५४/- [अ र  र. .स ेचाळ स लाख पंचेचाळ स 
हजार आठशे चोप न] पे ा १६.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०७१                                    वषय मांक – ४३ 
दनांक – १७/०६/२०१४         वभाग - पापु से.२३ व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                                  अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७८४/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या पाणीपुरवठा से. .२३ व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१९/३-२०१३/१४ मधील अ. .२  
अ वये, प.ंिचं. महानगरपािलके या दापोड  येथील उंच टाक  भरणे कर ता पं पंग मिशनर  बस वणे व 
वज पुरवठा करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .४७,४५,४०३/- [अ र  र. .स ेचाळ स लाख 
पंचेचाळ स हजार चारशे तीन] पे ा १५.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०७२                                      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम                                    अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/११/२०१४, द.०९/०६/२०१४ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .४९  
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अ वये, भाग .१ तळवडे गावठाण, पीनगर मधील संडास लॉक द ती करणे व न याने संडास ु
लॉक बांधणेकामी मे. झम ए टर ायजस (िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा २५.७९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,९१,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट  माण े डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०७३                                     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १७/०६/२०१४          वभाग - उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                                 अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२५/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, उदयान  
वभागामधे पोयटा माती पुर वणे व पसर वणे कामी मे.अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा 
एस.एस.मया दत (िन.र. .९,८९,१००/- (अ र .र. .नऊ लाख एकोन वद हजार शंभर) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ९ ट के जादा दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०७४                                      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १७/०६/२०१४           वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े                                    अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२८/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – मनपाचे छ पती शाह उदयान िचंचु वड येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर चाल वणेबाबत. 

वषय मांक ४६ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ७०७५                               वषय मांक – ४७ 
दनांक – १७/०६/२०१४          वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                                   अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२६/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – नाना नानी पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेबाबत. 

वषय मांक ४७ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 



 15 

ठराव मांक – ७०७६                           वषय मांक – ४८ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे                        अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय – सावरकर उदयान ( ेमलोक पाक) िचंचवड येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे त वावर  
       चाल वणेबाबत. 

वषय मांक ४८ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ७०७७                           वषय मांक – ४९ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - औ. .सं था,मोरवाड  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर                      अनुमोदक – मा.सुिनता गावळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं४/का व/४९२/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  येथील खाली नमुद केले या अ. . १ ते २ कमचा- 
यांस यां या नावासमोर नमूद केले या एक त मानधन रकमेवर दनांक ०६/०६/२०१४ रोजी ०१ दवस 

सेवाखंड त क न  दनांक ०७/०६/२०१४ ते ०६/१२/२०१४ अखेर ०६ म हने कालावधीकर ता हंगामी िनयु  देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

 

 

 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७०७८                           वषय मांक – ५० 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - वै क य मु य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ                         अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/४२७/२०१४, द.१२/०६/२०१४ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके  या णालयांचे स मीकरण करणेकर ता  मानधनावर त   

वै कय अिधकार  व वै क य अिधकार  नेमणूक करणेकामी तावात नमूद केले माणे सदरची पदे ६ 
म हने या कालावधीसाठ  भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  
पदे दर सोमवार  Walk In Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
 

अ. . नाव पदनाम 

१) ीमती. गलांडे पुनम भानुदास मानधन िनदेशक 

२) ी. घिसंग जनादन वठठलराव मानधन िनदेशक 
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ठराव मांक – ७०७९                           वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - ब े य कायालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                               अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ब /५/का व/३४९/२०१४, द.२०/०५/२०१४ 
       मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ वये, ब े ीय कायालया या  

काय े ातील नाले साफ क न ना यातील िनघालेला गाळ वाहतूक करणेकामी मे.भारतीय म हला 
वयं.सेवा सं था मया. (िन.र. .६,१८,४४९/- [अ र  र. .सहा लाख अठरा हजार चारशे एकोणप नास] 

पे ा ९.६०% 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 – ७०८०                                  वषय मांक – ५२ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - थाप य पयावरण 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                              अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/२०१४, द.१२/०६/२०१४ 
वषय – पंपर  िचंचवड मनपा ह तील पवना नद या पुररेषा आखणीबाबत. 

वषय मांक ५२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०८१                                  वषय मांक – ५३ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - ब भाग कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                               अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४५४/२०१३, द.०४/१२/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील बाब .२० अ वये, सन  

२०१३-१४ साठ  जल े  .बी ७ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती करणेकामी ु
मे.मु ाई ए टर ायजेस (िन.र. .६,७१,४३१/- [अ र  र. .सहा लाख ए काह र हजार चारशे एकतीस] 
पे ा ३०.३८०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ७०८२                           वषय मांक – ५४ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम                         अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/४६१/२०१४, द.१३/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       आषाढ  पालखी सोहळा २०१४ कर ता दंड मुख व मा यवरांना संत ाने र महाराज व संत 
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नामदेव महाराज (संत मु ाबाई, संत िनवृ ीनाथ व संत सोपानदेव) यांचे भेट वर आधार त समुहिश पाची 
ितकृती भेटव त ुदेणेकामी लघु म दरप धारक मे.आ हाट आट टु डओ यांचेकडून िन वदा न माग वता 

थेट प तीने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ करण ५ मधील २ (२) नुसार 
६५० नग समुहिश प खरेद कामी येणा-या र. .२४,७०,०००/- (अ र  र. .चोवीस लाख स र हजार फ ) 
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 – ७०८३                           वषय मांक – ५५ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - नगरसिचव  
सुचक – मा.आशा शडगे                          अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/२/का व/१३७/२०१४, द.१३/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ली यांचेकड ल प ानुसार अ खल भारतीय महापौर 
प रषदेची सन २०१४-१५ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- ( अ र  र. .वीस हजार फ  ) यांना अदा  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७०८४                           वषय मांक – ५६ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       मा. वधी सिमती सभापती यांचे वाहन .एम.एच.१४ सी.एल.०३२२ (टाटा मांझा) यांचे वाहनास 
५ नग टयूबलेस टायर खरेद  करणेबाबत मे.दशन टायस यांना र. .२४,६७५/- व मा.सभापती थायी  
सिमती यांची वाहन .एम.एच.१४ ए.ई. ८५०० (करोला) यांचे वाहनास ५ नग टयूबलेस टायर खरेद   
करणेबाबत मे.दशन टायस यांना र. .२७,५५०/- असे एकूण र. .५२,२२५/- ( अ र  र. .बाव न  
हजार दोनश पंचवीस फ  ) मे. दशन टायस यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०८५                           वषय मांक – ५७ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ७.०० लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०८६                           वषय मांक – ५८ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालय व मु यालयामधील तरतूद तावात  
नमुद माणे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ६.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७०८७                           वषय मांक – ५९ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामां या  तरतुद म ये  

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ११.०० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०८८                           वषय मांक – ६० 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये  तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ४६.५० लाख) 

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

ठराव मांक – ७०८९                           वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       सन २०१४-१५ चे मनपा अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट ५९.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७०९०                           वषय मांक – ६२ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       अ े ीय कायालयातील तरतूद ंम ये सन २०१४-१५ या अंदाजप कात तावात नमुद माणे 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १,४३,५०,०००/-) (अ र  र. .एक कोट  ेचाळ स 
लाख प नास हजार फ ) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०९१                           वषय मांक – ६३ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       मनपाचे सन २०१४-१५ या अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट १९.५० लाख) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७०९२          वषय मांक – ६४ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील थाप य व पाणीपुरवठा वभागातील तावात 
नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १,१०,००,०००/-) (अ र  र. .एक 
कोट  दहा लाख फ ) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७०९३                           वषय मांक – ६५ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -   
       मनपाचे दापोड  येथील आई उ ान देखभाल व संर णाचे कामकाज िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने िन वदा नो. .११/२०१२-१३ (बाब .१२) चे िन वदा दरानुसार र. .३.४२ ित चौ.मी. ित महा 
दराने याच बरोबर दोन सुर ा र काचे खचासह मे. वयं दप चॅ रटेबल ट, दापोड  यांना १२ म हने 
कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७०९४                           वषय मांक – ६६ 
दनांक – १७/०६/२०१४      वभाग - जनता संपक व वागतक   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं६/का व/१६२/२०१४, द.१६/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 
शासनमा य दराने जा हरात देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे.   
शासनमा य दराने जा हरात िस द करणा-या तावात नमुद वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व  
शासनमा य दराने जा हराती वतर त कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७०९५                           वषय मांक – ६७ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       ई-िन वदा सुचना .३१/१/२०१३-१४ अ वये महापािलके या आरो य वभागासाठ  ४.५ 
घनमीटर मतेचे कंटेनर लघु म िन वदाधारक मे.पी.शेषा  ऍ ड कंपनी पंपर  यांचेकडून लघु म  
दरानुसार खरेद  करणेत आलेले आहे.  या अनुषंगाने महापािलकेतील सन २०१४-१५ या आिथक वषात  
आरो य वभागासाठ  आव यक लागणारे ४.५ घनमीटर मतेचे कंटेनर आव यकते माणे ई-िन वदा  
सुचना .३१/१/२०१३-१४ अ वये ा  झालेने लघु म दरानुसार मे.पी.शेषा  ऍ ड कंपनी पंपर   
यांचेकडून खरेद  कर यात व यांचेबरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 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 – ७०९६                           वषय मांक – ६८ 
दनांक – १७/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड          
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव -  
       चाफेकर चौक िचंचवड ते जुना जकात नाका रोड “साई-श  स हसेस” या सं थेस 
मनपा या धोरणानुसार भाडेत वावर (Pay & Parking) देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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/५१२/२०१४ 

दनांक - १७/०६/२०१४ 

  
                                                                     नगरसिचव                                                               

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                     पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


