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

कायप का मांक – ७७ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १०/०९/२०१३                वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१०/०९/२०१३ 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.भालेकर अ णा दलीप 
७)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
८) मा.महेशदादा कसन लांडगे  

९)       मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१०) मा. ल ढे गणेश नारायण  

             ११)    मा.कदम सदगु  महादेव  
१२)    मा.भ डवे संिगता राज   
१३)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशदें - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 
मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.माछरे – सहा.आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, मा.गावडे – 
नगरसिचव, 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.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे  
- उपसंचालक (नगररचना) मा.िनकम, मा.काची, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.च हाण, 
मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत,मा.कुलकण , मा.खाबडे,  मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे,मा.तांबे - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पवार – .कायदा स लागार,मा.गावडे – अ नशामक अिधकार , मा.इंदलकर –कामगार 
क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
 

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

 

वषय . ३५) क भाग मनपाभवन काय े ातील . .३७ महा मा फुले नगर येथील टलाईट  

बदलणेबाबत.. 
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वषय .  ३६) तरतुद वग करणेबाबत..मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

 

वषय .  ३७) मा. थायी सिमती ठराव . ३९८१ हा ठराव र  करणेबाबत..मा.चं कांत  

 वाळके,मा.सदगु  कदम यांचा ताव..    
वषय .  ३८)  पंपर   िचंचवड शहरातील मु य चौक व र ते यासाठ  वाहतुक व सु वधा वषयक कामे  
               करणेबाबत..   मा. सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
वषय .  ३९) अ भागातील अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट  
    करणेबाबत.. मा.चं कांत वाळके,मा.सदगु  कदम यांचा ताव..    
वषय .  ४०) सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील ड मु यालयाकड ल वाढ घट   

              करणेबाबत.. मा. सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
वषय .  ४१)  थायी सिमती सभा दनांक ३.०९.२०१३ रोजीचे वषयप ाम ये द तीबाबतु .. 
  मा.आशा शडगे,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
वषय . ४२)  नागर  सु वधा क ाम ये िशधाप ीका वतरण क ाला मुदतवाढ देणेबाबत.. 

मा. सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
वषय . ४३) सन २०१३ - १४  चे अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत.. मा. सदगु  कदम,  

मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
वषय . ४४) मा.महापौर यांचे Indian Urban Sector या वषयावर ल युरोप येथील अ यास  

दौ-याबाबत. 
वषय .४५) मनपाचे दवाखाने िस.िस. ट. ह  स हल स यं णा उभारणेबाबत..मा अ वनाश टेकावडे,  

मा. चं कांत वाळके यांचा ताव..  

------------ 
                 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
        

सुचक :- चं कांत वाळके     अनुमोदक :- मा.शकंुतला धराडे 
 

पाणी पुरवठा यव थीत व सुरळ तपणे होत नस याने सभा मंगळवार दनांक 
१०/०९/२०१३ रोजी दपार  ु १२.२० पयत तहकुब करणेत यावी.   

               सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
    ---------- 

 
मा.सभापती :- मंगळवार दनांक १०/०९/२०१३ रोजी सकाळ  १२.२० वाजेपयत सभा  
             तहकुब 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 – ७७ 
सभावृ ांत 

( दनांक १०/०९/२०१३ ची सकाळ  ११.०० ची तहकुब सभा) 
 

दनांक - १०/०९/२०१३                        वेळ -  दपारु  १२.२० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १०/०९/२०१३ सकाळ  ११.०० 
वाजेची तहकुब सभा मंगळवार दनांक १०/०९/२०१३ रोजी दपार  ु १२.२० 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.भालेकर अ णा दलीप 
७)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
८) मा.महेशदादा कसन लांडगे 

९) मा.बारणे माया संतोष 

१०)     मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
११) मा. ल ढे गणेश नारायण  

             १२)    मा.कदम सदगु  महादेव  
१३)    मा.भ डवे संिगता राज   
१४)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशदें - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 
मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.माछरे – सहा.आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, मा.गावडे – 
नगरसिचव, 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.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे  
- उपसंचालक (नगररचना) मा.िनकम, मा.काची, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.च हाण, 
मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत,मा.कुलकण , मा.खाबडे,  मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.तांबे, - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पवार – .कायदा स लागार,मा.गावडे – अ नशामक अिधकार , मा.इंदलकर – 
कामगार क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
दनांक ०३/०९/२०१३ व ०४/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ७६)  

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
-------- 
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ठराव मांक – ४०५९         वषय मांक – १ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –   डा 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/३/का व/२७१/२०१३ द.१७/०७/२०१३ 
वषय :- सन २०१२ – १३ या आिथक वषात न दणीकृत साव सं था/मंडळे यांना अनुदान अदा  
        केलेबाबत.. 
        वषय मांक १ चा वचार दनांक १/१०/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०६०         वषय मांक – २ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  व ुत उ ान 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वउ/T2/४/२०१३ द.२२/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपाचे व ूत उ ान वभागाकड ल सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील तरतूद चे व ुत उ ान व 

करकोळ देखभाल द तीु  ा लेखािशषातगत तावा सोबत जोडले या प  'अ' नुसार वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे (वाढ/घट र. .४२,४६,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०६१         वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  ब भाग थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब / था/काअ/२/५५/२०१३ द.२५/८/२०१३ 
वषय :- ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  
        तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. 
              वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०६२         वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/५०८/२०१३ द.२९/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन - 
मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर (कॉर डॉर, इनडोअर, 

संडास, बाथ म, मुता-या), अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी स या काम 
कर त असले या मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांना पुव या झाले या करारना यास अिधन राहन ईू -िन वदा 
नोट स मांक-०१/२०१३-२०१४ ची  संपूण कायवाह  होवून न वन िन वदाधारकास कामाचा आदेश देई पयत 
दोन म हने मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०६३         वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/७३/२०१३ द.२७/८/२०१३ 

मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

जुलै २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०६४         वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. . मुलेप/१/का व/७४/२०१३ द.२७/८/२०१३ 

मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२९.७.२०१३ ते द.४.८.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/७४/२०१३ द.२७.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०६५         वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/७५/२०१३ द.२७/८/२०१३ 

मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.५.८.२०१३ ते द.११.८.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/७५/२०१३ द.२७.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०६६         वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/७६/२०१३ द.२७/८/२०१३ 

मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१२.८.२०१३ ते द.१८.८.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
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मुलेप/१/का व/७६/२०१३ द.२७.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०६७         वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  थाप य वाहतुक 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता  यांचे जा. . था/वा.क/का व/५५/२०१३ द.३०/८/२०१३ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य (वाहतूक) वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, ब 

भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नाग रकांना सुर त र ता ओलंडणे या 
सु वधा तयार करणेकामी मे. झम ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५६०/- [र. .चौदा लाख पाचशे साठ] 
पे ा ३२.६२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने र. .९,९०,८८२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेू  बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०६८         वषय मांक – १० 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  डा   
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/आ था १/का व/१५७/२०१३ द.२३/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन- 
  मनपाचे डा वभागाकड ल वषयप ानुसार-  
           १) ी देवांग गोपाल, डा मागदशक (बॉ संग) मानधन र.  15000/- ितमहा  

       माणे 6 म हने X 15000/- माणे अपे त खच र.  90000/-  (अ) 
           २) ी वजय रणझंुझारे डा मागदशक (रायफल शु टंग) मानधन र.  10000/- ितमहा 
              माणे 6 म हने X 10000/- माणे अपे त खच र.  60000/-  (ब) 
           ३) ी लांडगे गणेश, डा मागदशक (हॉक ), मानधन र.  10000/- ितमहा 
              माणे 6 म हने X 10000/- माणे अपे त खच र.  60000/-  (क) 
           ४) ी कपोते नंद कशार, कला/सां कृितक पयवे क/मानद स लागार मानधन  

              र. . 15000/- ितमहा माणे 6 म हने X 15000/- माणे अपे तखच  
              र.  90000/- (ड)  

डा वभागाकड ल उपरो  माणे मानधनावर ल कमचा-यांना ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीकर ता 
मुदतवाढ देणेस व उपरो  माणे गत नेमणूक चे मानधनात वाढ क न येणा-या र. .३,००,०००/- (अ र  
र. .तीन लाख फ  )खचास मा यता देणेस तसेच ी.परबत बंडु कंुभार – रा ीय पंच व खेळाडु (बॅडिमंटन) 
यांची डा मागदशक मानधनावर िनयु  करणेत यावी. कब ड  – ल वना गायकवाड यांची मानधनावर 
िनयु  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४०६९         वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – थािनक सं था कर  
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . थासंक/२३/का व/१५/२०१३ द.३०/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

थािनक सं था कर वभागाकडे जमा होणा-या रकमांचे लेखािशषिनहाय वग करण होणेसाठ  

खालील माणे दोन लेखािशष व यासमोर ल तरतुद सन २०१३-२०१४ चे अंदाजप कात न याने िनमाण 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

थािनक सं था कर याज (LBT Int.)                          ५०,०००/- 
थािनक सं था कर दंड   (LBT Penalty)                       ५०,०००/- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
      एकुण               १,००,०००/- 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ४०७०         वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  अ नशामक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . अ न/१/का व/२४५/२०१३ द.१०/७/२०१३ 
              वषय :- महानगरपािलके या आप ी यव थापन मु यसम वयक या पदावर  

                               एक ीत मानधनावर िनयु बाबत.. 
                      वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४०७१         वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  अ नशामक 
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . अ न /१/का व/३००/२०१३ द.२९/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे अ नशामक वभागांतगत आप ी यव थापन वभागास शासनाकडून ा  झालेली 
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) शासक य सहा यक अनुदानाचा विनयोग यो य 
रतीने होणेकामी “ बगर ादेिशक आप ी यव थापन अनुदान ” या नावे तुत अ नशामक 
वभागाम ये न वन लेखािशष व यांचे वतं  खाते िनमाण करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०७२         वषय मांक – १४ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – वाहतुक िनयोजन   
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/वा.क/का व/१४६/२०१३ द.३१/७/२०१३ 
       वषय :- अवैध पा कग यव थेबाबत.. 
                  वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०७३         वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/७/का व/४२९/२०१३ द.३०/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपाचे व ुत वभागासाठ  तातड ने तावात नमुद लॅ प सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा 

.१०/१/२०१३-१४ अ वये लघू म िन वदाकार मे.एन.एस.जैन अँ ड कं. ा.िल.पुणे यांचे व वध लॅ प 
सा ह याचे दर एकुण र. .१०,३३,५००/- वकृत क न, करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०७४         वषय मांक – १६ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – वै कय मु य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /०८/का व/२१४/२०१३ द.३१/८/२०१३ 
वषय :  थायी आ थापना या लेखाशीषातुन गणवेष िशलाई या लेखाशीषावर तरतुद वग करणेबाबत.. 
               वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०७५         वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  जनतासंपक व वागतक  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं६/का व/६०१/२०१३ द.३०/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे व वध 
वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. या पधअंतगत वजे या मंडळास 
धनादेशा ारे ब सांची र कम अदा क न व श तप क देवून स कार केला जातो. या माणे यावष ह  
सदर पधचे आयोजन  कर यात आलेले आहे. याकर ता थेट प दतीने र. . २,२०,५००/- (अ र  र. . 
दोन लाख वीस हजार पाचशे ) इतका खच धनादेशा ारे होणार असून तसेच शांतता बैठक बाबत 
रंगमं दर भाडे, ले स, बॅनर, पध या प र ण सिमतीचे मानधन, चहापान, भोजन इ. यव थेकर ता व 
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गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता र. .८०,०००/- (अ र  र. . ऐंशी हजार फ ) 
इतका रोख व पात खच होणार असनू एकूण र. . ३,००,५००/- (अ र  र. . तीन लाख पाचशे फ ) 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०७६         वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/७८०/२०१३ द.३१/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे व वध वभागाकड ल 2500 नग ओळखप  अ पमुदत ई िन.स.ु .09/2012-13 मे. 
कापसे एंटर ायजेस, पंपर  वाघेरे यांचेकडुन दर र. . 64/- ती नग माणे छपाईकामी येणा-या 
र. .1,60,000/- खचास व याचबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०७७         वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  वै कय  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /७/का व/१७६१/२०१३ द.२/९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

अंध असलेले अपंगाना यांनी  अपंग वाचे माणप ाची/दाखला मागणी के यास यांचेकडुन 
अपंग असलेबाबतचे कागदप ांची पडताळणी क न व शा रर क तपासणी क न व िनयमानुसार मनपाची 
फ  आका न यांना माणप  दे याची कायवाह  करणे व वै क य तपासणी करताना सव तपास या 
उदा. र , लघवी,  थंुक  तपासणी फ , ए सरे फ , सोनो ाफ  फ , अशा कार या सव तपास या मोफत 
करणेस मा यता देणे परंतु तपासणी फ  (केस पेपर व केसपेपर  सोबतची स ला फ ) व दाखला माफ 
असणार नाह . सदरचा वषय मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०७८         वषय मांक – २० 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/७८७/२०१३ द.२/९/२०१३ 
       वषय : िन वदा नोट स मांक ६/४२/२०१२ -१३ मधील अ. .१३ कामांचे करारनामे  
              करणेस मंजुर  िमळणेबाबत.. 
               वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०७९         वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – जलशु द करण क   
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/ व/४/६०/२०१३ द.२७/८/२०१३ 
       वषय  :- पं.िचं.मनपा या व ुत वभागांतगत शु द अशु द जलउपसा क  से.२३  
                वभागाकड ल भांडवली कामे लेखािशषकांतगत नवीन कामा या पुण वासाठ  अंतगत  
                तरतुद वग करण करणेबाबत.. 

   वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०८०         वषय मांक – २२ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/तां/१/१६०/२०१३ द.२९/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इमारतींचे संर णा मक प र ण (Structural Audit ) 

अिनवाय करणेबाबत या अिधिनयमात केले या सुचनेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम 
२६५ (अ) माणे अंमलबजावणी करणेसाठ  बांधकाम अिभयंता पॅनेल नेमणूक करणेकामी तावात 
नमुद केले माणे सदर प  ब व क चे अवलोकन होऊन पंपर  िचंचवड महापािलका प रसरातील  

मनपा या िमळकती अथवा जु या िमळकतींना ३० वष कंवा यापे ा जा त कालावधी झालेला आहे. 
अशा इमारतींचे चरल ऑ डट प ह या ट यात करणे व दसु-या ट यात महापािलकेची या- या 
ठकाणी मह वाची कायालये अथवा इमारती आहेत अशा महापािलके या मह वा या मालम ांचे व 
कायालयीन रेकॉड नैसिगक आप ीपासुन व इतर संभा वत धो यापासुन संर त कर याकर ता 
म.न.पा.ने न दणीकृत “बांधकाम अिभयंता” यांचेमाफत करणे आव यक अस याने या कामी “बांधकाम 
अिभयंता” यांची नेमणूक कर यास तसेच तावासोबत जोडले या दरसूचीतील दरांना मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०८१         वषय मांक – २३ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१४४/२०१३ द.२/०९/२०१३ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-१३ मधील अ. .०७ अ वये, न वन 

भाग .१७ मधील से. .२६ व २७ मधील अंतगत र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. 
सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा 
२७.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १७,११,०५९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०८२         वषय मांक – २४ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मऔभां/१/का व/१७५/२०१३ द.३१/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

वाईन यु णांक रता आव यक Syp Fluvir 75ml. अंदाजे ५०० बॉट सचे अिधकृत व े ते 
मे.िनरामय ग टोअर, िचंचवड यांचेकडुन ट या-ट याने आव यकतेनुसार थेट प दतीने खरेद कामी 
येणा-या र. .२,१८,५००/- चे खचास व सन २०१३-१४ साठ  मागणीनुसार तातड ने खरेद  करणेकामी 
येणा-या पुढ ल य  खचास व खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०८३         वषय मांक – २५ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१४५/२०१३ द.२/०९/२०१३ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, न वन 

भाग .१४ मधील से. .२४, २५ व २६ मधील अंतगत र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.रेणूका क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा 
२७.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १७,००,०००/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ू
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०८४         वषय मांक – २६ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/७९४/२०१३ द.०३/०९/२०१३ 
       वषय :-  िनगड  से.२३ जलशु द करण क ासाठ  आव यक असणारे व प पी.ए.सी. रसायन  
                खरेद बाबत.. 
                वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०८५         वषय मांक – २७ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे           अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
 संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . मभा/ं०४/का व/७८३/२०१३ द.३/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मे. सृजन क युिनकेशन, नांदेड यांनी 10 कलमी काय मांतगत फोर कलर पु तका आकषक व 
उ म छपाई क न दलेले असलेने यांचे काम समाधानकारक आहे. तर  वाढ व 08 पानाचे बल र. . 
21500/- व ा सपोट चाजस र. . 7000/- असे एकुण र. . 28500/- अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०८६         वषय मांक – २८ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  नगर रचना व वकास 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/ पंपर /११/२०१३ द.४/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

महारा  ादेिशक व नगररचना भूसंपादन अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ अ वये सुधा रत 
मंजुर वकास योजनेतील मौजे पंपर  वाघेरे, ता. हवेली येथील स.नं.७ पै., २२४ पै.,२२५ पै. या 
जागेवर ल १८.०० मी. ं द र याचे बािधत े  भूसंपादन करणेकामी, सदर र याक रता भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ वणे क रता मा.महापािलका सभेने द.२७/०६/२०१३ रोजी 
ठराव .३०३ अ वये मा यता दलेली आहे. तर  तुत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
भूसंपादन अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम अ वये भूसंपादन करणेकामी सदर 
र या या भूसंपादनासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०८७         वषय मांक – २९ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/७९९/२०१३ द.०४/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या पं पंग टेशनवर पंप ऑपरेटर ठेकेदार प दतीने पुर वणेकामी मे.शुभम 
उ ोग (िन.र. .९९,८८,३८४/- पे ा ३.४१९ % कमी ( कमान वेतन दराची) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०८८         वषय मांक – ३० 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  व ुत 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/३२५/२०१३ द.४/९/२०१३ 
      वषय :- नािशकफाटा उ डाणपुला या सुशोभीकरणासाठ  एल.ई.ड . दवे वापरणेबाबत.. 
              वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४०८९         वषय मांक – ३१ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – कायदा  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कास/६/का व/७१४/२०१३ द.५/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मोटार वाहन अपघात दावा मांक ७८०/११ आ ण दावा मांक ७८१/११ मधील उवर त नुकसान भरपाई 

अदा करणेकामी, दावा मांक- ७८०/११ म ये नुकसान भरपाई र. .४,४०,०००/- चे अध  (५०%) उवर त 

र. .२,२०,०००/- व यावर दा याची तार ख २४/०६/२०११ पासून ते दनांक ३०/०९/२०१३ अखेर ितवष  ६% दराने 

याज र. .२९,९८०/- अशी नुकसान भरपाईपोट  याजासह र. .२,४९,९८०/- व दावा मांक- ७८१/११ म ये 

नुकसान भरपाईपोट  र. .९,९७,२००/- चे अध  (५०%) उवर त  र. .४,९८,६००/- व यावर दा याची तार ख  

२४/०६/२०११ पासून ते दनांक ३०/०९/२०१३ अखेर ितवष  ६% दराने याज र. .६७,९४७/- अशी नुकसान 

भरपाईपोट  याजासह र. .५,६६,५४७/- मोटार अपघात यायािधकरण-VII  वजापूर, यांचेकडे जमा करणेकामी 
मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ८८,ह(दोन) या तरतुद नुसार सदर उपरो  

उवर त नुकसान भरपाई महानगरपािलका िनधीतुन अदा करणे आव यक आहे.  सदर उवर त नुकसान भरपाई 

देणेकामी मे. यायािधकरणाने दा याचे तारखेपासून ितवष  ६% दराने याज देणेचा िनणय द याने र कम 

लवकरात लवकर अदा करण ेआव यक आहे.  यानुसार उवर त नुकसानभरपाईची र कम अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०९०         वषय मांक – ३२ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  ड भाग व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ड / व/१/का व/४७४/२०१३ द.३१/०८/२०१३ 
             वषय :- व ुत ड भाग काय े ातील चालु पुण अंदाजप काबाबत.. 
                वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०९१         वषय मांक – ३३ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग –  वै कय 
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१/का व/८२९/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       वषय  :-  पुनावळे व रहाटणी दवाखा याबाबत.. 

वषय मांक ३३ चा वचार दनांक १/१०/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४०९२         वषय मांक – ३४ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार  
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/४/का व/४७८/२०१३ द.३१/०८/२०१३ 
           वषय : A - Scan Machine व Portable ECG Machine खरेद बाबत.. 

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

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ४०९३         वषय मांक – ३५ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – क भाग व ुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/क. /७५३/२०१३ द.२८/०८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
भोसर  येथील लांडेवाड  चौकातील िशवसृ ी क पाचे उदघाटन न जक या काळात ना 

उपमु यमं ी ी अ जतदादा पवार यांचे ह ते होणार असुन या प रसरात व ुत वषयक कामे 
करणेबाबत मा आमदार ी वलास वठोबा लांडे यांनी द. ८/८/२०१३ चे प ा वये या वभागास 
कळ वले आहे.  या प ाम ये नमुद केले माणे कामे करणेसाठ  द.८/८/२०१३ व १२/०८/२०१३ रोजी 
मा.कायकार  अिभयंता ( व) मा.कायकार  अिभयंता ( था) समवेत मा.आमदारांची य  Site Visit व 
चचनुसार मा.कायकार  अिभयंता ( व) यांचे सुचनेनुसार, १) अ ा ढ पुतळयाचे दो ह  बाजुस १२.५ मी 
उंचीचा हायमा ट बस वणे व ३) लांडेवाड  चौकातील मेघडंबर  येथे लाईट फट ंग बस वणे ह  दो ह  
कामे सु  केली आहेत तसेच लांडेवाड  चौकातील िशवसृ ी प रसरात फुटपाथवर दो ह  बाजुने डेकोरेट ह 
पोल व फट ंग (पुणे मनपाने शिनवार वाडयासमोर ल पुलावर बस वलेले पोल व फट ंग माणे )  
बस वणेकामी सुचना के या आहेत यानुसार पुणे मनपा येथे भेट देऊन संबंधीत क अ ी महानोर 
यांचेकडुन मा हती घेतली आहे सदरचे  ठकाणी पुणे मनपाने C I casting pole 8 ft height  व यावर 
Lantern type Casting fitting LED 60w बस व या आहेत पुणे मनपा या वीकृत दरानुसार संदिभय 
ठकाणी करावयाचे कामाचे अंदाजप क तयार केले असता र. . १९५५६३०/- इतका खच अपे ीत आहे 
सदरचे काम लवकर होणेसाठ  या ठकाणी सु  असले या िन नो   ११/१३ – २०१३/१४ (दर २३.९९%  
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कमी ) मे इले ो मेकॅिन स याचेकडुन क न घेणे श य आहे तथा प या कामाम ये पुरेशी र कम 
िश लक नसलेने याकामास वाढ व शासक य मा यता यावी लागणार आहे.  या कामास मुळ 
शासक य मा यता . २५ लाख आहे वाढ व २० लाख मा यतेसह एकुण ४३ लाख खच होणार आहे.  

सबब वषयांक त काम वर ल माणे िन.नो. . ११/१३ – २०१३/१४ मधुन करणेस व याकामी होणारा 
खच २० लाख सह एकुण सुधार त खच . ४३ लाख मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०९४         वषय मांक – ३६ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
केले माणे तरतुद वग करण कर यात येत आहे.  (वाढ/घट र. . ५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०९५         वषय मांक – ३७ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा. सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
          मा. थायी सिमती ठराव . ३९८१ द.२७/०८/२०१३ चा रोजीचा ठराव र  करणेत येवुन 
न याने तावा सोबत दलेला ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये 
कामा या तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेत येत आहे.  (वाढ /घट 
र. .२८,०५,०००/-)मंजुर करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०९६         वषय मांक – ३८ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड शहरातील मु य चौक व र ते यासाठ  वाहतुक व सु वधा वषयक कामे करणे 
िन वदा नोट स मांक  - ३१/२ – २०११-१२.  या वषयां कत कामा वये मे. िशवम ए टर ायजेस जुना 
ठराव मांक १३९२८ र कम . २१,९६,०७८/- (अ र  एकवीस लाख शहा नव हजार अ ठयाह र फ ) 
असा ठराव मंजुर करणेत आलेला होता या ऐवजी  नवीन स थीतीत २३,१०,०००/-  (अ र  – तेवीस 
लाख दहा हजार फ ) पयत मंजुर  दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०९७         वषय मांक – ३९ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.सदगु  कदम यांचा ताव.. 

अ भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. . १३ लाख)  

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

 
ठराव मांक – ४०९८         वषय मांक – ४० 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा. सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

ड भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. . 
१,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४०९९         वषय मांक – ४१ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.आशा शडगे,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

मा. थायी सिमतीची सभा दनांक ३.०९.२०१३ रोजीचे तावात नमुद वषयप ांम ये २०१३- १४ 
ऐवजी सन २०१२ – १३ असे हवे होते ते वगळुन याऐवजी सन २०१२ – १३ अशी द ती करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४१००         वषय मांक – ४२ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड शहरातील लोकसं या व या अनुषंगाने उपल ध असलेले अ न धा य वतरण 
वभागाकड ल अिधकार /कमचार  सं या यांचा वचार करता पंपर  िचंचवड शहरातील िशधाप कांबाबत 
नवीन/दबार ु िशधाप का देणे तसेच िशधाप केचे अनुषंगाने इतर बदल करणेसाठ  महा ई सेवा कंपनीचे 
अधीकृत क ामाफत िशधाप काबाबतचे सव कारचे शासनाने िन ीत केलेले शु क वीका न अज 
वीकारणे व पुढ ल कायवाह साठ  पाठ वणे तसेच पर मंडळ कायालयाकडुन कायवाह  पुण झालेनंतर 

तयार िशधाप का व दाखले अजदारास वह त मुदतीत उपल ध क न देणे इ.कामासाठ  पंपर  िचंचवड  
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मनपा इमारतीम ये सी.एस.इ फोिसस कं. ा.िल. चाल वत असले या जागेत िशवश  वयंरोजगार 
सं थेस पुव या अट  शत नुसार (मा. ज हाधीकार  कायालय आदेश .आ वअ/जस व/का व/६५०/१२ 
द. १२/०६/२०१२ नुसार सु वधा क ास मुदतवाढ दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४१०१         वषय मांक – ४३ 
दनांक – १०/९/२०१३        
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

महानगरपािलके या सन २०१२ – १३ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतुद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ /घट र. . ९३,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४१०२        वषय मांक – ४४ 
दनांक – १०/९/२०१३       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नस/२/का व/४०३/२०१३ द.३/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मा.महापौर यांचे संभा य द.२५ स टबर ते ४ ऑ टोबर २०१३ दर यान युरोप प रषदेस 

उप थीत राहणे व याकामी येणा-या खच र. . ५,०५,६२०/-  (अ र  र. .पाच लाख पाच हजार सहाशे 
वीस फ ) यास मा यता देणे व सदरची र कम आगाऊ अदा करणे तसेच याकामी नगरसिचव 
वभागाकड ल  थायी आ थापना या लेखाशीषाव न र. . ५,००,०००/- स मा.सद यांचे अ यास  
दौ-याकर ता व िश णाकर ता  (वेगवेगळया वभागाकडुन होणारा खच खच  टाकणेकर ता एक ीत 
तरतुद) या लेखाशीषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ४१०३       वषय मांक – ४५ 
दनांक – १०/९/२०१३      वभाग - दरसंचारू  
सुचक – मा.माया बारणे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारू /६/का व/४७/२०१३ द.१०/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वेगवेगळया दवाखा यात, हॉ पीटल सुर े या ीने तातड ने 

सी.सी.ट . ह .स हल स यं णा लावणे आव यक आहे. िस.िस. ट. ह . स हल स यं णा उभारणेचे काम हे 
भाग तरावर चालत असुन स या सवच भागाम ये िस.िस. ट. ह  स हल स यं णा उभारणेसाठ  

लागणार  तरतुद अ य प आहे.  मनपाचे दवाखाने सुर ीततेचा वचार करता व ुत वभागाचे भाग  
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तर य कामातुन येक  र. . ७५,००,०००/- (अ र  र. . पं याह र लाख फ ) ती भाग एवढ  
र कम मनपा मु य कायालय व ुत वभाग अंतगत दरसंचार वभागाचे व वध णालये येथे ू
िस.िस. ट. ह . यं णा उभारणे  या लेखाशीषावर एक ीत र. . ३,००,००,०००/-  (अ र  र. . तीन कोट  
फ  ) वग क न मनपा या  दवाखाने येथे अ ावत िस.िस. ट. ह . यं णा उभारणेस 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/ ८५३ /२०१३ 

दनांक - १२/०९/२०१३. 
 

  
 
         

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 

 


