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

कायप का मांक - १२६ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०५/०८/२०१४                    वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 

दनांक ०५/०८/२०१४ 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. कदम सदगु  महादेव 

५. मा. शडगे आशा सुखदेव 

६. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
७. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

८. मा. भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापू  

९. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

१०. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

११. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१२. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१३. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.कुलकण , मा.खांडकेकर, 
मा.दरगुडे ु - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे 
- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखपाल, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै क य अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख -  वै क य अिध क, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार  – कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, डॉ.गोरे - 
पशुवै क य अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.बोदाडे - शासन अिधकार , मा.पाट ल - 
ाचाय आयट आय मोरवाड , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले. 
 

वषय .५० - पंपर  नगर मशानभूमीस सुर ा र क पुर वणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव. 

वषय .५१ - मा. थायी सिमती ठरावात द ती करणेबाबत ु - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव. 

वषय .५२ - आ दवासी सां कृितक महो सव आयो जत करणेबाबत -  
वषय .५३ - जल े  .ड/९ ते १५ टाक वर ल वतरण यव थेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय  

गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५४ -  ब भागातील कामां या तरतूद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ ,  
  मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५५ - ड भागातील कामां या तरतूद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ ,  
  मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५६ - मु यालयातील कामां या तरतूद ंम ये फेरबदल करणे - मा.सुिनता गवळ ,  
  मा. वनय गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .५७ - इ.८ व ९ या व ा यासाठ  वै ािनक योगातून व ान िश ण हा उप म  
  राब वणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .५८ - तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव.  
वषय .५९ - सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय  
  गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६० - ब भागातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय 

गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६१ - ब भागातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय 

गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६२ - महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तरतूद ंचे वग करण करणेबाबत 

मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६३ - मोशी कचरा डेपो देखभाल पाह यास देणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड 
             यांचा ताव. 
वषय .६४ - िन.नो. .२०/२०-२०१३-१४ मधील अ. .२० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत -  
वषय .६५ - क े ीय कायालयाचे तरतूद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय 

गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .६६ - प ह या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या करणा-या अथवा प हली मुलगी असताना  

दसर  मुलगी झा यास दसु ु -या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या करणा-या म हलेस  
अथसहा य. 

वषय .६७ - कै.िसताराम भागुजी ल ढे उ ान देखभाल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा. वनय 
गायकवाड यांचा ताव. 

वषय .६८ - घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१३-१४ सालाकर ता दपावली िनिम  ब ीस र कम अदा  
  करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
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वषय .६९ - घंटागाड  कामगारांचे वेतनात वाढ करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड 
             यांचा ताव. 
वषय .७० - उ ान वभागास आव यक एफआरपी केबीन खरेद  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  

मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७१ - भाग .५ मधील संत सावतामाळ  उ ान देखभाल द तीबाबत ु - मा.सुिनता गवळ ,  
  मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७२ - औषध दकान चालू कर यासाठ  भाडेकरार करणेबाबत ु - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय 

गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७३ - मनपा या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तरतूद वग करण करणेबाबत -  

मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७४ - दरसंचार सु वधां या जाळयांसाठ  उपकरणांची व बेस टेशन उभारणीसाठ  ाऊंड बेसु ड 

टेिलकॉम मा टस उभारणेबाबत ् - मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७५ - अंकुशराव लांडगे सभागृहाशेजार ल र याचे चौकात िगयारोहकाचा पुतळा उभारणेबाबत -  
  मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७६ - झोिनपु थाप य वभागाचे तरतुद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ ,  

मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .७७ - झोिनपु थाप य वभागाचे तरतुद ंम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सिुनता गवळ ,  

मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५००      वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
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 करणेबाबत ... 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळेस करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७५०१      वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४, द.२८/०३/२०१४ 
वषय -  सन २०१३-१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५०२      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३५/२०१४, द.१३/०५/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ अ वये,  

राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप  स ह सेस 
(िन.र. .१०,१९,७००/- (अ र  र. .दहा  लाख एकोणीस हजार सातशे) पे ा १२.०० ट के कमी) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा १२.००% ह  सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५०३      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४, द.१३/०५/२०१४ 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत  
       तुकाराम उ ान देखभाल कामाबाबत ...  

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

---------- 
ठराव मांक – ७५०४      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३३/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये,  
       वाहतुक नगर  उ ान देखभाल कामाबाबत .... 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५०५      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४, द.२०/०५/२०१४ 
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ भागातील  
       अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी पुर वणे.  

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

---------- 
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ठराव मांक – ७५०६      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१४४/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
वषय - यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  

       आव यक  Probe पुरवठा करणॆ.... 
वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७५०७      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      वभाग - थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६४/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
   मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड भागांतगत 
भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज बुम पोकलेन व 

यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेकामी मे.मते  असोिसएटस ्  (िन.र. .४६,६३,६५४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स 
लाख ेस  हजार सहाशे चोप न) पे ा २.०००% जा त) (सुधा रत अंदाजप क य दराने) या ठेकेदाराकडुन  
िन वदा मंजुर दराने  र. .४६,६३,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा 
कामास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५०८      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२८/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, मनपाचे  

       छ पती शाह उ ान िचंचवड येथील िमनी ू (रोड ेन) भाडे त वावर देणेबाबत ... 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७५०९      वषय मांक – १० 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान 

       येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे त वावर देणेबाबत ..... 
वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५१०      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य पयावरण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/२०१४, द.१२/०६/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणीबाबत.. 

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५११      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/८४६/२०१४, द.१६/०६/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मा. थायी सिमती ठराव . ११२८१ द०८/०६/२०१० नुसार सव कार या खाजगी अ थापनांना  

द.३१/०३/२०१३ अखेर पयत दरांम ये सुट देणेत आली होती. मुळ संक पनेत सव कार या वै क य 
यावसाियकांकडुन य  होणा-या खचाची वसुली अपे त आहे. यानुसार मे.पा को एन हरायमटल 
सो युशन यांचेमाफत पंपर  िचंचवड े ातील वै क य यावसाियकांकडुन अित र  होणा-या घनकच-
याचे रकमेची बले वतर त करणेचे अिधकार देणे आव यक आहे. यामुळे पंपर  िचंचवड शहरातील 
खाजगी वै क य यवसाय करणा-या अ थापनाकडुन अित र  होणा-या घनकच-याचे शु क मे.पा को 
यांचेमाफत बले वतर त करणेकामी व वेळोवेळ  होणा-या वाढ माणे शु क आकारणी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५१२      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२०६/२०१४, द.१६/०६/२०१४ 
वषय - ड े य कायालयाचे काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता पीकअप हॅन/टे पो भाडयाने 

 घेणेबाबत... 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७५१३      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/२१६/२०१४, द.०२/०७/२०१४ 
वषय - मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट पुरवणेबाबत.... 

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५१४      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८०/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - भाग .८९ क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५१५      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      वभाग - म.सा.भां.वै क य 
सुचक – मा.सदगु  कदम             अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/४००/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयाचे व तार करण करणेकामी आव यक सा ह य/  
उपकरणे खरेद कामी बायोमेड कल इं जिनअर यांनी दले या अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार  तसेच उवर त  
िन वदेतील आयटेम िन वदाधारकांनी सादर केलेले लघु म दरानुसार खरेद  करणेकर ता मे.मनाली एंटर ायझेस - ६  
आयटेम र. .२,३२,५१६/-, मे.सी.ड . हॅ युम – १३ आयटेम र. .३,९७,९२८/-, मे. ी क शन – ३ आयटेम  
र. .२,९५,०००/-, मे.अटोकाल िस टम – १५ आयटेम र. . १०,९७,७२५/-, मे.महेश स जकल अ ड फामा. – २०  
आयटेम र. .२,३४,९७१/-, मे. ाईम स जकल अ ड फामा. – १० आयटेम र. .९१,३०९/-, मे.आकाश मेड केअर –  

२२ आयटेम र. .५,०४,९२५/-, मे.ऑ ट न हे थ केअर – ५ आयटेम र. .२,४९,०५८/-, मे.िनिमती इं ज.  
कॉप रेशन – २ आयटेम र. . २३,२३६/-, मे.फाम ड ल – ४ आयटेम र. .१,०२,४००/- व मे.रेखा इं ज.व स – ४  
आयटेम र. .२,१९,२६५/- या माणे येणा-या र. .३४,४८,३३३/- चे खचास तसेच णालयाकडन मागणी आलेसू   
Haemocue Analyser कर ता आव यक लागणा-या Haemocue Cuvettes िन वदेम ये ा  लघु म  
दराने खरेद  कर यास येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५१६      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७५/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - िचखली मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५१७      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७४/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - द ण मुखी हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५१८      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७३/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे आ. .६३ जुना पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल करणेबाबत. 

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५१९      वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वै क य  
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/का व/३६९/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे वै कय वभागांतगत रा य काय मासाठ  वाहने पुर वणेबाबत...  

वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५२०      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं५/का व/६०६/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कार या युपीएस बॅट-या खरेद बाबत ... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७५२१      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं४/का व/४२२/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे वै क य वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद बाबत .... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७५२२      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वायसीएमएच  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१८७/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय या शव व छेदन  
वभागातील नाद त ु Cold Storage मशीन संबंिधत कंपनीचे अिधकृत वतरक (Sell, Install & 

Service) मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांचेकडून थेट प दतीने क न घेणॆस व यासाठ  येणारा खच 
र. .१,२८,१९४/- (सव करांसह) ला मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेस द.२६/०४/२०१४ चे 
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तावा वये मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.मेगा टार इं जिनयर ंग, पुणे यांनी केले या द तीचे ु
कामास व यासाठ  होणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५२३      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/३४०/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत गतीपथावर असले या औंध रावेत र यावर ल काळेवाड  फाटा  
       ते देह आळंद  र याू चे ४५ मीटर ं द ने वकिसत करण.े 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५२४      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३७/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मुंबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द ती करणेु . 

वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५२५      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८०/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध लॅ प खरेद  करणेबाबत... 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७५२६      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८१/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध बला ट सा ह य खरेद  करणेबाबत... 

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

---------- 
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ठराव मांक – ७५२७      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३८/२०१४, द.१६/०७/२०१४ 
वषय - औंध रावेत र यावर थेरगांव डांगे चौक उ डाणपुला खालील र यामधील िमड अन काढून   

       र ता द ती करणेु . 
वषय मांक २८  चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७५२८      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - आरो य मु य 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/३४७/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

म.न.पा.चे “अ” व “फ” े ीय कायालयाकडे दैनं दन िनमाण होणारा कचरा वाहतुक क न   

कचराडेपो येथे टाकणेकामी ई-िन.नो. .४-१/२०१३–१४ नुसार पा  िन वदा धारक मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
यांचेकडून मा. थायी सिमती ठराव . ५९२९ दनांक  १३/२/२०१४ अ वये (१) कचरा थानांतर क  
ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .३,३९५/- व (२) मोशी कचराडेपो ित वाहन ित दन २ 

खेपांसाठ  र. .३,४९५/- अशा मंजूर दराने २ अित र  वाहने उपल ध करणेकामी कामाचे आदेश देणेत 
आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५२९      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - पशुवै क य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/२/का व/३७८/२०१४, द.१९/०७/२०१४ 
वषय - मृत जनावरे व हेवाट कर ता मुदतवाढ चा ताव सादर करणेबाबत ... 

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५३०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२९७/२०१४, द.२१/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/५/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग  

.५९ जुनी सांगवी येिथल जलतरण तलावाची खोली कमी करणे व इतर थाप य वषयक सुधारणा 
करणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .२७,३६,२६५/- (अ र  र. .स ावीस लाख छ ीस हजार दोनशे 
पास ) पे ा ३३.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,९६,५१९/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांु चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३१      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१२२/२०१४, द.२२/०७/२०१४ 
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .३४  

अ वये, भाग .१७ मधील गड प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी कं शन ा.िल. पुणे (िन.र. .२१,००,२५७/- (अ र  र. . एकवीस लाख दोनशे स ाव न) 
पे ा १८.९६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,८६,९५२/- 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 घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/४/का व/८०४/२०१४, द.२३/०७/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील एकूण ८८९२ व ा याना येक  २ माणे शालेय  

गणवेश िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक मे.महाल मी े सेस अ ॅ ड टेल रंग फम, 

वाकड पुणे यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदा जत र. .१,५७,९८,५८७/- (अ र  
र. .एक कोट  स ाव न लाख अ या नव हजार पाचशे स याऐंशी) या खचास अथवा य  येणा-या 
खचास तसेच संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा आदेश देणसे 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 – ७५३३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - आरो य मु य 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/४/का व/५१९/२०१४, द.२१/०७/२०१४ 
वषय - यां क प दतीने (रोड वीपर मशीन ारे) र ते सफाई कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

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

---------- 
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ठराव मांक – ७५३४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - औ स,ं मोरवाड  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .औ सं/भांडार/का व/१५९/२०१४, द.२४/०७/२०१४ 
वषय - वे डर वभागातील नाद त वे ड ंग मिश स द ती करणेबाबत ु ु ... 

वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५३५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - आरो य मु य कायालय 
सचुक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे प  .आमुका/४/का व/५२९/२०१४, द.२४/०७/२०१४ 
   मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड भाग काय े ात यां क प दतीने जंतुनाशक  
व कटकनाशक औषध फवारणी  करणे या कामासाठ  िन.नो. . १/२०१२/१३ अ वये िन वदा 
माग व यात आ या हो या. ा  िन वदाधारकांपैक  लघुतम दर सादर केले या अ, क, ड भागासाठ  
मे. तु बायोिस टम व ब भागासाठ  मे.म हार एंटर ायजेस यांना द.०४/०४/२०१३ पासुन १ वष 
कालावधीसाठ  कामाचा आदेश दे यात आला होता. सदर मुदत संपु ात आली असुन नाग रकां या 
आरो या या ीने सदर कामास ३ म हने अथवा िन वदा या पुण होईपयत या कालावधीसाठ  
मुदतवाढ स मा यता दे यात आली असनु याकामी अंदाजे र. .५,८२,८१६/- इतका खच अपे त आहे. 
यानुसार उपरो  ठेकेदारांसोबत करारनामा क न द.११/०७/२०१४ रोजी कामाचे आदेश दे यात आले 
अस याने याचे अवलाकेन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५३६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - नगररचना व वकास वभाग 
सुचक - मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक - मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१६/१५३/२०१४, द.२४/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मौजे मोशी ता.हवेली येथील गट नं.६४६ (जूना गट न.ं६४९) या मोजणी करणी संबिधत उप  
अधी क, भूमी अिभलेख, हवेली यांनी मागणी के या माणे मोजणी फ  अितता काळ र. .१२,६३,०००/- 
अदा करावयाची अस याने सदर खचास मा यता देणेस व सदरचा खच नगररचना वभागाकड ल 
‘भूसंपादन िनधी’ या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५३७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - पाणीपुरवठा  
सुचक - मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक - मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१०१२/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, से टर  

.२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ा अंतगत ट पा-२ खाजगीकरणाने चाल वणेकामी मे. ी. वनय 
इं ज.स ह सेस ा.िल. (िन.र. .४१,३४,१३२/- (अ र  र. . ऐकेचाळ स लाख चौ ीस हजार एकशे ब ीस) 
पे ा ०.००%) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,३४,१३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  ि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 राहनू  या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७५३८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - सुर ा वभाग 
सुचक - मा. साद शे ट       अनुमोदक - मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/७८४/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
वषय - ठेकदार  प दतीने सुर ा र क पुर वणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत.. 

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

---------- 
ठराव मांक – ७५३९      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - व ुत मु य 
सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/४/का व/१०८/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
वषय - मुंबई पुणे र यावर ल दापोड  ते फ़ुगेवाड  सी एम ई र ता ं द करणातील र ता 
       सुधारणा करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामे करणेबाबत. 

वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५४०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक - मा.सदगु  कदम     अनुमोदक - मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/४४०/२०१४, द.३०/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे व िनगा  
देखभाल राखणे कामी मे.अजुन आधार वयंरोजगार सं था मयाद त यांचेकडून ई-िन वदा नोट स नुसार 
ा  झाले या दरानुसार ितमहा र. .५२,२५०/- (अ र  र. .बाव न हजार दोनशे प नास) अिधक 
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डझेल खच देणेकामी  करारनामा क न आदेशा या तारखे पासून तीन वष काम दे यास व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक - मा.सदगु  कदम     अनुमोदक - मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/३६१/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
वषय - मे. वािलट  केटरस यांचे राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत तसेच मनपा ह तील  
    पवळे व केशर  रेशनकाडधारकांना मोफत आहार पुर वणेबाबत. 

वषय मांक ४२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५४२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक - मा.माया बारणे      अनुमोदक - मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१३०/२०१४, द.३०/०७/२०१४ 
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .१६  

अ वये, भाग .१४ पाईन र यांचे अ भाग कायालय ते लॉट नं.५९१ पयत या स हस लेनचे व 
संत कबीर उ ान प रसरातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे 
इ ा (इं) ा.िल. (िन.र. . २३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ) पे ा 
२१.५०९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,२३,७९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे व िनयमानुसार देय असले या मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु त आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४३      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक - मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक - मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .मा य/ िश/४/का व/८३८/२०१४, द.३१/०७/२०१४ 
   मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

मनपा या १८ मा यिमक व ालये व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व कासारवाड  येथील  
व ा याना १५ ऑग ट २०१४ वातं य दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून ६६ ँम टानीया गुड डे 
रच बटर कुक ज ब क ट पुडे ित नग र. .९.०९ या दराने एकूण ब क ट पुडे नग ९,७६२ माणे 
एकूण र. . ८८,७३७/- (अ र  र. .अ ठयाऐंशी हजार सातशे सदोतीस) खच अपे ीत आहे. सदर या 
खचास तसेच नामांक त कपंनी टानीया इंड ज िल. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  िचंचवड 
मधील अिधकृत व े ते मे.गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न 
करता सरळ थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच यांना सदरची आगाऊ र कम अदा करणेस मा यता 
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देणेत येत आहे. तसेच बालवाड  व ा यासह  ब कटे पुर वणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - जलशु द करण क  से.२३ 
सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक - मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/०४/२८९/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पं.िचं.म.न.पा. या कृ णानगर पंप हाऊस येथे ए स ेस फडर घेणेकामी वीज पयवे ण शु क  
र. .१६,१५०/- (अ र  र. .सोळा हजार एकशे प नास) म.रा. व. व.कं.स अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - वायसीएमएच 
सुचक - मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक - मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/२०४/२०१४, द.३०/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाला मेड कल गॅसेसचा 
पुरवठा करणार  स ल गॅस पाईपलाईन िभंतीव न िनखळून पडली असुन ती पु हा िभंतीवर बस वणेकामी 
मे.जा बोटकर मेड इ वप ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले दरप क र. .३५,०००/- वकृत करणेत 
आले असुन सदरचे काम मे.जा बोटकर मेड इ वप ा.िल., मंुबई यांचेकडून थेट प दतीने, करारनामा न 
करता, िन वदा न मागवता काम करणेकामी व सदर कामास येणा-या र. .३५,०००/- (अ र  र. . 
प तीस हजार) (सव करांसह) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५४६      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक - मा.माया बारणे      अनुमोदक - मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१९०/२०१४, द.३१/०७/२०१४ 
वषय - म.न.पा.चे व वध काय मासाठ  हार, फुले, गु छ इ याद  सा ह य पुर वणेकामी.  

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

---------- 
ठराव मांक – ७५४७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार वभाग 
सुचक - मा.सदगु  कदम     अनुमोदक - मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/६४२/२०१४, द.३१/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे आरो य वभागासाठ  कचरा ढकलगाडया खरेद कामी ई-िन.सु. .४६/२०१३-१४ अ वये  
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ा  लघू म िन वदाकार मे.ऱेखा इं ज.व स यांचेडून २८५ नग कचरा ढकलगाडया ती नग .३,६४९/- 
या दराने खरेद  करणेकामी एकुण र. .१०,३९,९६५/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे 
पास ) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ७५४८      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना 
सुचक - मा. साद शे ट       अनुमोदक - मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/३३३/२०१४, द.२८/०७/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१३ अ वये, मनपा ह तील अंध, अपंग, मुकबधीर  

व ाथ  व नागर कांना पी.एम.पी.एम.एल.बसपास मोफत देणे कर ता सन २०१३-१४ या आिथक 
वषाकर ता जाह र कटनानुसार अज माग वणेत आले असुन यानुसार ५०९ अज ा  झाले असुन 
यापैक  ३५० अज योजने या अट  शत स अधीन राहन पा  झाले आहेतू . तर  एकुण ३५० पा  
लाभाथ ना र. .१,२००/- दरमहा या माणे ८ म ह यांसाठ  एकुण र. .३३,६०,०००/-  इतका खच 
अपे त अस याने तावा सोबत या प  अ याद नुसार ३५० पा  लाभाथ याना दरमहा र. .१,२००/-  
माणे ०८ म ह याचा पास देणेकामी एकुण र. .३३,६०,०००/- (अ र  र. . तेहतीस लाख साठ हजार) 

चे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 
ठराव मांक – ७५४९      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव - 
 अजून आधार वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस पंपर नगर मशानभूमीस सुर ार क पुर वणेस 
व याकामी कमान वेतन दराने येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५५०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव - 
  मा. थायी सिमती ठराव . ६८६३ दनांक २०/५/२०१४ म ये “३.४२ ित महा चौ.मी.” नंतर 
“अिधक संर ण खच” हा मजकूर समा व  कर याची द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –७५५१      वषय मांक –५२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/७/का व/६३/१४ द.४/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
   द.९ ऑग ट रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत जागितक आ दवासी दन साजरा 
करणेबाबत मा.सभापती शहर सुधारणा सिमती यांनी यांचेकड ल द.८/७/२०१४ चे प ा वये सुिचत 
केले आहे. मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दनांक ९ ऑग  २०१४ रोजी जागितक 
आ दवासी दनाचे आयोजन करणेबाबत सूचना दले या आहेत. तर  दनांक ९ ऑग ट २०१४ रोजी 
आ दवासी सां कृितक महो सव आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३ लाख पयत या खचास 
मा.आय़ु  यांनी मा यता दली असली तर  दनांक ९ ऑग ट ऐवजी ऑग ट २०१४ म येच कलाकारांचे 
उपल धतेनुसार आ दवासी महो सव व सां कृितक धोरणा माणे काय म अंदाजप क य तरतुद चे 
मयादेत आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७५५२      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   जल े  . ड/९ ते १५ टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने मजूर पुर वणे (नवीन 
क भागातील भाग ९ ते १५ सांगवी, दापोड  भाग) चे काम मे.शुभम उ ोग, पंपर  या सं थेमाफत 
चालु असून सदर कामाची मुदत १२ म हने (३१/१२/१४) अखेर होती. परंतु सदर कामाची तरतूद 
ऑग ट २०१४ अखेर इतक च अस याने सदर काम ऑग ट २०१४ रोजी संपणार अस याने पुढ ल 
काळाम ये पाणीपुरवठा व कळ त होऊ नये व पयायी यं णा म.न.पा.कडे उपल ध नस याने कामाची 
िनकड ल ात घेऊन मे.शुभम उ ोग यांचा कामाचा पुवानुभव चांगला अस याने मे.शुभम उ ोग यांना 
ऑग ट २०१४ नंतर पुढ ल िन वदाधारक सं थेची नेमणूक होईपयत कामास मुदतवाढ व यासाठ   
येणा-या र. .प नास लाख पयतचे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. (चालू कमान वेतन दराने) 

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

 
ठराव मांक – ७५५३      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   ब भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .२१,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७५५४      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   ड भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७५५५      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   सन २०१४-१५ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७५५६      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   मु ांगण ए स लोरेटर  साय स सटर इय ा ८ वी व ९ वी या व ा यासाठ  वै ािनक 
योगातून व ान िश ण हा उप म राब व यासाठ  यांनी सादर केले या दरा माणे मनपा 
व ा यासाठ  िश ण उपल ध क न दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७५५७      वषय मांक – ५८ 
दनाकं – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमूद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७५५८      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .३८,४०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 19 

 
ठराव मांक – ७५५९      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   ब भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .८,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५६०      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   ब भागातील सन २०१४-१५ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७५६१      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ७५६२      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक २/१/२०१२-१३ व २/२/२०१२-१३ मधील 
मोशी कचरा डेपो व स.नं.१३१ कचरा डेपो येथे वृ ारोपण व याची दोन वष देखभाल पा यासह 
करणेकामी िन.नो. .२/१ व २/२/२०१२-१३ चे दराने मे.अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  
सं था मया. यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५६३      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१०६२/२०१४ द.०४/०८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपरुवठा कायालयाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३-२०१४ मधील अ. .२० अ वये, 
सन २०१३-१४ साठ  जल े  . बी/१/, बी/२, बी/३, बी/४ येथे वॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजूर कमचार  
पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .६९,२९,१७०/- (अ र  र. .एकोणस र लाख एकोणतीस हजार 
एकशे स र) पे ा ६.४८% जादा) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७५६४      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
सदंभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव - 
   थाप य “क” े य कायालयातील तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७५६५      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/१९२/१४ द.०५/०८/२०१४ 
   मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध 
कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. प ह या मुलीवर कुटंूब िनयोजन श या करणा-या 

अथवा प हली मुलगी असताना दसर  मुलगी झा यास दसु ु -या मुलीवर कुटंूब िनयोजन श या करणा-
या म हलेस अथसहा य देणे सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ  जाह र कटना ारे अज माग वणेत आले 
असता एकुण ९० अज ा  झाले. या अजाची छाननी केली असता एकुण ३७ अज पा  व ५३ अज 
अपा  आहेत. तर  पा  अजदारांना योजने या िनयमांनुसार अथसहा य अदा करणे आव यक आहे. तर  
सदर पा  लाभाथ स आई व मुलगी यांचे संयु  नावे रा ीयकृत बँकेम ये मुली या ज म दनांकापासुन 
अठरा वषापयत कालावधीसाठ  मुदत ठेव पावती व पात प ह या मुलीवर श या करणा-या ४ 
लाभाथ ना येक  र. .२५,०००/- माणे १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) व दोन मुलींवर 
श या करणा-या ३३ लाभाथ स येक  र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) माणे 
३,३०,०००/- (अ र  र. . तीन लाख तीस हजार फ ) असे एकुण र. .४,३०,०००/- (अ र  र. .चार 
लाख तीस हजार फ ) खच अपे त आहे. तसेच ५३ अपा  लाभाथ ना ुट  पुततेनंतर पा  क न सन 
२०१४-१४ अखेर सदर अथसहा य मंजुर कामी व सदर र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५६६      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वनय गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 
   मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ७/२०१३-१४ मधील बाब . ११ अ वये 
कै.िसताराम भागुजी ल ढे उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप स ह सेस 
(िन.र. .१६,८७,२८४/- पे ा १५ ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा १५.०० ह  
सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असुन यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुत 
कामी तीन वषासाठ  येणारे खचास मा.महापािलका आयु  यांची मंजुर  असली तर  मनपाचे उ ान 
कामकाजाम ये थािनक सं थांचा सहभाग असावा या उ ेशाने भोसर  येथील कै.िसताराम भागुजी ल ढे 
उ ाना या देखभालीचे कामकाज िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ नुसार सदर देखभाल मे.िनसग 
लॅ ड केप स ह सेस यांचेऐवजी सदर उ ान देखभालीचे कामकाज मे.तुळजा भवानी स ह सेस भोसर  
यांना िन वदा दरानुसार तीन वष कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ७५६७      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०५/०८/२०१४       

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१३-२०१४ सालाक रता र. .१५,०००/- (पंधरा हजार पये फ ) 
दपावलीिनिम  ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस (एका वषाम ये सहा 
म ह यांपासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. मा.महापािलका सभेकड ल मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ७५६८      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०५/०८/२०१४       

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   घंटागाड  कामगार आरो य वभागाम ये गेली १७ वष आरो य वषयक दैनं दन साफसफाईचे 
काम कर त आहेत. यां या आिथक प र थतीचा सहानुभूतीपूवक वचार क न घंटागाड  कामगारांना 
दरमहा .९,०००/- (नऊ हजार पये) ऐवजी दरमहा .१५,०००/- पगार दे यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५६९      वषय मांक –७० 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
   उ ान वभागास आव यक एकूण ३ (तीन) FRP केबी स (साईज १०X१०X८ फू.) ती नग 
र. .१,८०,०००/- + र. .२३,०५८/- फ डेशन खच = एकूण र. .२,०३,०५८/- तीनग या दराने 
मे.एन.ड .ए. ला टेक यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प तीने सदरकामी यापूव  काढणेत आले या 
थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ११/२००७-०८ चे मंजूर दराचे अनषुंगाने येणारे र. .६,०९,१७४/- 

(अ र  र. .सहा लाख नऊ हजार एकशे चौ-याह र फ ) चे 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 – ७५७०      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   भाग मांक ५ मधील संत सावतामाळ  उ ान हे थािनक माऊली बेरोजगार सेवा सं था 
िचखली यांना मनपा या अट शत नुसार व दरानुसार ३ वष कालावधीनुसार देखभाल द तीसाठ  दे यास ु
व यासाठ  येणा-या य  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 – ७५७१      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०५/०८/२०१४       

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   यशवंतराव च हाण मृती णालयात औषध दकानासाठ  पंपर  िचंचवड कमु चार  महासंघास 
२४० वे. फूट जागा १३.५० . ित चौ. फुटाने द. २६/११/२०१३ रोजी ब /४/८२७/२०१३ अ वये 
भाडे त वाने दली असून औषध व े ता परवाना िमळणेसाठ  कमान ५ वष जागा भाडे करार असणे 
आव यक आहे. तर  औषध दकान चालू कर यासाठ  पंपर  िचंचवड महापािलकाु  कमचार  
महासंघाबरोबर भाडेकरार ५ वष कालावधीचा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५७२      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ७५७३      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   दरसंचार सु वधां या जा यांसाठ  उपकरणांची व बेस टेशन उभागणीसाठ  ाऊंड बेसड टेिलकॉम ू
मा टस उभारणेसाठ  खालील बाबींस मा यता देणेत येत आहे् . 
 
१) दरसंचार सु वधां या जा यांसाठ  उपकरणांची व बेस टेशन उभारणीसाठ  ाऊंड बेसड टेिलकॉमू  
    मा टस उभारणेबाबत सन ् २०१४ या रेड रेकनरनुसार २ मी. X २ मी. (४ चौ.मी.) े ाक रता  
    ितमहाचे मु यांकन र. .२५००/- ित टॉवर िन त कर यात येत आहे. 
२)  मा.नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय . ट पीएस १८१०/१९७५/ . . नवीन 
    ६५/१२/ वयो/न व द. ४/३/२०१४ मधील अट  व शत  सदर कामास बंधनकारक राहतील.  
३)  मनपा जागा िन त झा यानंतर ाऊंड बेसड टेिलकॉम मा टस उभारणेसाठ  पंपर  िचंचवड्  
    महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २००८ मधील तरतुद नुसार जाह र िन वदा या  
    राबव यात यावी. 
४) वर ल धोरण सव मा यता ा  दरसंचार सं थांसाठ  लागू राहतीलू .   

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

 
ठराव मांक – ७५७४      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   अंकुशराव लांडगे सभागृहाशेजार ल र याचे चौकात मनपातफ िगयारोहकाचा पुतळा उभारणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर र यास िगयारोहक कै.रमेश 
नारद गुळवे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७५७५      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०५/०८/२०१४      

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावात नमूद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३१,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७५७६      वषय मांक – ७७ 
दनांक - ०५/०८/२०१४     

सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वनय गायकवाड यांचा ताव – 
   झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावात नमूद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

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/६६२/२०१४ 

दनांक - ०७/०८/२०१४ 

                                                        
                                                               नगरसिचव                                                               

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
  
 
 


