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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, िचंचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायप का . 3 
दनांक :- १५/०५/२०१३           वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 

१५/०५/२०१३ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य 
उप थत होते. 

 
१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना   अ य ा 
२. मा. भ डवे संिगता राज     सद य 

३. मा. भ डवे मोरे र महाद ू    सद य 

४. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

५. मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

६. मा. िचंचवडेपाट ल आ नी गजानन   सद य 
७ मा. डोके अपणा िनलेश     सद य 

८. मा. साळंुके स वता सुरेश    सद य 

९ मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१०. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 

११. मा. पानसरे अिमना मोहं मद    सद य 

१२ मा. कदम सदगु  महादेव    सद य 
१३. मा. साबळे छाया जग नाथ    सद य 

१४. मा. आसवानी स वता धनराज    सद य 

१५. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 
  

तसेच खालील माणे अिधकार  / कमचार  उप थत होते. 
 

 

मा. भाग अिधकार  अजीज कारचे, मा. काय. अिभयंता र व  दधेकरु , शरद जाधव, 
रामदास जाधव, वसंत काची, जयंत बरशे ट ,  शासन अिधकार  एस.एन. राऊत, सुरेश 
आ हाळे लेखािधकार , उपअिभयंता, बागलाणे संजय, ड . एन. ग टवारू , सी.बी. क डे, के. ड . 
फुटाने, ह .एन.देसले, के.एस. महाजन, संजय घुबे, ीम. मोमीन, .अ. घोडे, सहा. 
आरो यािधकार , जे.एस. जानकर, सहा. उ ान अिध. जी. आर.गोसावी, गायकवाड ड .एन., 
पशुवै कय गायकवाड आर. बी. इ याद .   

 

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उप थतांचे वागत केल.े 
व सभेचे कामकाजास सु वात झाली. 

 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली 

 

सूचक - मा. डोके अपणा िनलेश         अनुमोदक : मा. भ डवे संिगता राज  
 

मागील सभावृ ांत कायम करताना – (माहे ए ल २०१३ कायप का . २ म ये ठराव 
. १६, वषय .१५) याम य े व ुत वभाग, ब भागाकड ल खालील माणे कामे समा व  

क न दु ती करणेत यावी व या द तीसह सभावृ ांत कायम करणेत यावाु .  
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अंदाज 
पपक  
पान . 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव वॉड . कामाची 
अंदाजप क य 
र म 

सन २०१३-
१४ चा मुळ 
अंदाज 

६२२ ७ बजलीनगर उप वभागातील एस.के.एफ. कंपनी ते िचंचवड 
नाटयगृह या ना याचे कडेचे र यावर दवाब ीची सोय करणे 

२१ ५००००० २००००० 

६२३ ११ मनपा भवन वभागातील व वध शाळा व इमारतीमधील 
पंपाची द ती करणे व नवीन पंप बस वणेु . 

२७,२८, 
३९,४०, 
४१ 

५००००० १५०००० 

६२३ १४ रावेत कवळे उप वभागातील मनपाचे व वध इमारतीम ये 
आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करणे 

१८, 
१९,५२ 

५००००० २००००० 

६२३ १५ बजलीनगर उप वभागातील मनपाचे व वध इमारतीम ये 
आव यकतेनुसार व ुत वषयक कामे करणे 

२० ते 
२२ 

५००००० २००००० 

६२६ २५ बजलीनगर उप वभागातील भाग . २०, २१ व २२ मधील 
हायमा ट द यांची वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२०,२१, 
२२ 

१०००००० २५०००० 

६२६ २६ िचंचवड बजलीनगर उप वभागातील दवाब ी या केबल व 
फडर पलरची वा षक देखभाल द ती करणेु  

२०,२१, 
२२ 

१०००००० २५०००० 

६२६ २७ रावेत उप वभागातील भाग . १८, १९ व ५२ मधील 
हायमा ट द यांची वा षक देखभाल दर ती करणेु  

१८,१९, 
५२ 

१०००००० २५०००० 

६२६ २८ रावेत उप वभागातील दवाब ी या फडल पलरची वा षक 
देखभाल द ती करणेु  

१८,१९, 
५२ 

१०००००० २००००० 

६२६ २९ रावेत उप वभागातील भाग . १८, १९, व ५२ दवाब ी 
यव थेची व पोल, जं शन बॉ स, केबल व फडर पलरची 
वा षक देखभाल द ती करणेु .  

१८,१९, 
५२ 

१०००००० ४००००० 

६२६ ३० रावेत, कवळे व बजलीनगर उप वभागांतगत  इमारती व 
जकात ना यावर ल जनसेट व इ हरटरची द तीु , देखभाल 
व द तीची कामे करणे सन ु २०१३-१४ 

 १८ ते 
२२ व 
५२ 

५००००० १००००० 

६२६ ३३ थाप य वभागाकडून मागणी केले माणे मनपा भवन 
प रसरातील र यात येणारे दवाब ी यव था हल वणे 

२७, २८ ९००००० २००००० 

६२६ ३४ िचंचवड उप वभागातील व वध भागाती सो. हे. द यांची 
वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२३ ते 
२५, 
४२, ४३ 

९९०००० ३५०००० 

६२६ ३५ िचंचवड उप वभागातील भाजी मंडई, यायामशाळा, 
समाजमं दर, बॅडिमंटन हॉल, शाळा इ. कार या इमारतीमधील 
व ुत वषयक कामांची वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२३ ते 
२५, 
४२,४३ 

१०००००० २५०००० 

६२६ ३६ िचंचवड उप वभागातील कायालये, इमारतीमधील, य.ूपी.एस., 
इ हटर यं णेचा जिन  संचाची वा षक देखभाल द ती ु
करणे. 

२३ ते 
२५, 
४२, ४३ 

५००००० २००००० 

६२६ ३७ ब भागातील कायालये, इमारतीमधील बोअरवेल, पाणी पंप 
इ. ची वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२३ ते 
२५, 
४२, ४३ 

५००००० १००००० 

६२७ ३८ ब भागातील कायालये, इमारतीमधील वातानुकूलीन यं णेची 
वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२३ ते 
२५, 
४२, ४३ 

५००००० १५०००० 

६२७ ३९ ब भागातील कायालये, इमारतीमधील ईपीएबीए स यं णेची  
वा षक देखभाल द ती करणेु . 

२३ ते 
२५, 
४२, ४३ 

५००००० १००००० 

६२७ ४० भाग . २२,२३,२४,२५ येथील सो. हे. द यांची फडर 
पलरची वा षक देखभाल द ती करणेु  

४३ ९९०००० २००००० 

६२७ ४१ िचंचवड उप वभागातील भाग . २२,२३,२४,४२, व ४३ 
येथील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल द ती करणेु . 

४३ ९९०००० २५०००० 

  
या माणे द ती  कर याु त आ याचे व या दु तीसह कायप का . २, दनांक १७/४/२०१३ 

चा सभावृ ांत कायम कर यात आ याचे मा. अ य ा मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी कट केले. 
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शासन अिधकार  (सभाशाखा) ब भाग सिमती यांनी वषयप ाचे वाचन केल.े 
   
उप थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

वषय . ३           वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

औंध रावेत बी.आर.ट . रोडला भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नांव देणेत याव.े तसेच 
सदर वषय कायम होणेची वाट न पहाता कायवाह  होणेस वनंती. 
 

वषय . ४           वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

िचंचवड व ुत उप वभागातील रो ह  संचाची द ती व अनुषंिगक ु व ुत वषयक करणे या 
कामासाठ  र. . ५,००,०००/- (अ र  पाच लाख पये फ ) पुवगणनप कास व या माणे 
काम करणेस मा यता िमळणेस वनंती. 
 

वषय . ५           वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

ा. रामकृ ण मोरे े ागृहातील विन ेपन यं णेची वा षक चालन देखभाल द ती व ुत ु
वषयक करणे या कामासाठ  र. . ५,००,०००/- (अ र  पाच लाख पये फ ) 
पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता िमळणेस वनंती. 
 

वषय . ६           वभाग : व ुत मु य कायालय 
मनपा या शास कय इमारतीमधील जिन संचाची तसेच फायर फायट ंगचे डझेल पंपसेटची 
वा षक देखभाल द ती व ुतु  वषयक करणे या कामासाठ  र. . ९,६०,०००/- (अ र  नऊ 
लाख साठ हजार पये फ ) पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता िमळणेस 
वनंती. 

 

वषय . ७           वभाग : व ुत मु य कायालय 

मनपा या मु य शास कय इमारतीमधील पंपाची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणे सन ु
२०१३-१४. व ुत वषयक करणे या कामासाठ  र. . ३,००,०००/- (अ र  तीन लाख पये 
फ ) पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता िमळणेस वनंती. 
 

वषय . ८           वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

भाग . २४  ा. रामकृ ण मोरे े ागृह म ये िचंचवड स. नं. २६९ म ये मनपाचा १२ 
मीटर वकास आराखडयातील र ता आहे. सदर र याम ये ना यावरती मनपाचे सी.ड . व स ्
बांध याचे काम चालु आहे. तर  सदर सी. ड . व स या कडेला हणजेच १२ मीटर ड .पी. 
र याम ये २ िस सचे संडास लॉक आहे. तर  सदरचे संडास लॉक हट वणेत याव.े 
 
 
वषय . ९          वभाग : आरो य वभाग, ब भाग 

वषय – औ णीक धुर करणकामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत. 

ब भाग काय े ातील औ णीक धुर करणकामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो 
भाडयाने घेणेबाबत संबिधत आरो य िन र क व सहा.आरो यािधकर  यांचा अहवाल 
आलेला आहे. 

 सदर अहवालानुसार औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो 
भाडयाने घेणेबाबत १ दवसासाठ  १ डझेल र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत र. . ८१०/- 
इतका दर दलेला आहे. आरो य िन र क व सहा. आरो यािधकार  यांनी दले या 
अहवालातील अंदाजप कानुसार ब भाग काय े ातील औ णीक धुर करण 
कामकाजासाठ  र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत कामकाजासाठ  १ िनयमीत डझेल र ा 
टे पो साठ  अंदाजे ३०० दवसांसाठ  र. . ८१०/- माणे २४३०००/- व २ रे डझेल र ा 
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टे पो साठ  ६ म हने कालावधीकर ता हणजेच अंदाजे १५५ दवसांकर ता  र. . ८१०/- माणे 
१,२५,५५०/-  असे एकुण र. .  ३६८५५०/- इतका खच पूणाक त ३६८०००/- इतका खच  
सन २०१३-१४ या सालाकर ता २ डझेल र ा टे पो औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  
भाडयाने घेणे कर ता िन वदा यासाठ  अंदाजे खच अपे त आहे.  

 सन २०१३-१४ कर ता औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  वाहन भाडयाने घेणेबाबत 
अंदाजप ीय तरतुद र. . ५,००,०००/- इतक  करणेत आलेली आहे.  

 सदर कामास शासक य मा यतेकामी मा. भाग सिमती पुढे वषय िनणयाथ ठेवणेत 
यावा.  

 तदनंतर मा. साळंुके स वता सुरेश यांनी माझे भागाम ये पाणी पुरवठा सुरळ त होत 
नाह . तर  के. एस. बी. चौकापासून मोरवाड  पयत पा याची पाईप लाईन टाक यात यावी. अस े
मत मांडले. यावर मा. बरशे ट , काय. अिभयंता यांनी पा या या टाक ची जागा िन त 
नस याने व सदरची पाईप लाईन जोडणेबाबत िनणय घेणेचा अिधकार मा. शहर अिभयंता 
यांना असलेने स मा. सद यांसमवेत मा. शहर अिभयंता यांचेशी याबाबत चचा करता येईल 
असे सांिगतले. 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली 
 

सूचक - मा. साळंुके स वता सुरेश         अनुमोदक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन 
 

माझे भागातील पाणी पुरवठयाबाबत िनणय होणे आव यक आहे. तर  आजची सभा  
बुधवार द. १९/६/२०१३ रोजी स. ११.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

       सदर सूचना सवानुमते मा य करणेत आली. 
 
मा. अ य  - बुधवार द. १९/६/२०१३ रोजी स. ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत 
आहे. 
     
       

              [ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

  अ य  
          ब भाग सिमती, िचंचवड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, िचंचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

( द. १५/०५/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

कायप का . 3 

 
दनांक :- १९/०६/२०१३           वेळ :- द.ु ११.४५ वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. १५/०५/२०१३ ची 

तहकूब सभा बुधवार दनांक १९/०६/२०१३ रोजी द.ु ११.४५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती 
िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. 
नगरसद य उप थत होते. 

 

१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना   अ य ा 
२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

३.. मा. भ डवे संिगता राज     सद य 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव   सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

६. मा. ल ढे गणेश नारायण    सद य 

७. मा. शमीम पठाण     सद य 

८. मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

९. मा. िचंचवडेपाट ल आ नी गजानन   सद य 
१० मा. डोके अपणा िनलेश     सद य 

११. मा. को-हाळे अनंत सुभाष    सद य 

१२ मा. िशंदे िशतल उफ वजय गोरख   सद य 

१३. मा. शे ट  साद     सद य 

१४ मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१५ मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य 

१६. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 

१७. मा. पानसरे अिमना मोहं मद    सद य 

१८. मा. साबळे छाया जग नाथ    सद य 

१९. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव    सद य 

२०. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 
  

तसेच खालील माणे अिधकार  / कमचार  उप थत होते. 
 

 

मा. भाग अिधकार  अजीज कारचे, मा. काय. अिभयंता र व  दधेकरु , शरद जाधव, 
रामदास जाधव, वसंत काची, जयंत बरशे ट , ( शासन अिधकार ) सुरेश आ हाळे लेखािधकार , 
उपअिभयंता, बागलाणे संजय, ड . एन. ग टवाू र, सी.बी. क डे, के. ड . फुटाणे, ह .एन.देसले, 
के.एस. महाजन, संजय घुब,े ीम. मोमीन, एम.एम.च हाण सहा. आरो यािधकार , जे.एस. 
जानकर, चांदेरे आर. बी. पशुवै कय डॉ. गोरे  इ याद .  

 
सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उप थतांचे वागत केल.े 

व सभेचे कामकाजास सु वात झाली. 
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ठराव . १७         वषय . १   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

सुचक : मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन                  अनुमोदक: मा.डोके अपणा िनलेश 

संदभ :  . व/उ/२/३२/२०१३,  द.२३/०४/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे.  

 रावेत उ ान येथे न वन पोल उभे क न काश यव था करणे व वॉटर फॉल 
बस वणेचे कामास र. . १०,०००,००/- ( अ र  र. . दहा लाख फ  ) इत या खचास, 
पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . १८         वषय . २   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक : मा. भ डवे संिगता राज                     अनुमोदक: मा.को-हाळे अनंत सुभाष 

संदभ : मा. भ डवे संिगता राज  यांचे  द. १७/०४/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. सद यांनी िशफारस केले माणे.  

१. भाग . १९ वा हेकरवाड  मधील रावेत येथील बी. आर. ट . रोडला नाव देवून या 
माणे फलक बस वणे कवळे मुकाई चौकापासून सु  होणा-या औंध रावेत बी. आर. 

ट  रोडला वग य बाळासाहेब ठाकरे हे नांव देणेत यावे. 
२. रावेत स.नं. १०३ मधील सोसायट चे नांव अिभनव को.ऑ.सोसायट  असे नांव देणेत 

यावे. 
३. वा हेकरवाड  स. नं. ११५/१ ीपती कॉलनी हे नांव देणेत याव.े 
४. कवळे मशानभूमीस नागूजी ल मण धुमाळ वैकंुठ धाम असे नांव देणेत याव.े 

सदरचा वषय तहकूब ठेवणेत आला. 
ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . १९         वषय . ३   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक : मा.ओ हाळ शेखर अशोक        अनुमोदक: मा.†ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 

संदभ : मा.ओ हाळ शेखर अशोक यांचे  द. १५/०५/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
 औंध रावेत बी.आर.ट . रोडला भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे नांव देणेत याव.े 

तसेच सदर वषय कायम होणेची वाट न पहाता कायवाह  होणेस वनंती. 
सदरचा वषय तहकूब ठेवणेत आला.  

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
ठराव . २०         वषय . ४   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

सुचक : मा.डोके अपणा िनलेश                अनुमोदक: मा.सुयवंशी आशा ाने र 
संदभ :  .ब / व/िचंच/१/२०१३,  द.१५/०४/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे.  

 िचंचवड व ुत उप वभागातील रो ह  संचाची द ती व अनुषंिगक व ुत वषयक ु
करणे या कामासाठ  र. . ५,००,०००/- (अ र  पाच लाख पये फ ) इत या खचास, 
पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . २१         वषय . ५   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

सुचक : मा.डोके अपणा िनलेश                अनुमोदक: मा.सुयवंशी आशा ाने र 
संदभ :  .ब / व/िचंच/१०/२०१३,  द.१५/०४/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे.  

 ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील विन ेपन यं णेची वा षक चालन देखभाल द ती ु
व ुत वषयक करणे या कामासाठ  र. . ५,००,०००/- (अ र  पाच लाख पये फ ) इत या 
खचास, पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . २२         वषय . ६   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

सुचक : मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव           अनुमोदक: मा.सुयवंशी आशा ाने र 

संदभ :  .कअ२/ व/का व/२६/२०१३,  द.७/०५/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे.  

मनपा या शास कय इमारतीमधील जिन संचाची तसेच फायर फायट ंगचे डझेल पंपसेटची 
वा षक देखभाल द ती व ुत वषयक करणे या कामासाठ  रु . . ९,६०,०००/- (अ र  नऊ 
लाख साठ हजार पये फ ) इत या खचास, पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस 
मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . २३         वषय . ७   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : व ुत वभाग, ब भाग 

सुचक:मा.िचंचवडेपाट ल आ नी गजानन     अनुमोदक: मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ :  .कअ२/ व/का व/२५/२०१३,  द.७/०५/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे.  

 मनपा या मु य शास कय इमारतीमधील पंपाची वा षक प दतीने देखभाल द ती ु
करणे सन २०१३-१४. व ुत वषयक करणे या कामासाठ  र. . ३,००,०००/- (अ र  तीन लाख 
पये फ ) इत या खचास, पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत 

आली. 
ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . २४         वषय . ८   

द. १९/०६/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक:मा. डोके अपणा िनलेश         अनुमोदक:मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

संदभ :  मा.गावडे जय ी वसंत यांचे  द. १९/०६/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
 भाग . २४  ा. रामकृ ण मोरे े ागृह म ये िचंचवड स. नं. २६९ म ये मनपाचा 

१२ मीटर वकास आराखडयातील र ता आहे. सदर र याम ये ना यावरती मनपाचे सी.ड . 
व स बांध याचे काम चालु आहे् . तर  सदर सी. ड . व स या कडेला हणजेच १२ मीटर ड .पी. 
र याम ये २ िस सचे संडास लॉक आहे. सदरचे संडास लॉक हट वणेस मा यता देणेत 
आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . २५         वषय . ९   

द. १९/०६/२०१३          वभाग :आरो य वभाग, ब भाग 

सुचक: मा. सुयवंशी आशा ाने र        अनुमोदक:मा.डोके अपणा िनलेश  

संदभ :  .ब /७/का व/३८८/२०१३,  द.१५/०५/२०१३ रोजीचे प .   

  मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे.  
 

वषय – औ णीक धुर करणकामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत. 

ब भाग काय े ातील औ णीक धुर करणकामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो 
भाडयाने घेणेबाबत संबिधत आरो य िन र क व सहा.आरो यािधकर  यांचा अहवाल 
आलेला आहे. 

 सदर अहवालानुसार औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  डझेलवर र ा टे पो 
भाडयाने घेणेबाबत १ दवसासाठ  १ डझेल र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत र. . ८१०/- 
इतका दर दलेला आहे. आरो य िन र क व सहा. आरो यािधकार  यांनी दले या 
अहवालातील अंदाजप कानुसार ब भाग काय े ातील औ णीक धुर करण 
कामकाजासाठ  र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत कामकाजासाठ  १ िनयमीत डझेल र ा 
टे पो साठ  अंदाजे ३०० दवसांसाठ  र. . ८१०/- माणे २४३०००/- व २ रे डझेल र ा 
टे पो साठ  ६ म हने कालावधीकर ता हणजेच अंदाजे १५५ दवसांकर ता  र. . ८१०/- माणे 
१,२५,५५०/-  असे एकुण र. .  ३६८५५०/- इतका खच पूणाक त ३६८०००/- इतका खच  
सन २०१३-१४ या सालाकर ता २ डझेल र ा टे पो औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  
भाडयाने घेणे कर ता िन वदा यासाठ  अंदाजे खच अपे त आहे.  

 सन २०१३-१४ कर ता औ णीक धुर करण कामकाजासाठ  वाहन भाडयाने घेणेबाबत 
अंदाजप ीय तरतुद र. . ५,००,०००/- इतक  करणेत आलेली आहे.  

 सदर कामास मा यता देणेत आली.  

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 
यानंतर खालील माणे चचा झाली 
 
मा. साळंुके स वता सुरेश यांनी द. ३०/५/२०१३ चे प ा वय े यांचे भागाम ये पाणी 

पुरवठा सुरळ त व पुववत झालेला असलेबाबत कळ वलेचे मा. अ य  यांनी सांिगतल.े 
  

मा. गावडे जय ी वसंत यानी द. ३०/४/२०१३ चे प ानुसार - 
ब भाग सिमती या द. १२/०८/२००९ रोजी या सभेत हंद तान बेकर या मागील ु

कामदा हौ. सोसायट  जवळ ल उ ानास कै. सौ. पावतीबाई व ठलराव िचंचवडे यांचे नांव 
देणेबाबत ठराव मंजूर क न उ ानास या माणे नामकरण कर यात आले होते. सदर  
उ ाना या नावांत बदल क  नये व नामकरण केले या गो ींचे नांव बदल याची था पडू नये. 
असे मा. अ य , ब भाग सिमती यांना कळ वले आहे. 
 
 यावर नामकरण झाले या जागेस/ ठकाणास पु हा नामकरणांचे ठराव न ठेवणेबाबत मा. 
अ य  यांनी सूिचत केले. 
 

मा. पानसरे अिमना मोहं मद यांनी मोकाट कु यांबाबतचा  उप थत केला व 
उप थत सव स मा नगरसद यांनी सदरचा वषय हा गंभीर असलेबाबत मत य  केल.े- 
 

महानगरपािलकेसोबत काम करणा-या एज सीकड ल ितिनधी तसेच ी डॉ गोरे यांनी 
याबाबत होणा-या कारवाईबाबतची मा हती दली व मोकाट कु याबाबतची सम या वर त 
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िनकालात काढ यासारखी नाह . काह  वष सतत यावर कारवाई केलेनंतरच मोकाट कु यांची 
सं या आटो यात येऊ शकेल. तसेच हॉटेल, हातगाडया, ढाबे इ. यांना र यावर उरलेले अ न 
न टाकणेबाबत सूचना देणे गरजेचे आहे असे सांिगतले व तातड चे कामासाठ  ी. मनोज 
ओसवाल फो. . ९८९००४४४५५ यावर संपक साधणेबाबत सांिगतल.े 

 
 मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव –  

 मोकाट कु यांवर कारवाईबाबतचे काम जलदगतीने होणेकामी काह  अडचणी येत 
असतील तर या सोड वणेसाठ  शासनाकडून अगर स मा. नगरसद यांकडून मदत हवी 
अस यास तातड ने यावी.  या माणे ताव ठेवणेबाबत खालील माणे सूचना द या.  

 
शहरातील मोकाट, उप वकारक कु ी पकड यासाठ  महानगरपािलकेचे एक पथक तसेच 

शासना या िनयमा माणे ितबंधा मक उपाययोजनासाठ  एक पथक अशी दोन वतं  पथक 
भागिनहाय नेम याची कायवाह  करावी. यासाठ  लागणारा खच, भागातील तरतूद मधून 

करावा. भागामधील तरतूद िश लक नस यास मा. थायी सिमतीचे मा यतेने व मा आयु  
यांचे मा यतेने इतर िशषामधून तरतूद खच कर यात यावी.  यासाठ  आव यक ते मनु यबळ, 
यं णा उपल ध क न घेणेबाबत पशुवै कय वभागाकडून कायवाह  कर यात यावी.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता सदर कायवाह  करणेत यावी 

 
वर ल माणे सभेचे कामकाज होऊन मा. अ य ा पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी 

सव उप थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र केल.े 
 

           
 

           [ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

           अ य  

          ब भाग सिमती, िचंचवड 
 
 

 
ित, 

सव संबंिधत  

                  शासन अिधकार  

सभाशाखा, ब भाग सिमती 
 प.िचं.मनपा, िचंचवड-३३ 
 
 
 

 
. एएमसी/ब २/का व/    /२०१३, द. १/०७/२०१३ 

 
 

 
 

 


