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

कायप का मांक - ७१ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ३०/०७/२०१३         वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 

 

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

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
६)    मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७) मा.जग दश शे ट  
८)   मा.भालेकर अ णा दलीप 

९)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
१०) मा.बारणे माया संतोष  
११)   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१२) मा. ल ढे गणेश नारायण  

             १३)  मा.कदम सदगु  महादेव  
१४)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, 
मा.कारच,े मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे -  सहा. आयु , मा.घाडगे – 
मु यलेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल , मा.डॉ.मनोज देशमुख 
– .आरो य वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.दधेकरु , मा.िनकम, 
मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.तांबे मा.साळवी, मा.खाबडे, मा.दांगट, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.स यद, मा.काची, मा.बरशे ट  - कायकार  अिभयंता, मा.साळंुके – 
मु य उ ान अधी क, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 

 

वषय .२१) बह णाबाई चौधर  ाणी सं हालयाकर ता आक टे ट यांची नेमणूक करणेबाबत. 
 

वषय .२२) से. .१७ व १९िचखली येथील असले या EWS Housing क पा या जागेच ेअिधमू य  

            ािधकरणास (PCNDTA) देणेबाबत. 
 
 

वषय .२३) अ भागातील सन २०१३-१४ चा मूळ अंदाजप कातील वशेष योजनेतील वकास 

            कामा या तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत-मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर  

            यांचा ताव. 
 

वषय .२४) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

            तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा  

ताव. 
 

वषय .२५) िनगड  ािधकरण ४५ मी. ं द या पाईन र यावर ल म य दभाजकास काब ग ु  

            व चेनिलंक फॅसींग करणे या कामाक रता आव यक तरतूद वग करणेबाबत -  

            मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 

वषय .२६)  मे. डझाईन टुड ओ या सौ.छाया च हाण ितखीर यांची मनपा या आ कटे ट  

            पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 

वषय .२७) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

            तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा  

ताव. 
 

वषय .२८) तरतुद वग करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
 

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानपगरपािलका तसेच १४ नगरपािलका  

            यांचे मैलापा यामूळे मूळा/मुठा व िभमा नद चे पाणी अ यंत द षत झा यामूळे ु  

पुणे ज हयातील २१० गावां या प या या ाबाबत. 
 

वषय .३०) वनी ेपण व काश योजनेच ेबील अदा करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया  

            तापक र यांचा ताव. 
 

वषय .३१) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
      तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा  

      ताव. 
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वषय .३२) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या   
तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा  

ताव. 
 

वषय .३३) तरतूद  वग करण करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा  

ताव. 
 

वषय .३४) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील थाप य मु याकायालयाकड ल कामां या 
तरतूद  म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा  

ताव 
 

वषय .३५) मनपाचे वृ ारोपणासाठ  मोठ  रोपे पुरवठा करणेबाबत. 
 

वषय .३६) नागपंचमी सण साजरा करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा 
ताव 

 

वषय .३७) थायी सिमती सभेची वेळ बदलणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र 

यांचा ताव. 
 

वषय .३८) ठराव द त करणेबाबतु  - मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव 
 

वषय .३९) पशुवैदयक य वभागा क रता जनावरे पकड यासाठ  वयंसेवी सं थेची नेमणूक  

            करणेबाबत 

------------ 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 

 

सूचक - मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक - मा.सौ.सुषमा तनपुरे 
 

मा. थायी सिमती सभा बुधवार दनांक ३१/०७/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

मा.सभापती- मा. थायी सिमती सभा बुधवार दनांक ३१/०७/२०१३ रोजी सकाळ  ११.००  

           पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 (जगताप नवनाथ द ु) 
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 - ७१ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ३१/०७/२०१३        वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ३०/०७/२०१३ ची 
तहकूब सभा बुधवार दनांक ३१/७/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

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

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
६)    मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७)    मा.भालेकर अ णा दलीप 
८)    मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
९) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१०) मा.भ डवे संिगता राज  
११)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु ्, मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे – सह 
आयु , मा.गायकवाड, मा.कुलकण , मा.दरगुडेु  -  सहा. आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.च हाण,पाट ल – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.तांबे मा.साळवी, मा.खाबडे, 
मा.स यद, मा.काची, मा.बरशे ट , मा.दांगट - कायकार  अिभयंता, ,मा.साळंुके – मु य उ ान 
अधी क, मा.िशंपी - नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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ठराव मांक – ३७८४        वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.कायकार  अिभयंता यांचे जा. .झोिनपु/ था/जा/का व/६/२१/२०१३  
       द.१२/०७/२०१३ 
       मा.कायकार  अिभयंता याचंी िशफारस वचारात घेऊन - 
 िन वदा नो टस . 1/46/2011-12, भाग . 71 मधील झोपडप ट े ातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करण ेयास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामास मा. थायी 
सिमती . 2893 द. 22/2/2013 अ वये मा यता िमळाली असून सदर ठरावाम ये वषयांक त 
कामास िन वदा अट माणे नगरसिचव यांचेकडे प  . झोिनपु/ था/िन/का व/153/2013 
द.11/02/2013 अ वये वषयप ामधील मजकूरातील डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 हा भाग नजरचुक ने आलेला नाह . तर  या माणे 
सदर ठराव द त करणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३७८५        वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/७/का व/१००/२०१३ द.१६/०७/२०१३ 
वषय- भोसर  स ह नं. १३१ जुना कचरा डेपो येथे उ ान वकसीत करणे. 

वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

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

  

ठराव मांक – ३७८६         वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/७/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.म हला व बाल क याण सिमती ठराव मांक ४ दनांक १०/७/२०१३ 
वषय- म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय माबाबत. 
      वषय मांक ३ चा वचार दनांक २०/८/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३७८७        वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – नगररचना 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/आ १/५७५/१३ द.१८/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपाचे नगररचना वभागाकड ल मंजुर वकास योजने यित र  मौजे वाकड येथील 
स.नं. २६० पै. म ये ता वत मूळा नद वर ल पूलाकर ता ३५.०० मी ं द चा र ता घो षत 
करणेबाबत जा हर नोट स मा. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द. ११/३/२०१३ अ वये जनता 
संपक वभागाकड ल जा हरात .३५५ नुसार दै लोकमत व दै टाई स ऑफ इं डया या 
वृ प ात द. २८/३/२०१३ नुसार िस द करणेत आली. जनतासंपक वभागाकड ल िनयम व 
अट नुसार सदरची सूचना दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ाने ८० चौ.से.मी. इत या कमी 
जागेत छपाई केली अस याने दै.लोकमत या वृ प ाला तेव याच चौ.से.मी. आकारमानाचे बील 
देय आहेत. दै.टाई स ऑफ इं डया र. .३७८४०/- व लोकमत मराठ  २,८८०/- एकूण 
४०,७२०/- सदरची र कम उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक असलेने दै टाई स ऑफ 
इं डया व दै लोकमत यांना अदा करावया या र. . ४०,७२०/- (अ र  र. . चाळ स हजार 
सातशे वीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३७८८         वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – नगररचना 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/आ १/५७६/१३ द. १८/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपाचे नगररचना वभागाकड ल मौजे सांगवी-बोपोड  येथे मुळा नद वर पुल 
बांधणेकामी मौजे सांगवी येथील स.नं.३ पैक  जागेत १८ मी ं द र ता मंुबई ांितक 
महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये िस द करणेबाबत जा हर नोट स 
मा.आयु  यांचेकड ल मा य ताव द.२२/१२/२०१२ अ वये जनता संपक वभागाकड ल 
जा हरात .२५० नुसार दै.लोकस ा व दै.सकाळ या वृ प ात द.८/१/२०१३ नुसार िस द 
करणेत आली. जनता संपक वभागाकड ल िनयम व अट नुसार सदरची सूचना दै.सकाळ या 
वृ प ाने ५६ चौ.से.मी. इत या कमी जागेत छपाई केलेली अस याने दै.लोकस ा या वृ प ाला 
तेव याच चौ.से.मी. आकारमानाचे बील देय आहेत. दै.सकाळ मराठ  १२,६००/- व दै.लोकस ा 
मराठ  १३,७२०/- एकूण २६,३२०/- माणे र कम उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक 
असलेने दै.लोकस ा व दै.सकाळ यांना अदा करावया या र. ..२६,३२०/- (अ र  र. .स वीस 
हजार तीनशे वीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३७८९         वषय मांक –६  
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – थािनक सं था कर 
सुचक – मा.आशा शडग े           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . थासंक/१०ब/का व/२००/२०१३ द.१९/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 थािनक सं था कराची न दणी मनपा या आिथक हताची अस यामुळे यावसाियकांनी 
थािनक सं था कराची न दणी करावी यासाठ  यांना प  देणे आव यक आहे तसेच या 
यावसाियकांनी न दणी केलेली आहे यांना न दणी माणप े पाठ व याकर ता येणा-या 
पो टाचा खच हा तातड ची गरज, कालमयादा ल ात घेऊन िनवीदा/कोटेशन न माग वता, 
करारनामा न करता केलेली अस याने या कामासाठ  व र  पो ट मा टर पुणे धान डाकघर 
पुणे-०१ यांना अदा केले या आगाऊ र कम खचास व होणा-या य  खच र. .२,८०,०००/- 
र कमेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३७९०         वषय मांक –७  
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .वायसीएमएच/१/का व/१२०/२०१३ 
       द. १८/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 वाय.सी.एम. णालयाचे डायिलिसस वभागामधील, "Gambro" कंपनीचे दोन डायिलिसस 
मिशनक रता  चार नग फ टर खरेद कामी उ पादक कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.मनाली 
एंटर ायझेस यांनी सादर केले या दरानुसार, थेट प दतीने िन वदा न माग वता खरेद  
करणेकामी  करारनामा करणेस व यासाठ  येणा-या  र. .४१,६००/- (अ र  र. .ऐकेचाळ स हजार 
सहाशे फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३७९१         वषय मांक –८  
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . डा/३/का व/२७१/२०१३ द. १७/०७/२०१३ 

वषय - सन २०१२-२०१३ या आिथक वषात न दणीकृत सव सं था/मंडळे यांना अनंुदान  

        देणेबाबत. 
वषय मांक ८ चा वचार दनांक ०३/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३७९२         वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका अित.आयु  यांच ेजा. .दरसंचारू /४/का व/१७३/२०१३  
       द.१२/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मोबाइल धारकांना Bulk SMS ारे   
जनजागृतीपर SMS पाठ वणेत येतात. भ व यात वेगवेग या कारणांसाठ  जनजागृती करणेसाठ  
साधारणत: १ कोट  SMS पाठ वणेबाबतच े काम िन वदा मागवून करणे आव यक आहे. सदर 
कामासाठ  अंदाजे १५ लाख तरतूद आव यक असून ती संगणक वभागाकड ल “ई-ग हन स/ई-
ऑफ स” या लेखािशषाव न दरसंचार वभागाचे ू “मनपाचे व वध अिधकार /पदािधकार  SMS 
ारे व वध काय मांची मा हती देण.े” या लेखािशषावर र. .१५ लाख वग करणसे मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३७९३         वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२२७/२०१३ द. २३/०७/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २६/२/२०१२-१३ मिधल भाग . ९८ 
मधील आर णा या जागा वकिसत करणेकामी मे.िनलेश उ मराव बोधले 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . ते वस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ) पे ा १८.३६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,००,९८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३७९४         वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.सुषमा तनुपरे           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/४ड/का व/२२६/२०१३ द. २३/०७/२०१३ 

 वषय- वग करण करणेबाबत. 
              वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३७९५        वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – लेखा  
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .लेखा/०५/का व/२३५४/२०१३ द. २२/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागातील सन २००८-०९ ते २०११-१२ या 
आिथक वषातील ताळेबंदप क (Balance Sheet) तयार करणेकामी मा.आयु साहेब यांचेकड ल 
दनांक ०७/०६/२०१३ चे मा य तावानुसार फेरकोटेशन माग व यात आले आहे. यात १) 
मे.ए.एन. गावडे अ ॅ ड कंपनी (चाटड अकांऊटंट) २) मे. सितश नगरे अ ॅ ड असोिसएट (चाटड 
अकांऊटंट) ३) मे. एम.पी.नवसार कर अ ॅ ड कंपनी (चाटड अकांऊटंट) यांचे कोटेशन ा  झाले 
असून ा  कोटेशननुसार सवात कमी दराचे कोटेशन मे. सितश नगरे अ ॅ ड असो. मुबंई ४०० 
०६४ यांचे एकूण र. .१६,३०,०००/- चे दर ा  झाले आहे.  सदरचे दरास व येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३७९६         वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – था-BRTS 

सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/ BRTS/५२८/२०१३ द. २२/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मंुबई पुणे र ता दापोड  येथे हॅर स जला समांतर पूल बांधणे कामासाठ  मे.क सलट ंग 
इं जिनअर ंग स हसेस (इं) ा.िल. [CES (I) Pvt.] यांना क प स लागार नेमणे व मा. थायी 
सिमती ठराव .४७१५ द.२०/१२/२००३ या पूवमा यदराने खालील त या माणे क न 
घे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३७९७        वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका अित.आयु  यांच ेजा. .दरसंचारू /२/का व/२५४/२०१३  
       द.२३/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 कायालयीन कामकाजासाठ  खालील अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल सु वधा पुर वणे 
आव यक अस याने अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल वापराची ितमाह अिधकतम वापर 
मयादा या या पदासमोर नमुद के या माणे िन त क न मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व 
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 
 

 

 

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

 
 
 
 

पूल व 
क प 

िन वदापूव काय (िन वदा वकृत 
र कम) 

िन वदेनंतरची काय (िन वदा वकृत 
र कम) 

पूल व 
क प 

१.सव ण – .१,१०,०००/-  
२.िनयोजन – .४५,०००/-  
३.वाहतूक सव ण – .४५,०००/-  
४.िन वदा काय – .२,००,०००/-  
५.मृद सव ण ू – वकृत दरसूची + 
१५% 

२% + ०.५% संक पिच  
तपासणीक रता 

अ.  पदनाम सं या वापर मयादा 
र. . 

१ डॉ टस २ ३००/- 
२ किन  अिभयंता ५ ३००/- 
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ठराव मांक – ३७९८         वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – जनता संपक व वागत 
सुचक – मा.आशा शडग े           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .जस/५/का व/४१४/२०१३ द. २२/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जनतासंपक वभागामाफत व वध कारणा तव 
व वध मा यवरांचे तसेच मनपा अ थापनावर ल सेवािनवृ  होणा-या अिधकार /कमचा-यां या 
स कार समारंभाचे आयोजन कर यात येत असते. याकामी स कार सा ह य म यवत  भांडार 
वभागाकडून जनतासंपक कायालयास उपल ध होते. तथापी म यवत  भांडार वभागाकड ल शाल 
पुरवठयाबाबतची िन वदा कायवाह  पूण न झा याने जनतासंपक वभागामाफत मे. टार 
फॅ ी स, िनगड  यांचेकडून म कलर या म यम ती या ४८x९० साईज या ५१ नग शाली 
र. . १९८.५० या दराने तातड ने खरेद  कर यात आ या हो या. याकामी र. . १०,१२४/- 
(अ र  र. . दहा हजार एकशे चोवीस फ ) इतका खच झालेला आहे. सदरचा खच थेट 
प दतीने कर यात आला असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३७९९         वषय मांक – १६ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – ड भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डव े           अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ड /१७/का व/२३९/२०१३ द.२३/०७/२०१३ 
      मा. भाग अिधकार  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, 
थेरगांव वॉड .८६ म ये मंडपाची यव था करणेकामी म.ेसा ी इं जिनअस 
(िन.र. .८,४०,१४४/- (र. .आठ लाख चाळ स हजार एकशे च वचेाळ स) पे ा १७.८६ % 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 – ३८००         वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – जलशु द करण क  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .जशुके/पापु/आ था२/का व/६९६/२०१३ 
       द. १९/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 जलशु द करण से. २३ पाणीपुरवठा वभागातील “इतर खच –“कायालयीन आक मक 
खच” या लेखािशषाव न र. .२३,०००/- एवढ  र कम “बोनस तथा सानु ह अनुदान” या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८०१         वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – पयावरण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .पअक/१/का व/२२४/२०१३ द. २३/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/५/१८/ २०१२-१३ 

मधील अ. .८ अ वये, मोशी कचरा डेपो साठ  उव रत िसमािभंतीचे काम करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .१,३९,९९,०६८/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणचाळ स लाख न या णव हजार अडुस ) पे ा +७.०० % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे िसमट, लोखंड यांचे मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८०२         वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – वदयुत मु यालय 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . वमुका/४/का व/४१३/२०१३ द. २४/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ व २ अंतगत पंपींग मिशनर ची वा षक 
प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु . लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन (िन.र. .४६,९६,१८०/- 
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(अ र  र. . सेहेचाळ स लाख शहा णव हजार एकशे ऐंशी) पे ा ५.४९ % (सुधा रत दर) कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८०३         वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/७/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/४ड/का व/२२७/२०१३ द. २५/०७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, वॉड 
.८१ काळेवाड  मधील आर ण .६४० म ये ाथिमक शाळा इमारत बांधणे (भाग-२) कामी 

मे.देव क शन (िन.र. .२,३१,९५,२०३/- (अ र  र. .दोन कोट  एकतीस लाख पं या नव 
हजार दोनशे तीन) पे ा २०.०९ % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२,७८,५५,११९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – ३८०४         वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/०७/२०१३      वभाग – थाप य अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे था/अ भाग/१४८/२०१३ द.२९/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 आकुड  जी लॉक येथे मनपाचे सप ान आहे. सदर सप ानाचे जागेत ाणी सं हालय 
कर याचे िनयोजन कर यात येत आहे. सदर ाणीसं हालयासाठ  क  शासना या स ल झू 
अथॉ रट  यां याकडून परवानगी िमळ वणेसाठ  वेळोवेळ  पाठपुरावा करणे, तसेच वा तु वशारद य 
सेवा पुर वणे यासाठ  अनुभवी आक टे ट नेमणे आव यक आहे.  मनपा या मा यता असले या 
पॅनलवर ल आक टे ट मे.पी.के.दास अ ड असोिशएटस हे स या मनपा या पयटन वकास ्
आराखडयाचे कामी कर त आहे.  यामुळे सदर कामासाठ  देखील यां या अनुभवाचा वचार 
करता नेमणूक करणे यो य होणार आहे.  तर  मे.पी.के.दास अ ड असोिशएटस यांची ब हणाबाई ्
चौधर  ाणी सं हालाचे अित र  वा तू वशारद य सेवा पुर वणेकामी नेमणूक कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर वषय सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८०५         वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/०७/२०१३      वभाग – थाप य EWS क प 

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे था/EWS /२९०/२०१३ द.२९/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी केले या िशफारशीनुसार - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ JnNURM-BSUP अंतगत से. . १७ व १९ िचखली येथील 
२५.३० हे टर जमीनीत आिथक दबल घटकांसाठ  गृह योजना ु (EWS Housing Project) चालू 
आहे. सदरची जागा २००७ म ये ािधकरणाने म.न.पा.स डांगणासाठ  ह तांतर त केली होती. 
यावेळेस सदर जागेचे योजन हर त वभाग (Green Zone) असे होते. यावेळेस ािधकरण व 

महानगरपािलकेम ये रतसर करारनामा होऊन सदर भूखंडापोट  र. .१/- ित चौ.मी. माणे 
.२,५३,०२०/- इतक  र कम मनपाने ािधकरणास अदा केली होती. जागेचे Agreement 

द.२७/०२/२००९ रोजी केले. JnNURM-BSUP अंतगत EWS Housing क पाक रता घरे 
बांध यासाठ  िन वदा काढणेकामी सदर भूखंडाचा अंतभाव  

केला. सदर भूखंडाचे योजन EWS Housing कर यासाठ  ािधकरणाने M.R. & T.P. Act-1966 

या 37 अ वये कायवाह  केली. भूखंडाचे योजन बदलून ते र हवास े  झा याने 
ािधकरणाने प  . व ा/मा व व/ वभाग-३/६२७७ द.१५ ऑ टोबर २००८ अ वये 

र. .११३.८९ कोट ंची मागणी केली यावर महानगरपािलकेने ािधकरणास महारा  शासना या 
गृहिनमाण वभागा या २५ जुन २००७ या िनणयास अनुस न सदर भुखंडाचे अिधमु य माफ 
करणेबाबत/सवलती या दरात अिधमु य आकारणेबाबत वनंती केली. याबाबत ािधकरणाने 
शासनाकडे मागदशन मािगतले. महारा  शासन जो िनणय देईल तो म.न.पा.स मा य असेल 
असे मनपामाफत कळ व यात आले. नगर वकास वभागाचे क  अिधकार  यांनी यांचे प  
.PCC-3012/ ४५६/न व-२२ द.४/७/२०१३ अ वये “अिधमु य िन तीबाबत 
ािधकरणाचा भूवाटप िनयमावली या विनयम १२ अ वये ािधकरणास असले या अिधकारात 

अिधमु य िन त करावे,” असे िनदश दले. यानुसार ािधकरण सभा द. १७/७/२०१३ या 
ािधकरण सभा . ३०५ म ये वषयां कत जागेचे अिधमु य िन त करणेबाबत चचा होऊन 

खालील माणे ठराव पा रत कर यात आला.  

१) सदर जागेचे अिधमु य र. .२४,५८,९६,९१७ + स हस टॅ स (भूसंपादन खच +  

   यावर ल याज + वकास कामाचा खच िमळून) आकार यात यावे. 
२) ह  र कम महानगरपािलकेने २ म ह यांत ािधकरणास अदा करावी. 
३) याबाबत पुढे शासनाने, यायालयात चालू असले या दा याम ये अगर वेगवेग या 

लेखाप र णात या जमीनी या अिधमु य आकारणीबाबत भ व यात काह ह  वेगळे 
िनदश दले गेले व यामुळे अिधमु या या रकमेत काह  बदल झालातर 
अिधमु यातील  होणा-या फरकाची र कम महानगरपािलका वनाअट व ता काळ 
ािधकरणास देईल. याबाबत महानगरपािलकेने लेखी हमीप  ािधकरणास सादर 

करावे.  
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 या ठरावा या अनुषंगाने मु य कायकार  अिधकार  ािधकरण यांनी यांचे प  . 
व ा/भु वभाग-१/११०३ द.१९/०७/२०१३ अ वये, “सुधार त अिधमु य र कम 
.२४,५८,९६,९१७/- + स हस टॅ स या प ाचे दनांकापासून ् २ म ह यांत ािधकरणास अदा 

करणेत यावी व ठरावात नमूद के या माणे लेखी हमीप  ािधकरणास सादर कर यात यावे” 
अशी वनंती केली आहे. सदर भूखंड ािधकरण े ात अस याने वषयां कत क पास 
यांचेकडून बांधकाम परवानगी ा  आहे. सदर क पाची स थती खालील माणे आहे. –  

ा  बांधकाम परवानगी  -  ६७२० 

आर.सी.सी. बांधकाम पुण  -  ५३८८ 

वाटपासाठ  तयार गाळे - २०१६ 

द.०९/०७/२०१२ या प ा वये ािधकरणास भाग पुण वा या दाख याची मागणी केलेली आहे. 
तथा प, भूखंडाचे अिधमु य ा  झा यानंतरच मनपास भाग पुण वाचा दाखला िमळू शकणार 
आहे. सदिनका तयार आहेत. ब-याच लाभा यानी यांचा ह सा भरलेला आहे. या पा भुमीवर 
लाभा याकडून, सदिनका वाटप तातड ने होणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे.  

उपरो  सव बाबींचा वचार करता ािधकरणाने मागणी केले माणे वषयां कत जिमनीचे 
सुधार त अिधमु य र. .२४,५८,९६,९१७/- + स हस टॅ स तातड ने अदा करणेत यावे असे ्
वाटते. तसेच ािधकरणाने कळ व या माणे जिमनी या अिधमु य आकारणीबाबत भ व यात 
काह ह  वेगळे िनदश दले गेले व यामुळे अिधमु या या रकमेत काह  बदल झाला तर 
अिधमु यातील होणा-या फरकाची र कम महानगरपािलका वनाअट व ता काळ ािधकरणास 
देईल. अशा आशयाचे लेखी हमीप  ािधकरणास सादर करणेकामी जुलै २०१३ या 
मा.महापािलका सभेम ये द.२६/०७/२०१३ रोजी मा यता िमळालेली आहे.  तर  
मा.महापािलका सभेने दले या मा यतेनुसार “र. .२४,५८,९६,९१७/- + स हस टॅ स पंपर  ्
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण (PCNTDA) यांना देणेकामी तसेच जमीनी या अिधमु य 
आकारणेबाबत भ व यात काह ह  वेगळे िनदश दले गेले व यामुळे अिधमु या या रकमेत 
काह  बदल झाली तर अिधमु यातील होणा-या फरकाची र कम महानगरपािलका वना अट 
ता काळ ािधकरणास देईल आशा आशयाचे लेखी हमीप  ािधकरणास सादर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.” 

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

ठराव मांक – ३८०६         वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/०७/२०१३      
सुचक – मा. वनया तापक र            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग 
थाप य वभागाकड ल काह  कामांना कमी तरतूद अस यामुळे या कामांची देयके अदा करता 

येत नाह .  तर  सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील एका कमी तरतूद असले या कामांस 
र. .६०,००,०००/- एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच न वन  
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कामाम ये होणा-या बचतीमधून एकूण २ इतर कामामधून तावात नमूद माणे तरतूद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८०७        वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
 सन २०१३-१४ या अथसंक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ - घट र. .३८,८५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक – ३८०८         वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
 िनगड  ािधकरण ४५ मी. ं द या पाईन र यावर ल म य दभाजु कास काब ग व 
चेनिलंक फसीग करणेचे काम मे.देशमुख अ ड कंपनी यांनी िन वदा .५५/२-२०११/१२ नुसार 
काम चालू क न ९० ट के काम पूण केले आहे. या कामाची िन वदा र. .७७,९३,६१२/- इतक  
असून सन २०१३-१४ क रता थाप य – उ ाने या लेखािशषावर पान .४६२, अ. .७९ अ वये 
या कामाक रता र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली होती.  स थतीत संपुण 
तरतूद खच  पडलेली असून काम पुण कर याक रता र. .१५,००,०००/- इतक  आव यकता आहे.  
वर ल कामाक रता आव यक तरतूद पान .४६३ वर ल अ. .९१ वर ल कामातून 
र. .७,५०,०००/- व ९२ वर ल कामातून र. .७,५०,०००/- असे एकूण र. .१५,००,०००/- ची 
वजावट क न पान .४६२, अ. .७९ वर ल उपरो   
“ िनगड  ािधकरण ४५ मी. ं द या पाईन र यावर ल म य दभाजकास काब ग व चेनिलंक ु
फसीग करणे ” या कामावर वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८०९        वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
 मनपाम ये अनेक कारचे लोकोपयोगी क प उभार यात येत आहेत.  सदर कामा या 
िनयोजनाक रता अनेक कारचे त  आ कटे टची आव यकता असते.  मे. डझाईन टु डओ या 
आ कटे ट सौ.छाया च हाण – ितरवीर यांनी केले या उ लेखनीय कामांचा वचार करता व 
मनपा या वकासाम ये अशा त  आ कटे टचे योगदान घे या या ीने  यांची मनपा या 
आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक हावी असे वाटते.  तर  मे. डझाईन टु डओ या आ कटे ट 
सौ.छाया च हाण – ितरवीर यांची मनपा या आ कटे ट पॅनलवर सन २०१३-१७ या 
कालावधीकर ता नेमणूक करणेस व पॅनेल या अट  व शत नुसार करारनामा क न फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८१०         वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा. छाया साबळे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 सन २०१३-१४ या अथसंक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ - घट र. .७२,३२,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३८११         वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
माणे तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

( वाढ - घट र. .८८,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 



 18 

ठराव मांक – ३८१२         वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/०७/२०१३      वभाग – जलिन:सारण 

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .जिन/१०/का व/५०/२०१३ द.२९/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी केले या िशफारशीनुसार  - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका तसेच १४ नगरपािलका यांचे 
मैलापा यामुळे मुळा मुठा व िभमा नद चे पाणी अ यंत द षत झा यामुळे पुणे ज ातील ु
२१० गावां या प या या पा या या ाबाबत मा. वधानसभा अ य  यां या अ य तेखाली 
तसेच मा.मं ी, पाणीपुरवठा व व छता वभाग यां या उप थतीत द.३/४/२०१२ व 
द.१६/०१/२०१३ व यानंतर द.०९/०७/२०१३ रोजी बैठक झाली असून  िभमा व ित या 
उपन ांकाठ  असले या १२६ गावांना शु  पाणी पुरवठा हो यासाठ , तातड ची उपाय योजना 
कर यासाठ  जलशु द करण यं णा (आर.ओ.) बस वणे आव यक असून याचा खच पुणे 
महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी समसमान सोसावा असे िनदश 
मा.अ य , वधानसभा यांनी दलेले आहेत. 
 वर ल तावाची छाननी क न मावळ तालु यातील शहरा या उ व बाजूस असलेली ५० 
गावे वगळता ७६ गावांसाठ  आर.ओ.यं णा बस वणेसाठ  र. .१०१३ ल  इतका खच अपे त 
असून यात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ५० ट के हणजे र. .५०६.५० ल  इतक  
र कम पुणे ज हा प रषदेस ावी लागणार आहे.  सदर वषयास मा.महापािलका सभेने 
द.२६/०७/२०१३ रोजी मा यता दली आहे.  सदर बाबीसाठ  अंदाजप कात तरतूद नाह  
तथा प भुयार  गटर योजना अंतगत अंदाजप क पान . ७५० अ. .४ नुसार रा ीय महामाग 
ािधकरण व महारा  रा य वकास महामंडळ या शासना या सं थांना भूिमगत मलवा हनी 

टाक याचे परवानगीकामी र कम अदा करणे या उपलेखािशषाखाली उपरो  र कम अदा करावी 
असे वाटते या माणे अदा करावयाचे झा यास खालील माणे तरतूद वग करणे आव यक आहे.  
 
अ. . लेखािशष अंदाजप क 

सन २०१३-
१४ पान . 
व  अ. . 

उपल ध 
तरतूद 
(र कम 
पये ल ) 

लागणार  
तरतूद 

वाढ घट 

१ भु.ग.यो. (अ भाग) ७४७/२९ १५० १०३.५० - ४६.५० 

२ भु.ग.यो. (अ भाग) ७४८/४३ १०० ४० - ६० 

३ भु.ग.यो. (अ भाग) ७४८/४४ २५ ०० - २५ 

४ भु.ग.यो. (ब भाग) ७५०/४ ५ ५११.५० ५०६.५० - 
५ भु.ग.यो. (क भाग) ७५७/६ १२५ ०० - १२५ 

६ भु.ग.यो. (ड भाग) ७६३/२४ २०० ०० - २०० 

७ भु.ग.यो. (ड भाग) ७६२/२५ ५० ०० - ५० 
   ६५५ ६५५ ५०६.५० ५०६.५० 
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 वर ल माणे वग करण क न पुणे ज हा प रषदेस र. .५०६.५० ल  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८१३        वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.संिगता भ डव े           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड मनपा साव क िनवडणूक २०१२ कर ता क भाग अंतगत िनवडणूक 
िनणय अिधकार  कायालय / मतदारन िश ण क  / व मतमोजणी क ावर ता पुर या 
व पात वनी ेपण व काश यव था केले या कामाचे मे.एन.के. इले क स व स यांना 

पूव वकृत दराने करारनामा न करता बल र. .४,५७,२५९/- पे ा ६ ट के कमी दराने 
र. .४,२९,८२३/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८१४         वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 

सन २०१३-१४ या अथसंक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ - घट र. .६,९०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३८१५         वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर              अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 

सन २०१३-१४ या अथसंक पातील “ ड ” भाग व “ ड ” मु यालयातील कामां या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ - घट र. .१,०२,७०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८१६        वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये वॉड .२४ इं ायणीनगर येथील 
कामासाठ  तावात नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस तसेच सदरचा ठराव कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ - घट र. .२,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३८१७                वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.चं कांत वाळके               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 सन २०१३-१४ या अथसंक पातील थाप य मु यकायालयाकड ल वशेष योजना या 
लेखािशषाखालील कामां या तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. ( वाढ - घट र. .२४,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३८१८        वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३१/०७/२०१३      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.चं कांत वाळके              अनुमोदक – मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . उ ान/४/का व/२८५/२०१३, दनांक ३०/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे वृ ारोपणासाठ  मोठ  रोपे पुरवठा करणेबाबत िन वदा नोट स .१७/२०१२-१३ 
नुसार मोठ  वृ ारोपणाची रोपे पुरवठा करणेबाबत िन वदा नोट स िस द करणेत आली होती.  
यानुसार िनसग लॅ ड केप स हसेस यांची िन वदा सवात कमी हणजे अंदाजप क य दरापे ा 

११.९९% ने कमी या दराची होती. यानुसार मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस यांना ४००० रोपे 
पुरवठा करणेबाबत आदेश देणेत आला होता.  यानुसार यांनी वेळेत ४००० वृ ारोपणाची 
मोठ  रोपे पुर वली असून याची लागवडह  झालेली आहे.  परंतु मनपा माफत जा तीतजा त 
मोठ  रोपे लागवड करणेचे िनयोजनानुसार ४००० मोठ  रोपे अपुर  पडलेली आहेत.  सदर 
वृ ारोपणासाठ  वाढ व २००० रोपांची आव यकता आहे.  सदरची रोपे पुर वणेस मे.िनसग 
लॅ ड केप स हसेस हे तयार आहेत.  तर  मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस यांचेकडून वाढ व  
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२००० रोपे िन वदा नोट स .१७/२०१२-१३ चे मंजूर दरानुसार हणजेच अंदाजप क य दरापे ा 
११.९९% ने कमी हणजेच .१०५६/- ती नग या दराने खरेद  करणेस व येणारा 
र. .२१,१२,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८१९         वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 नवर  चौक काळेवाड  या ठकाणी मनपातफ नागपंचमी आयो जत कर यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३८२०         वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.छाया साबळे               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 मनपा या थायी सिमतीची सभा येक स ाहात मंगळवार  दपार  ु ३.०० या ऐवजी 
सकाळ  ११.०० वाजता भर वणेत यावी.  तथा प मंगळवार  कायालयास सु ट  / सु टया 
असलेस या सु ट  / सु टया नंतर येणारे कायालयीन कामकाजा या दवशी सकाळ  ११.०० 
वाजता सभा भर वणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ३८२१             वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे              अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. वनया तापक र यांचा ताव – 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक ३६७७ दनांक ०९/०७/२०१३ म ये “ १५ x १५ ची 
जागा ” हा मजकूर वगळ यास व या ऐवजी “ १५ x १५ या दोन खो या ” हा मजकूर 
समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८२२        वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३१/०७/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पवै/०१/का व/४१/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशवैु क य वभागामाफत मनपा ह तील मोकाट 
जनावरे / डुकरे पकडणे या कामकाजाक रता न याने वयंसेवी सं थेची नेमणूक कर याची 
आव यकता आहे.  तर  मे.मह ष वा मक  वयंरोजगार सं था, पुणे यांची नेमणूक कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 

 

       (जगताप नवनाथ द ु) 
 सभापती 

           थायी सिमती 
                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                        पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/७२१/२०१३ 

दनांक - ०२/०८/२०१३. 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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