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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/३४३ /२०१५ 

दनांक :  ०६ /११/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा शु वार दनांक २०/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

    

               आपला व वास,ू                  
       

                      
        नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ५१ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे नो हबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
शु वार दनांक २०/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ४६ दनांक २०/७/२०१५ व २३/७/२०१५  चा सभावृ तांत 
कायम करणे.   

ब) मा.महापा लका सभा मांक – ४७ दनांक २०/८/२०१५ व २५/८/२०१५  चा सभावृ तांत  
   कायम करणे.   
क) मा.महापा लका सभा मांक – ४९ दनांक १९/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे.   

 

                                   ------ 
 

                                 नो तरे 
 

            ( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
                                  ---------- 

                 मा. थायी स मतीचे ठराव  
 
वषय मांक १)   संदभ :- १) मा.सु नता गवळी, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
        २) मा. थायी स मतीकडील ठराव . १३२९८ द३/११/२०१५ 
   
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंतगत ब े य कायालयाचा समावेश होतो. ब े य 
कायालयअंतगत भाग .५० म ये डांगे चौक येथे ी छ पती शवाजी महाराज यांचा पुतळा आहे. 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका अंदाजप क – ३ सन २०१५-१६ म ये पान .१४२ अन.ु .६३ वरती 
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“थेरगावम ये डांगे चौकात ी छ पती शवाजी महाराज पुत याभोवती युर स करणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशो भकरण करणे” काम आहे. सदर कामास वा तु वशारद मे.स चन शहा 
अथ केप आ कटे ट यांची नेमणूक केलेल  आहे. सदर कामास अंदाजप क य र. .७०,००,०००/- एवढे 
कमी पडत अस याने वाढ व कामाची अंदाजप क य र कम यावी लागणार आहे. तर  सदर कामास 
सुधा रत अंदाजप क य र. .२.५० कोट  एवढ  यावी लागणार आहे. सदरचा ठराव यापूव  मा. थायी 
स मती ठ. .१३०३२ द.२०/१०/१५ अ वये झालेला आहे. सदरचा ठराव मा यतेकामी मा.महापा लका 
सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
            ------ 
 

मा. वधी स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक २)   संदभ : १)  मा.महापा लका आयु त यांचे प  . व/म.ुका./१८७/२०१५,   
                          द. ०६/१०/२०१५ 

        २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१५ द.६/११/२०१५    
  
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व युत वभागाअंतगत होणा-या व वध वकास 
कामाअंतगत  उजाबचतीकामी एल.ई.डी. फट ं ज न वदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी के या 
जातात. सदर एल.ई.डी. फट ं जची एक तपणे खरेद  के यास उ पादक कंपनींकडून  पधा मक दर 
ा त होतील व  दजा मक सा ह यह  ा त   होईल. या कर ता  व युत वभागाकडून  एक तपणे 

आव यक एल.ई.डी फट ं जची एक त खरेद  कर यात या यात अशा सुचना मा.आयु त यांनी 
के या आहेत.    
 यानुसार  सव े ीय कायालय व उ यान  वभागाकडून  सन २०१५-१६ चे  अंदाजप कातील  

"उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट नूतनीकरण करणे"  व " सावज नक सुर तता" आ ण 
"उ याने" या लेखा शषावर ल कामाअंतगत  एल.ई.डी. फट ं जची मागणी  व याकर ता आव यक 
तरतूद सह दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ यान  या वभागांकडून केले या 
मागणीनुसार सदर कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.डी फट ं जसाठ  खाल ल नमूदनुसार खच 
अपे त आहे. तर े ीय कायालय व उ यान वभागाकडून  सदर नमूद लेखा शषावर एल.ई.डी. 
फट ं जसाठ  राखून ठेवलेल   उपल ध तरतूद तून सदर खच करता येईल.कामांचे वग करण करतांना 
प  १ ,२ व ३ अ वये वाढ / घट त यानुसार करणेत आलेल  आहे.   

 
 या लेखा शषातंगतचे कामांचे अनुषंगाने खाल ल नमूदनुसार  एकूण खरेद चे  ३ वतं  
कामांम ये वग करण के यास कामात सुसु ता येईल.  
 
 
 
 
 



 4
 
अ.
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप काती
ल लेखा शष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखा शष 

वग करण 
करावयाची 
शा.मा यता 

वग करण 
करावयाची 

तरतूद (वाढ -
घट त या 
नुसार) 

१ उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनी करण 
करणे    

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
वभागातील जु या सो. हे. 
फट ं ज काढून उजा बचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 
करणे. 

५३०००००० ४९४२४१०० 

२ सावज नक 
सुर तता   

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 

लेखा शषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचती कामी 
म यवत  भांडारा माफत 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यवत  
भांडार व युत 
सा ह य खरेद  

१२०००००० १११९६००० 

३ उ यान व युत उ यान/भ.ुग.यो./ज.श.ुक. मधील 

व युत  कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणे. 

उ यान 
व युत 

४७००००० ४३५५२०८ 

  एकूण  ६९७००००० ६४९७५३०८ 
 
  सबब  उपरो त नमूद माणे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात "उजा बचतीची उपकरणे व 

ट लाईट नूतनीकरण करणे "  व " सावज नक सुर तता" आ ण "उ याने"  या लेखा शषाअंतगत 
व वध कार या एल.ई.डी फट ं ज खरेद कामी उपरो त नमूद तीन न वन कामांचा सामावेश क न  
कामांसाठ  लागणार  तरतूद व श लक तरतूद यानुसार वाढ / घट त यानुसार( प  १ २ व ३ ) 
नमूद लेखा शषा नहाय वग करण करणेस व याकर ता या कामास व खचास  शासक य मा यता 
मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ३)   संदभ : १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
             २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१७ द.६/११/२०१५    
  

  सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये भाग मांक  १४ मधील वीर सावरकर उ यानातील 
गणेश तलावाम ये आधु नक प दतीचे संगीत कारंजे उभारणे व तदनुषंगीक कामे करणे (पान 
.३१९ अ. .६७) या नावा ऐवजी भाग .१४ मधील वीर सावरकर उ यानातील गणेश तलावाम ये 
थाप य वषयक कामे करणे असा बदल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  
शफारस करणेत येत आहे.   
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वषय मांक ४)   संदभ :- १) मा.सुरेश हे ,े मा. नलेश पांढरकर यांचा ताव – 
                        २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१८ द.६/११/२०१५    
 
 

  मौजे च-होल  हा भाग न याने महापा लकेम ये समा व ट झालेला आहे.  सदर भागाम ये 
फार मोठया माणावर गृ ह क प होत आहेत.  यामुळे या भागातील लोकसं या झपाटयाने वाढत 
असून नाग रकांकडून च-होल म ये उ यान कर याची मागणी होत आहे.  महापा लके या सन २०१५-
१६ या अंदाजप कात वषयांक त कामाचा समावेश आहे.  सदर कामाम येच समा भ ंतीसह उ यान 
वक सत आ ण वाघे चर मं दर प रसर सुशो भत कर याचे नयोजन आहे.  सदर कामाचे 
अंदाजप क य र. .२,५०,००,०००/- इतक  अपे त आहे.  तर  सदर कामाचे नांवात . .७ च-होल  
येथील आर ण .२/६४ म ये उ यान वक सत करणे आ ण वाघे वर मं दर प रसर सुशो भत करणे 
असा बदल करणेस व यासाठ  अपे त सुधार त अंदाजप क र. .२,५०,००,०००/- चे खचास तसेच 
सदर कामावर ल मूळ आ ण वाढ केलेल  तरतूद नावात बदल केले या कामावर घेणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५)   संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                        २) मा. वधी स मती सभा ठराव .१९ द.६/११/२०१५    
 

  मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात थाप य उ यान लेखा शषातगत पान .३२२ 
अ. .१४५ वर भाग .६२ दापोडी आई उ यानाजवळ पवना नद काठ  बोट लब वक सत करणे 
अशा नावाने कामाचा समावेश आहे.  सदर कामाचे नावात भाग .६२ दापोडी आई उ यानात “ 

आई ”   श प उभारणे व थाप य वषयक कामे करणे असा बदल करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक ६)   संदभ :- १) मा.भारती फरांदे, मा. नता पाडाळे यांचा ताव – 
                        २) मा. वधी स मती सभा ठराव .२० द.६/११/२०१५    
 

  भाग .३७ महा मा फुलेनगर पयावरणे सं कार उ यानाम ये खडी मु माचा र ता करणे 
(अंदाजप क पान .३२१ अ. .१२१) या कामाचे नावाम ये भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील 
मोकळी जागा मांक ५० म ये  बहु उ येशय हॉल बांधणे असा बदल करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
 
                                   -------- 
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         मा.आयु तांकडून आलेल  पञे / कामे 
 
वषय मांक ७)   संदभ- १) मा. महापा लका आयु त यांचेकडील पञ . नर व /का व  

                         /१८/७४/२०१५ द.४/११/२०१५  

           
शासन नणय . टपीएस-१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व -१३, द१५/७/२०१५. अ वये शासनाने 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेस खाल ल माणे नदेश दले आहेत.  

“ पंपर  चंचवड वाढ व ह ी या मंजूर वकास आराख यामधील लाल पूररेषे या बाहेर ल ना- वकास 
वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ट ने व सु नयोिजत 
वकास हो या या ट ने र हवास वभागात समा व ट कर यासाठ  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने 
कलम ३७ चा ताव यां या तराव न कायाि वत क न शासनास सादर कर याचे अ ध नयमाचे 
कलम ३७(१) अ वये नदेश दे यात येत आहेत. 

तुत नदेशा या दनांकापासून ९० दवसां या आत सदर फेरबदल तावा संदभातील 
कलम ३७(१) खाल ल सूचना शासन राजप ात स द कर याची द ता नयोजन ा धकरणाने 
यावी.” 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत सन १९९७ म ये समा व ट झाले या े ा या 
वकास योजनेस शासनाने दः- ३०/८/२००८, दः- १८/८/२००९ चे नणया वये भागशः मंजूर  दान 
केल  आहे. तसेच वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील पनु स द  केले या सारभूत व पाचे फेरबदलांचे 

ताव ई.पी . १ ते ११८ बाबत दः- २/३/२०१५ चे अ धसूचने दारे शासनाने नणय घेतला आहे. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने वाढ व ह ीची वकास योजना महारा  ादे शक नयोजन 
व नगररचना अ ध नयम, १९६६ चे कलम २६ अ वये स द करतांना मुळा, पवना व इं ायणी नद स 
लागून सुमारे १०० – २०० मी. अंतराचा ह रत प ा नद चे पा याचे थेट दुषण व पूराचा धोका 
टाळ यासाठ  ता वत केला आहे. तसेच ना यां या दो ह  बाजूस सुमारे १२.५० मी. ं द चा ह रत 
प ा ना याची साफसफाई कर यासाठ  पोहोच उपल धतेसाठ  ता वत केला आहे.   

वाढ व ह ीची वकास योजना कलम ३० अ वये शासनास मंजुर तव सादर करतांना मौजे 
कवळे येथील स.नं. ९१ मधील नद लगतचे १०० मी. अंतरापयतचे े  ह रत प यात कायम ठेऊन 
याबाहेर ल ह रत प ्यातील  े  र हवास वभागात समा व ट कर याचे ता वत केले होते. 
शासनाने दः- १८/८/२००९ अ वये पनु स द केले या वकास योजना तावांम ये नद   लगत या 
ह रत प ्यातील े ासंबंधी दोन गावांसाठ  कलम ३१ (१) अ वये फेरबदल ता वत केले. याम ये  

ई.पी. . ७२ अ वये मौजे रावेत येथील स.नं.५६, ५४, ५३, ५२, ५१, ५०, ४२, ४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, 

२८,२६, १९, १८, १६, ४ व ३ मधील नद चे लाल पुररेषा बाहेर ल ह रत प ्याचे े  र हवास वभागात 
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समा व ट कर याचा व ई.पी. . ७७ अ वये मौजे कवळे येथील स.नं. ९९  मधील नद लगतचा 
१०० मी. ं द चा ह रत प ा कायम ठेऊन या बाहेर ल ह रत प ्यातील े  र हवास वभागात 
समा व ट कर याचे ता वत केले होते. तथापी शासनाने दः- ०२/३/२०१५ रोजीचे अ धसूचने दारे 
वाढ व ह ीचे पनु स द वकास योजनेतील ई.पी. बाबत नणय घेतांना  ई.पी. . ७२  व ७७ वषयी 
नणय घेतला क , कलम ३१(१) अ वये ता वत केलेला ताव अमा य कर यात येत असून 
कलम २६ नुसार ता वत जमीन वापर कायम रा हल. यामुळे कलम २६ अ वये स द ा प 
वकास योजनेतील उपरो त दो ह  फेरबदल तावातील े  ह रत प ्यात कायम रा हले आहे. 

लाल पूररेषे (नद चे मह तम पूर रेषा) बाहेर ल ह रत प ्यातील े  कलम ३७ अ वये 
र हवास वभागात समा व ठ कर याचा ताव हा ना याचे दो ह  बाजूस ठेवावयाचे १२.५० मी. 
अंतराचा ह रत प ा वगळून व नद चे ह ीपासूनचा कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ा वगळून 
असणे पयावरण व नद चे दुषण टाळ यासाठ  गरजेचे आहे. तसेच देहु रोड अँ यु नशन डेपोचे २००० 
याडचे संर त े ातील लाल पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील े ाचा देखील फेरबदलाचे तावात 
समावेश करता येणार नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ीचे वकास योजनेतील 
संद भय शासन नदेशास अनुस न कलम ३७ अ वये करावयाचे कायवाह चे अनुषंगाने नद ंचे 
मह तम पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व 
नद चे ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यातील े  सोडून) मळकतींची गाव नहाय 
मा हती खाल ल त तात नमूद आहे. 

अ. . नद  गाव स.नं. / गट नं. 
अंदाजे े  ( 
चौ.मी.) 

शेरा 

१ 

पवना 

मामुड  नरंक ००   

२ कवळे स.नं. ९१, ९२, ९३, ९४, ९५ व ९६. ३८,९२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

३ रावेत 

स.नं. ५६, ५४, ५३,५२, ५१, ५०,४२, 

४१, ३१, ३२, ३३, २७, १७, २८, २६, १९, 

१८, १६, ४ व ३. 
६२,७८७ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

४ पुनावळे 
स.नं. ४२, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, 

५२, ५३, ३ व ४. 
७९,८५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

५ दापोडी नरंक ००   

६ 

मुळा 
वाकड नरंक ००   

७ दापोडी नरंक ००   

८ बोपखेल नरंक ००   
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९ 

इं ायणी 

तळवडे 
गट नं. ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, 

३६८, ३७७ व ३७८. 
२२,५२५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१० चखल  

गट नं. १५६६, १६५५ (१), १६५५ 
(२), ३३८, १४३६, २०, ४१, २, ४६, ४७, 

४५, ४९, ४४, ५१, ८७ व ९०. 
१,२९,८५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

११ बो-हाडेवाडी 

गट नं. २६४ ( मोशी – जूना गट 
नं. १३८२),२६५ ( मोशी- जूना गट 
नं. १३८३) व २७२ ( मोशी – जूना 
गट नं. १३९०) 

९,१५० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१२ मोशी 
जूना गट न.ं २२७, २३०,२३१, २३२, 

२३३ व २३९. 
६,४४५ 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१३ डुडूळगाव 
गट नं. २१६, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, 

४३, ४४ व ४५. 
१९,२०० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

१४ च-होल  

स.नं. ९३६, ९३७, ९४०, ९८३, ९८४, 

९८५, ९८६, ९८७, ९९०,१०१८, १०१७, २, 

३, ५ व ४. 
४७,४०० 

वकास योजना 
नकाशात 
दश व या माणे 

      एकूण े  ( चौ.मी.) ४,१६,१३२ सुमारे ४१ हे.६१ आर 

  

उपरो त शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे लाल (मह तम) 
पूर रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व नद चे 
ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२ चौ.मी. े  र हवास 
वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची व हत कायवाह  कर यास मा. 
महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संद भय शासन नदेशानुसार वाढ व ह ीचे मंजूर वकास योजनेतील नद ंचे मह तम पूर 
रेषा बाहेर ल ह रत प ्यातील ( ना याचे दो ह  बाजूचे १२.५० मी. अंतराचा ह रत प ा व नद चे 
ह ीपासून कमान ३० मी. अंतराचा ह रत प ्यात सोडून) सुमारे ४,१६,१३२चौ.मी. े  र हवास 
वभागात समा व ट कर याकामी कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, फेरबदलाची 
सूचना स द झा यानंतर महानगरपा लकेस ा त होणा-या हरकत । सूचना अजाबाबत संबं धतांना 
सुनावणी देणे, तदअनुषं गक फेरबदलाची सव वैधा नक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन 
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मंजरु तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  कर यास आयु त, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यासाठ  सदरचे वषयप  मा. महापा लका सभे या मंजूर साठ  

ठेव यात येत आहे. 

      ------ 
 
                         स म यांचे अहवाल  

 

        वधी स मती   

 

वषय मांक ८)  अ) द.१८/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
               ब) द.३/१०/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे.    

     क) द.१६/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.                        
                                   -------- 

 

मा.म हला व बालक याण स मती 
 
वषय मांक ९)   अ) द.२३/९/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                ब) द.१४/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.        
             -------- 
                  

          मा.शहर सुधारणा स मती   
 
वषय मांक १०)   अ) द.३/६/२०१५, ९/६/२०१५,१७/६/२०१५,१/७/२०१५ व १५/७/२०१५  चा  
                    सभावृ तांत कायम करणे. 
                 ब) द.१७/६/२०१५, १/७/२०१५, १५/७/२०१५,२४/७/२०१५, २९/७/२०१५ व  

                    ३१/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
क) द.१५/७/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
ख) द.१४/९/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
ग) द.७/१०/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे.  
घ) द.२१/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.  

------  
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                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृतीक स मती   
 
 
वषय मांक ११)      अ) द.७/१०/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
     
       ------ 
 

       मा. क भाग स मतीचे ठराव  

वषय मांक १२)   संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील जा. .  
                            क े/का व/१५१/२०१५ द.२६/१०/२०१५   
    २) मा. शांत शतोळे, मा.संजय काटे यांचा ताव. 
    ३) क भाग स मती सभा द.७/१०/२०१५ ठराव . १४२ 
 
 पंपर  चंचवड मनपा अंदाजपञक २०१४-१५ म ये सांगवी येथील वेताळ महाराज मंद र 
प रसरातील आजुबाजुचे दु ती वषयक कामे करणे या कामाक रता अंदाजपञक य र.र. ५ ल  
इतक  असुन सदर कामाक रता र. . २५ ल  इतक  अंदाजपञक य रकमेची तरतुद उ लेख हावा व 
याक रता न याने लेखा शष तयार क न या माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.                 
            
वषय मांक १३)   संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील जा. .  
                            क े/का व/१५२/२०१५ द.२६/१०/२०१५   
    २) मा. शांत शतोळे, मा.  करण मोटे यांचा ताव. 
    ३) क भाग स मती सभा द.७/१०/२०१५ ठराव . १४३    
 
 सांगवी . . ६० मधील स.नं. ६ येथे “ शवसृ ट” हे उदयानात छञपती शवाजी महाराज 
यांचे जीवनातील व वध संग दश वणेत आले आहेत सदर उदयानात छञपती शवाजी महाराजांचे 
जीवनावर ल आणखी संग या ठकाणी करणेत यावेत यासाठ  न याने काम करणे आव यक आहे. 
 सदर उदयानात काम करणेसाठ  थाप य- उदयान वभाग अंदाजपञकात नवीन कामाचा 
समावेश क न नवीन लेखा शष नमाण क न सांगवी येथील शवसृ ट  उदयानात उव रत कामे 
करणे असे लेखा शष न याने तयार क न सदर कामाक रता अंदाजपञक य र. . २ कोट  व 
आव यक तरतुद र. . १ लाख करणे आव यक आहे. तर  चालू अंदाजपञकात वर ल माणे न याने 
लेखा शष तयार करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.         
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वषय मांक १४)   संदभ :- १) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचेकडील जा. .  
                            क े/का व/१५३/२०१५ द.५/११/२०१५   
     २) मा. शांत शतोळे, मा.  करण मोटे यांचा ताव. 
     ३) क भाग स मती सभा द. ४/११/२०१५ ठराव . १५२ 
 
 भाग . ६० सांगवी येथील चं मणीनगर येथे  रबर मो डेड पे ह ंग लॉकची कामे करणेचे 
काम मनपा अंदाजपञक २०१५-१६ म ये पान .१६८ अ. .६९/अ नमुद केले आहे. परंतु सदर 
कामाचे अंदाजपञक य र कमेत शु यचा उ लेख झाला आहे तर  या ठकाणी तरतुद उपल ध असुन 
तरतुद या दु पट हणजे र. .५०,००,०००/- (अ र  र. . प नास लाख फ त) अंदाजपञक य र कम 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.       
 
                     
                                                      

                                                              
                                                            नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
        पपंर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/३४२/२०१५ 
दनांक :  ०६/११/२०१५ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


