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

कायप का मांक - १२२ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०८/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०८/०७/२०१४ 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

४. मा. ल ढे गणेश नारायण 
५. मा. कदम सदगु  महादेव 

६. मा. भ डवे संिगता राज  

७. मा. शडगे आशा सुखदेव 

८. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
९. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

१०. मा. भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ू

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

१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

१३. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१४. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१५. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , 
मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा. गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे 
- सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखपाल, डॉ.अिनल 
रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन सावळे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक 
नगररचना, मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक) 
मा.साळंुके – उ ान अिध क, मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार ,  मा.बोदडे 
– शासन अिधकार , मा.इंदलकर - कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये समा व  करणेत आले. 
  
वषय .१९ -  भाग .३ िचखली येथील गायरानातील वृ  व इं दरा गांधी उ ान देखभाल व  
 संर णाकामी देणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .२० -  से.नं.२२ कै.मधुकर पवळे शाळा, भाग .१२ मधील कै. व ठलराव खाडे उ ान व 
 िमलींदनगर मधील एच ल टर उ ान देखभाल द तीसाठ  देणेबाबत ु - मा.गणेश  

 ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .२१ -  सरावासाठ  बोट  उपल ध क न देणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
 ताव. 
वषय .२२ - तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव.  
वषय .२३ - खाजगी टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ 

यांचा ताव. 
वषय .२४ - तावात नमुद माणे सुधा रत खचास मंजूर  देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,  

मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .२५ - से.नं.२१ यमुनानगर भागातील सदगु  द  उ ान देखभाल द तीसाठ  देणेबाबत ु -  

मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव.  
वषय .२६ - सन २०१३-१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव.  
वषय .२७ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .२८ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील क े ीय कायालयातील कामां या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .२९ -  तरतूद वग करणाबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .३० -  तरतूद वग करणाबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .३१ -  सन २०१४-१५ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .३२ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .३३ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .३४ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील क े ीय कायालयातील कामां या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .३५ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .३६ -  पदिनिमती क न िनयु  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा 

 ताव. 
वषय .३७ - सांगवी येथील स.नं.८३ मधील आर ण .३३४ ह  जागा मा.पोलीस किमशनर, पुणे  

यांचे नावे मनपा या िनयमानुसार देणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा  
ताव.  

वषय .३८ - भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१४-१५ मधील मनपा अंदाजप कात न वन  
कामांना तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा  

ताव.  
वषय .३९ - इ.१० वी या गुणवंत व ा याना ो साहनपर रोख र कम देणे व स कार समारंभ 
            यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 
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वषय .४० - सन २०१४-१५ या सालाकर ता म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय माचे व तीपातळ वर  
आयोजन करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 

वषय .४१ - ािधकारणातील दादादाद  उ ान व रामबाग उ ान देखभाल संर णाकामी देणेबाबत -  
मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 

वषय .४२ - मनपा या उ ानामधील, शाळांमधील खेळणी द ती दरकरार प दतीने करणेबाबतु . 
वषय .४३ - नगरसिचव कायालयातील अिधकार  व कमचार  यांची नेमणूक िनवडणूक कामकाजाक रता  

न करणेबाबत व पर पर बद या न करणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा  
ताव. 

वषय .४४ - शहर व छता आराखडयांतगत Rapid Appraisal Survey करणे या कामाबाबत. 
वषय .४५ - जा हरात फलकाचे मोबद यात वाहतुक बेटाचे सुशोिभकरण करणेबाबत - मा.सं या 

गायकवाड, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .४६ - इ.१० वी व १२ वी व ा याना दे यात येणा-या ो साहनपर रकमेबाबत - मा.आशा शडगे, 

मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .४७ - उ ान देखभाल द ती ु बाबत - मा.आशा शडगे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .४८ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .४९ - तरतूद वग करणाबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .५० - लॅ ड केप आ कटे ट नेमणुक होणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा 

ताव. 
वषय .५१ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतूद म ये  

फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव.  
वषय .५२ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
वषय .५३ - राजमाता जजाऊ सां कृितक भवन देखभाल, संर ण व चालनकामी देणेबाबत -  

मा. साद शे ट , मा.गणेश ल ढे यांचा ताव.  
 

---------- 
 
ठराव मांक – ७१८८      वषय मांक – १   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८५५/२०१४ द.२६/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .११ अ वये, वॉड 

.५९, सांगवी, नवी सांगवी टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन करणे व  
डझाईननुसार नवीन पाईप लाईन पुर वणे व टाकणे कामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .४२,०१,२०४/-  

[अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार दोनशे चार] पे ा १५.०१ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या  
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ७१८९      वषय मांक – २   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२७४ /२०१४ द.२७/०६/२०१४. 
       वषय – भाग .५७ पंपळे गुरव एच.ड .एफ.सी.बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी.र या या 

कडेने व कवडेनगर, वनायकनगर भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईपलाईन टाकणे. 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७१९०      वषय मांक – ३   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – वै क य मु य काया.  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/४६०/२०१४ द.२७/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा णालयात खाली नमुद के या माणे सी.एम.ओ. हे 

पद दरमहा एक त मानधनावर हंगामी प दतीने ता पुर या व पात ६ म हनेचे कालावधीसाठ  Walk 

in   interview प दतीने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 
  

अ.  पदनाम णालय पदसं या 
दरमहा 
एक त 
मानधन 

शै णक अहता व अनुभव 

१ सी एम ओ 
तालेरा (आय.सी.यु., 
तातड क वभाग, वॉड) ४ ४५०००/- 

मा यता ा  व ापीठाकड ल 
एम.बी.बी.एस.उ ीण, कामाचा अनुभव 

आव यक 

 

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

ठराव मांक – ७१९१      वषय मांक – ४   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८६५/२०१४ द.३०/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव न याने वकिसत होणा-या भागात ड .पी. र यातील पाईपलाईन िश ट 
करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .४२,०१,५६६/- [अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार पाचशे सहास ] पे ा १५.०१ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१९२      वषय मांक – ५   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१६६२/२०१४ द.२६/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

म.न.पा. या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, वॉड 

.२९ गणेशनगर झोपडप ट म ये जूने शौचालय पाडून न वन व छतागृह बांधणेकामी म.ेिस द क  
लंबीग अँ ड ेनेज िस हल कॉ टर (िन.र. .३५,५०,१००/- (अ र  र. . प तीस लाख प नास 
हजार शभंर) पे ा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,१४,०३५/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस ु
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  शत  माणे मटे रयल या िनधार त 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेतू  येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७१९३      वषय मांक – ६   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – लेखा   
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/५/का व/आयकर/७७०/२०१४ द.०१/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१२-२०१३ या आिथक  वषातील ताळेबंदप क  

(Balance Sheet), " थावर मालम ा र ज टर" (Fixed Assets Register) व चालू कामे असलेले 
" थावर मालम ा र ज टर" W.I.P. तयार  करणसेाठ  मे.सितश नगरे अ ड असोिशएटस चाटड 
अकांऊ टट, मुंबई - ४०० ०६४ यांचे लघु म दर ताळेबंद (Balance Sheet) र. .४,००,०००/-, 
" थावर मालम ा र ज टर" (Fixed Assets Register) र. .२,५०,०००/- व चालू कामे असलेले " थावर 
मालम ा र ज टर" W.I.P. र. .३,००,०००/- एकूण र. . ९,५०,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख प नास 
हजार) चे दर ा  झालेले अस याने यांचेशी करारनामा क न सदरचे दरास व येणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७१९४      वषय मांक – ७   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां/६३३/२०१४ द.०१/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या शासक य इमारतीमधील उ ाहक .१ ते ४ या चार िल टचे सन २०१४-१५ साठ   

वाष क देखभाल द तीचे काम उ पाद त कंपनी मेु .ओट स इले हेटर कंपनी इंड या िल. यांचेकडुन 
िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच 
र. .५,४७,७२५/- (अ र  र. .पाच लाख स ेचाळ स हजार सातशे पंचवीस) ा  झाले या 
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कोटेशननुसार मे.ओट स इले हेटर कंपनी इंड या िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७१९५      वषय मांक – ८   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/२२६/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2013/2014 मधील अ. .२० अ वये,  

. .२१ मधील उ ोगनगर प रसरातील र यावर ल गंजलेले खांब बदलून दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. . ११,२२,७८५/- [अ र  र. .अकरा लाख बावीस 
हजार सातशे पं याऐंशी] पे ा २.२५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७१९६      वषय मांक – ९   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/२२७/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2013/2014 मधील अ. .1 अ वये, . .२३  

केशवनगर प रसरातील र यावर ल दवाब ीचे नुतनीकरण करणे कामी मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .११,२४,५७३/- [अ र  र. . अकरा लाख चोवीस हजार पाचशे याह र] पे ा २६.८४९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७१९७      वषय मांक – १०   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – वै क य मु य 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/४६५/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

तावा सोबत या प  अ म ये नमुद त  वै क य अिधकार  व वै क य अिधकार  यांना  

यावेळ  अदा करणेत येत असले या मानधनावर दनांक २०/०६/२०१४ ते १९/०७/२०१४ या 
कालावधीसाठ  देणेत आले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – ७१९८      वषय मांक – ११   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.) 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 पुर वणे. 

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

---------- 
ठराव मांक – ७१९९      वषय मांक – १२   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.) यांचे प  .पअक/१/का व/२१७/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       वषय – मोशी कचरा डेपो येथे दररोज येणा-या बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर या 

करणेकर ता दगधीनाशक पुर वणे व फवारणेु . 
वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७२००      वषय मांक – १३   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२४९/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, भाग .४०  

खराळवाड  मधील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. 
(िन.र. .४०,४०,३८१/- (अ र  र. .चाळ स लाख चाळ स हजार तीनशे ए याऐंशी) पे ा सुधार त दर 
४.५५ % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,२४,२१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेतु  येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०१      वषय मांक – १४   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२४८/२०१४ द.०२/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, . .४१  

गांधीनगर मधील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या 
(िन.र. .४१,९६,९८८/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख शहा नव हजार नऊशे अ याऐंशी) पे ा सुधार त 
दर ४.६०% जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४३,९०,०४९/- पयत काम क न घेणेस 
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तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेतु  येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०२      वषय मांक – १५   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – इ  े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई/ था/का व/४५७/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

महानगरपािलके या सन २०१४ -१५ चे अंदाजप काम ये भाग .३१ दघी येथील कामांसाठ   
खाली नमूद के या माणे तरतदू वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  कामाचे नाव  लेखािशष                 पान . सन २०१४-१५ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची  
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सुधा रत 
अंदाजप क 
१४-१५ 

१ 
. .३१ दघी येथील पुणे - 

आळंद  र या या पूवकड ल 
भागात डांबर करण करणे. 

   डांबर  

   र त े
४२५/३४ १५३०००० २५००००० ० ४०३०००० 

२ 

. . ३१ दघी येथील पुणे 
- आळंद र या या 
प मेकड ल भागात 
डांबर करण करणे. 

    डांबर  

    र ते 
४२५/३५ ११३५००० २५००००० ० ३६३५००० 

३ 
. .३१ दघी येथे 

आदशनगर व ठकाणी 
डांबर करण करणे. 

   डांबर  

   र त े
४२५/३६ १२५०००० २५००००० ० ३७५०००० 

४ 
. . ३१ दघी येथे व वध 
ठकाणी डांबर करण करणे. 

   डांबर   
   र त े

४२५/३७ ११३५००० २५००००० ० ३६३५००० 

५ महापौर वकास िनधी    वशेष  
   योजना ४८/१८ २००००००० ० १००००००० १००००००० 

 एकुण    २५०५०००० १००००००० १००००००० २५०५०००० 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२०३      वषय मांक – १६   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/८/का व/२०१/२०१४ द.०१/०७/२०१४. 

वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचेwww.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS 

Server वर Host करणे व याचे Security बाबत ...  
वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२०४      वषय मांक – १७   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५५२/२०१४ द.०३/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे यशवंतराव च हाण णालय व दवाखाने कर ता सन २०१४-१५ कर ता क टा कापड व  
ड टर खरेद  करणेकामी तावात नमुद माणे एकूण र. .६६,०००/- एवढा खच येणार आहे. सदरची 
खरेद  Handicap center िचचंवड यांचेकडून करानामा क न थेट प दतीने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ करण ५ मधील २ (२) नुसार उ  सा ह य खरेद  करणेकामी व 
येणा-या र. .६६,०००/- (अ र  र.  सहास  हजार फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२०५      वषय मांक – १८  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५५१/२०१४ द.०३/०७/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

आषाढ वार  पालखी सोहळा २०१४ कर ता महानगरपािलके या वतीने जगतगु  संत तुकाराम  
महाराज व संत े  ाने र महाराज पालखी सोहळा २०१४ मधील दंड  मुखांना व मा यवरांना वाटप 
केलेले मृितिच ह खरेद  केले या पुरवठादार मे.आ हाट आट टु डओ यांचेकडून थेट प दतीने मंजुर 
पेिस फकेशन व मंजुर दराने आणखी ५० नग समुह िश प खरेद  करणेकामी महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ करण ५ मधील २ (२) नुसार ५० नग समुहिश प खरेद कामी येणा-
या र.  १,९०,०००/- ( अ र  र. .एक लाख न वद हजार फ  )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 – ७२०६      वषय मांक – १९  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 भाग .३ िचखली मधील १) िचखली गायरानातील वृ  देखभाल व संर ण, २) इं दरा गांधी 
उ ान हे थािनक माऊली बेरोजगार सेवा सं था, िचखली यांना मनपा या अट  शत नुसार व दरानुसार 
तीन वष कालावधीसाठ  देखभाल द तीसाठ  दे यास व यासाठ  येणाु -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 – ७२०७      वषय मांक – २०  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 से.नं.२२ कै.मधुकर पवळे शाळा भाग .१२ मधील कै. व ठलराव खाडे उ ान व िमलींदनगर 
मधील एच ल टर उ ान हे थािनक जनसेवा वयंरोजगार सेवा सह.सं था मया. राहलनगरू , िनगड , 
पुणे ४४ यांना मनपा या अट  शत नुसार व दरानुसार तीन वष कालावधीसाठ  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 – ७२०८      वषय मांक – २१  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 थेरगाव बोट लब येथे कायाक ंग व कनोइंगचा सराव या प रसरातील खेळाडू कर त असून 
यांनी रा ीय तरावर १२ सुवण पदके, ४ रजत पदके, व २ का यं पदके िमळ वली आहेत.  यांना 
मनपातफ सरावासाठ  उपल ध क न दले या बोट  खराब झाले या अस याने मनपातफ K1, K2 व 
K4, C1, C2, C4 कार या येक  ४ बोट  व पॅडल ( ाका कंपनी या) १२ नग सनी वॉटर पोट 
ॉड ट ा.िल. यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने यापूव या मंजूर दराने खरेद  करणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक – ७२०९      वषय मांक – २२  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे या 
उपलेखािशषाखाली तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१५,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२१०      वषय मांक – २३  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे संपूण शहरात पाणी कपात केली अस याने शहरात मोठया माणात 
पाणी  भेडसावत आहे.  तर  मनपा या चिलत दराने खाजगी टँकर भ न दे या वषयी मे.िशवकृपा 
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रोडलाई स या एज सीला पाणी देऊन काह  माणात पाणी सम या कमी करता येईल.  सदर वषयास 
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 – ७२११      वषय मांक – २४  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 

१) भाग .५ मधील नेवाव ती, हरगुडेव ती येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६८१/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये 
दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर 
३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ 
फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

२) भाग .५ मधील बो हाईमळा व िशवर ता येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६७६/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये 
दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर 
३५.२४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ 
फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

३) भाग .५ मधील से टर . १३ व १६ येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६७५/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये 
दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर 
३५.२४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ 
फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

४) जाधववाड , कुदळवाड  भागातील मु य र या याकडेने गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६७९/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये 
दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर 
३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ 
फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

५) भाग .५ मधील जाधववाड , कुदळवाड  भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणे कामाचे  
आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६७७/२०१३, 
द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- 
इतक  आहे व िन वदा दर ३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता 
पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

६) भाग .५ मधील नेवाळेव ती  भागात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे कामाचे  
आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६८०/२०१३, 
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द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- 
इतक  आहे व िन वदा दर ३५.२५०% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व 
आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

७) भाग .५ मधील नेवाळेव ती, हरगुडेव ती येथे गटस करणेचे कामाचे  आदेश मे.कुबेरा 
ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/ ज/१अ/का व/६७८/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये 
दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर 
३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ 
फरकासह मा यता देणेत येत आहे. 

८) भाग .५ ठक ठकाणी मंडप यव था करणे कामाचे  आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस 
यांना आदेश .अ था/का व/१०१०/२०१४, द.१२/११/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून 
सदरचे कामाची िन वदा र. .७,००,२७९/- इतक  आहे व िन वदा दर ५.५४९% कमी आहे.  
तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच 
र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ फरकासह 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 – ७२१२      वषय मांक – २५  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 

से.नं.२१ यमुनानगर भागातील सदगु  द  उ ान हे जनसेवा वयंरोजगार सेवा सह.सं था 
यांना मनपा या अट  शत नुसार व दरानुसार देखभाल द तीसाठ  दे यास व यासाठ  येणाु -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 – ७२१३      वषय मांक – २६  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 

फ े य कायालय मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १२.५० लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२१४      वषय मांक – २७  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 

झोिनपु थाप य वभागाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये  तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . २.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२१५      वषय मांक – २८  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा. सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
 क े य कायालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ८.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२१६      वषय मांक – २९  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 

झोिनपु थाप य वभागाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये  तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ६.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२१७      वषय मांक – ३०  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ३० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२१८      वषय मांक – ३१  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 

“ड” भाग व “ड” भाग मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३५.५० 
लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७२१९      वषय मांक – ३२  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १३ लाख) 

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

 

ठराव मांक – ७२२०      वषय मांक – ३३  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाचे सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये 

तावात नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (घट र. . १६ लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-*--------- 
 

ठराव मांक – ७२२१      वषय मांक – ३४  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 क े य कायालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ५० हजार) 

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

ठराव मांक – ७२२२      वषय मांक – ३५  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ७ लाख) 

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

ठराव मांक – ७२२३      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव. 
 ी.संभाजी िभमा िशंदे, पंपर  िचंचवड मनपा या वायसीएमएच अंतगत चालणा-या पो ट माटम 
सटरम ये सफाई कामगार या पदावर काम कर त असून िश ण B.Sc.(chem.), MBA (appear), 
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Marathi Typing 30w.p.m., English Typing 40w.p.m. & MS-CIT इतके झाले आहे.  या वभागात 
झाले या अ यायाब ल रतसर पदो नती मागीतली आहे. मा.नगर वकास मं ी यांचा ताव 
पाठ व याचा आदेश, वधी सिमती व महासभा यांचा मा य ताव, २००७ म ये पो ट माटम इनचाज 
या आव यक पदाची कायालयाकडून मागणी, या पदासाठ ची माझी शै णक अहता, मा.उ च यायालय, 
मुंबई येथे यािचकेत पो ट माटम वभागातील वग १ चा मे डको िलगल कामकाजाचा िस द केलेला 
अनुभव यानुसार पो ट माटम इनचाज आव यक व मह वा या या पदास पदिनिमतीसाठ  मा यता देऊन 
ी.संभाजी िभमा िशंदे यांची िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ७२२४      वषय मांक – ३७  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास आराखडयातील मौजे सांगवी येथील स.नं.८३ 
मधील मोकळ  जागा आर ण .३३४ हे मनपा या ता यात आहे.  मनपाकडून या ठकाणी ताबा घेऊन 
केवळ कंपाऊंड केले आहे.  सदर जागा सांगवी पोलीस टेशन यांचेकर ता मा.पोलीस किमशनर, पुणे 
यांचे नावे मनपा या िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे.  नाग रकां या सेवेकर ता सदर 
जागेची मागणी अस याने तातड ने कायवाह  करावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ७२२५      वषय मांक – ३८  
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१४-१५ मधील मनपा अंदाजप कात न वन कामांना 

तावात नमुद माणे तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .१.५१ कोट ) 

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

ठराव मांक – ७२२६      वषय मांक – ३९  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/१३८/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयातील ९१% पे ा जा त गुण घेणा-या 
एकूण ८ व ा याना येक  र. .१,००,०००/- माणे र. .८,००,०००/-,  ८६ ते ९०.९९% गुण घेणा-या 
एकूण २१ व ा याना येक  र. .५०,०००/- माणे र. .१०,५०,०००/-व ८० ते ८५.९९% गुण घेणा-या 
एकूण ६० व ा याना येक  र. .२५,०००/- माणे र. .१५,००,०००/- इतक  र कम रोख व पात 
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धनादेशा ारे अदा करणेकामी येणा-या एकूण र. .३३,५०,०००/- ( अ र  र. .तेहतीस लाख प नास 
हजार फ  ) व सदरचा काय म आयो जत करणेकर ता येणारा अंदाजे खच र. .४०,०००/- 
मा.िश णािधकार  यांचे नावे आगाऊ र कम अदा करणेस व सदरचा खच थेट प दतीने खु या 
बाजारातून करारनामा न करता करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२२७      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला व 
मुलांसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात.  यात “म हलांसाठ  ान कौश य 
वाढ काय म” ह  योजनाह  राब व यात येते.  साधारणत: ऑग  २०१४ या आसपास वधानसभा 
िनवडणूक ची संभा य आचारसं हता लागणार अस याने व स थतीत म हला व बालक याण सिमती 
अ त वात नस याने महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ७३ अनुसुची करण ५(२)(२) अ वये 
म हला व बालक याण सिमती अ त वात नसतांना िश णासाठ  सं था नेमणूक चा अिधकार 
मा. थायी सिमतीला आहे.  िश ण चालू हो यातील वलंब टाळ या या ीने आचारसं हता 
लाग यापूव  िश णाचे काम चालू हावे, िश णा या वलंबाबाबत या त ार स वाव राह नये या हेतूने ू
या योजनेचे मोठया माणावर ल कामकाज हे मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे या 
सं थेने चांग या कारे केलेले अस याने तसेच वशेषक न प.ंिचं.म.न.पा.तील व तीपातळ वर ल 
कामकाजाचा अनुभव सदर सं थेस भरपूर आहे. याचा वचार करता मे.अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुणे यांना चालू वषाचे हणजे दनांक ३१/०३/२०१५ अखेरपयत या कालावधीत 

म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म व तीपातळ वर राब वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील १६ वष पुण असणा-या म हला / मुलींना वा त याथ / वयाचा 
पुरावा हणून आधारकाड / मतदान ओळखप  / पॅनकाड / रेशनकाड इ. तसेच शै णक अहते या 
कोसससाठ  म हलांकडून गोळा करणेत येत असले या कागदप ांसोबत एल.सी/ट .सी कंवा या 
कागदप ांनी शै णक अहता िस द होते इ. त सम कागदप  वका न कुठ याह  उ प न गटातील 
म हला / मुलींना काय मात सहभागी क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर योजने 
अंतगत म हलांसाठ  व तीपातळ वर म हला गटां या मागणी या ठकाणी कालावधीत व वेळेत सदर 
काय मांचे आयोजन करणेत यावे.  तसेच कोसस याद म ये युट केअर व पालर मॅनेजमट हा कोस 
रोज २ तास या माणे ७५ दवसाचा  व रेड मेड गारमट व टेल रंग हा कोस रोज २ तास या माणे 
९० दवसाचा आहे.  वर ल दोनह  कोसस चालू होताना व तीपातळ वर म हलांची मागणी दो ह  
कोससला रोज ३ तास या अशी असते.  म हलां या मागणीचा वचार करता दो ह  कोससचा कालावधी 
रोज २ तास ऐवजी ३ तास कर यात यावा.  यापुव  मनपा या अथवा इतर कुठ याह  / यवसाय 
िश ण योजनेअंतगत िश ण घेतले असले तर  एक कंवा एकापे ा अिधक वषयांचा सदर ान 

कौश य वाढ काय मात म हला व मुलींना सहभागी क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
मागील वष  काह  वषयां या मनपातील पुव या दरापे ा कमी दराम ये िश ण दे यास सं थेने 
मा यता दलेली आहे.  चालु वष देखील एकूण १२ वषयांचे िश ण हे मागील वष या दरात तसेच 
रेड मेड गारमटस व टेलर ंग या वषयांचे िश ण यापूव या दरा माणे दे यात यावे.  सदरचे िश ण 
हे यापूव या मा य अ यास मानुसार व सदर ठरावासोबत या जोडले या प - अ म ये नमुद 



 17 

केलेनुसार वषयिनहाय शै णक अहता कालावधी ( दवस/तास) िश ण शु कानुसार मनपा या अट  व 
शत नुसार पा  होणा-या म हला/मुली यांना अ.भा. था. व.सं था, पुणे यांचे माफत थेट प दतीने देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.तसेच सन २०१३-१४ म ये राब व या माणे / याच कायप दतीनुसार 
मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत दनांक ३१/०३/२०१५ अखेर पयत या 
कालावधीत सदरची योजना राब वणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन 
२०१४-१५ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनांसाठ  आिथक तरतूद करणेत आलेली 
आहे.  यात “म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या उपलेखािशषासह एकूण ४० उपलेखािशषाचा 
समावेश आहे.  तर  “म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म”  या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास 
योजना वभागाने उव रत ३९ उपलेखािशषातगत केले या तरतूद मधून आव यकतेनुसार र कमा वग 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. व यानुसार सदर योजना मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं था, पुणे यांचेमाफत राब वणेकामी योजने या अंमलबजावणीकामी शासक य व येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
 

प  - अ 
 

कालावधी दररोज २/३ तास 
या माणे  

अ. . िश ण वषयाचे नांव शै णक 
अहता 

दवस तास 

एकूण 
िश ण 

शु क र. . 

१०% 
सहभाग 

शु क र. . 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ पोकन इं लश ७ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १२००/- १२०/-  

२ व  कलाकौश य (मॉल इ) ७ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १२००/- १२०/-  

३ अड हा स िग ट आटक स 
िनिमती (केिमकल लॉवर, 
िसरॅिमक लॉवर पॉट, लास 
पट ंग, टेन लास पट ंग, 
े िमंग, पो टर े िमंग इ.) 

सा र ४५ ९० (दररोज २ तास) २२५०/- २२५/-  

४ मोबाईल रपेअ रंग ७ वी पास ४५ ९० (दररोज २ तास) २२५०/- २२५/-  

५ युट  केअर ड पालर 
मॅनेजमट 

सा र ५० १५० (दररोज ३ 
तास) 

३७५०/- ३७५/-  

६ फोटो ाफ  ५ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १२००/- १२०/-  

७ पेपर क हजन ५ वी पास ६० १२० (दररोज २ 
तास) 

२४००/- २४०/-  

८ घरगुती उपकरणे द ती ु
(िम सर/इ ी/गॅस/फॅन इ) 

५ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १५००/- १५०/-  

९ व वध कारचे खा पदाथ 
तयार करणे. 

सा र ४५ ९० (दररोज २ तास) २२५०/- २२५/-  

१० ह डओ शुट ंग ५ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १२००/- १२०/-  

११ ले ुप टचर िश ण १० वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १२००/- १२०/-  

१२ ण से वका िश ण ७ वी पास ३० ६० (दररोज २ तास) १५००/- १५०/-  

१३ रेड मेड गारमटस व टेलर ंग सा र ६० १८० (दररोज ३ 
तास) 

३०००/- ३००/-  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२२८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 मनपाचे दादादाद  उ ान, ािधकरण व रामबाग उ ान ािधकरण हे समीप स हसेस या सं थेस 
तीन वष कालावधीकर ता यो य या सेवा शु क त वावर देखभाल संर ण कामी देणेस व याकामी 
करारनामा करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२२९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      वभाग - उ ान  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१५४/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 उ ान वभागाकड ल तसेच ाथिमक/मा यिमक शाळामधील खेळणी द ती व देखभाल दर करार ु
प दतीने करावयाची आहे.  यासाठ  उ ान वभागाची िन वदा नोट स .८/२ - २०१३-१४ चे िन वदा मंजूर 
अंदाजप कापे ा (-) ०.१०% कमी दर उपल ध आहेत.  सदर खेळणी द ती देखभाल मंजूर िन वदा िनयम ु
अट  शत  करारना यानुसार पुढ ल सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वष कालावधीसाठ  या कामाचे 
िन वदाधारक मे.अ रहंत इंड यल काप रेशन यांचेकडून थेट प दतीने िन वदा न माग वता करारनामा क न 
र. .१,००,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  फ  ) पयत या मयादेत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७२३०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव -  

नगरसिचव कायालयाकडे मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती, मा. वधी सिमती, मा.म हला व 
बालक याण सिमती, मा.शहर सुधारणा सिमती व मा. डा सिमती इ. सिम यां या सभा वषयक कामकाज 
आहे. लोकसभा िनवडणुक काळात तसेच आचार सं हता असली तर ह   सदर सभांचे कामकाज महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद माणे वह त वेळाप कानुसार पार पाडणे बंधनकारक आहे. सबब, 
सदर सभांचे सभापुव, य  सभा तसेच सभेनंतरचे कामकाज अिधिनयमातील तरतुद नुसार काटेकोरपणे पार 
पाडणे या क रता नगरसिचव कायालयास कमचार  आव यक असतात.  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४८ म ये नगरसिचवांचे अिधकार व कत ये नमुद केली 
आहेत. याच कलमातील पोट कलम (क) म ये - " थायी सिमती वेळोवेळ  जे िनदेश देईल यां या अधीन 

य  यां या हाताखाली काम करणा-या अिधका-यांची व कमचा-यांची कत ये वह त करणे" अशी तरतुद 
आहे. तसेच पोट कलम (ड) म ये - " थायी सिमती या आदेशां या अधीन, उ  अिधका-यां या व कमचा-
यां या कृतीवर व कामांवर पयवे ण व िनयं ण ठेवणे आ ण विनयमां या अधीन, उ  अिधका-यांची व 
कमचा-यांची सेवा, पा र िमक व वशेषािधकार या संबंधी या सव ांचा िनकाल करणे" अशी तरतुद आहे. 
नगरसिचव कायालयातील कमचा-यांची लोकसभा/ वधानसभा िनवडणुक, जनगणना इ याद  कामकाजासाठ  
नेमणुक झालेस उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार पुण काय मतेने कामकाज करणेस मयादा येतात. 
याबाबत अ य महापािलकांतील नगरसिचव कायालयाकडे चौकशी केली असता, नगरसिचव कायालयातील 
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कमचार  मा. थायी सिमती सभेचे िनयं णाखाली असलेने सदर कमचा-यांची महानगरपािलका अथवा 
लोकसभा/ वधानसभा िनवडणुक, जनगणना इ याद  कामकाजासाठ  नेमणुका करणेत येत नाह त. तसेच 
महापािलके या वभागांतगत बद याह  करणेत येत नाह त. सबब, उपरो  नमुद कलम ४८ क व ड मधील 
प  तरतुद  पाहता, नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यांचे कामकाज हे वधीवत थापन झाले या 

सिम यांशी व स मा.पदािधका-यांशी संबंिधत असलेने या वभागाकड ल कमचा-यां या बद या संदभात 
पर पर िनणय करणेत येऊ नयेत. तसेच िनवडणुक कामकाजाक रता या वभागाकड ल  कमचा-यांची नावे 
कळ वणेत येऊ नयेत. या बाबत वर त कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२३१      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      वभाग - पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/३३५/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .Env/०५/२०१३-१४ मधील शहर व छता 
आराखडयांतगत Rapid Appraisal Survey करणे या कामासाठ  मे.शे टर असोिशए स, पुणे यांचेकडून 
र. .३०,५०,०००/- (अ र  र. .तीस लाख प नास हजार फ ) या दराने यांचे सोबत करारनामा क न 
घेऊन कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२३२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव - 
    मे. बग मेगा माट यांस मनपा जागेतील फुगेवाड  चौकातील भुयार  मागाचे बाहेर ल बाजूस वाहतूक 
बेटावर ल उपल ध जागेत पुढ ल पाच वष जा हरातीचे फलक लावून या मोबद यात वाहतूक बेटाचे 
सुशोिभकरण करणेस यापूव या अट  शत नुसार परवानगी दे यास व याकामी करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७२३३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव - 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा या अंतगत कायरत असले या १८ 
मा यिमक व ालयामधील इ.१० वी या गुणवंत व ा याना ब स व पात रोख र कम दे यात येते.  
याच प दतीने खाजगी शाळांमधील जे व ाथ  ८५ ते ९०% गुण संपादन करतील यांना येक  
र. .१०,०००/- व ९०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या व ा याना येक  र. .१५,०००/- दे यात 
यावेत. तसेच १२ वी या या व ा याना ८५% पे ा जा त गुण िमळतील यांना येक  र. .१०,०००/- 
रोख र कम दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७२३४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव - 
    कासारवाड  भाग .६३ मधील िसतांग उ ानामधील देखभाल द ती व सुर ा र काचे काम ी ु
यंकटे रा बेरोजगार सेवाभावी सं था पुणे (िचंचवड) यांना २ वष कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ७२३५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव - 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२३६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव - 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे आिथक वषाम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७.८० लाख) 

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

ठराव मांक – ७२३७      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव - 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ता वत आर ण .३७१ ब पंपळे सौदागर येथील गाडन कर ता 
व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ता वत आर ण .३५५ पंपळे गुरव येथील खेळाचे मैदान व गाडन 
कर ता पंपर  िचंचवड मनपा पॅनल आक टे ट आ द य बाबासाहेब ढमाले ( टेकॉज इं ा चर) यांची 
लँ ड केप आक टे ट हणून नेमणूक व याकामी आक टे ट कौ सल या िनयमानुसार फ  अदा करणेस व 
करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७२३८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव - 
    फ े य कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १.४० कोट ) 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२३९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सुिनता गवळ  यांचा ताव - 
    फ े य कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १.३५ कोट ) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२४०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०८/०७/२०१४      
सुचक – मा. साद शे ट              अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.गणेश ल ढे यांचा ताव - 
   मोहननगर भाग .२६ येथील राजमाता जजाऊ सां कृितक भवन सदगु  वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं थेस ११ म हने कालावधीकर ता यो य या भाडयाने व अट  शत वर देखभाल संर ण व  
चालन कामी दे यास व याकामी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
    ( महेशदादा कसन लांडगे ) 

                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/४/का व/५५८/२०१४ 

दनांक - ११/०७/२०१४ 
 

                                                 
                                                                       नगरसिचव                                                               

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


