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

कायप का मांक- १०८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०१/०४/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०१/०४/२०१४ 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. कदम सदगु  महादेव 

३. मा. भ डवे संिगता राज  

४. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
५. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

६. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ू

७. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

११. मा. साद शे ट  

 
 

 यािशवाय, मा.झुरे – सह आयु , मा.गावडे, मा.कुलकण , मा, फंुदे, मा.दरगुडेु , - सहा.-आयु ,  
मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयता, मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक) 
मा.बोदडे- शासन अिधकार  मा.लावंड – कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      -------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आला :-  

 
वषय . – ३७)  पुणे महानगरप रवहन महामंडळ मया दत यांना अथसहा य करणे बाबत. 
      ------- 

  

 दनांक २५/०३/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- १०७) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

     ------ 
 



 2 

ठराव मांक – ६६३३         वषय मांक – १ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७१/२०१४ द.२४/२/२०१४ 

 वषय - . .६ मोशी येथे से टर .४,६,९,१० येथील र याचे डांबर करण करणे 
  वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६३४         वषय मांक – २ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१४१/२०१४ द.२५/२/२०१४ 

 वषय - भाग .३ िचखली मधील बगव ती व बागडेव ती, पाट लनगर येथील सोसायट  र यांना 
                      हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 

    वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६३५         वषय मांक – ३ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शासन/८/का व/१३९/२०१४ द.२५/२/२०१४ 
वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ दनांक १६/०१/२०१४ नुसार ी.गौड फु ल भगतिसंग  
        सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 

    वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६३६         वषय मांक – ४ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१८४/२०१४ द.२८/२/२०१४ 

 वषय - िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करण.े 
  वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६३७         वषय मांक – ५ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .पवै/०२/का व/९२/२०१४ द. २८/२/२०१४ 
वषय - ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची युरेटर ाणीसं हालय पदावर सहा म हने कालावधीसाठ  

       दरमहा र. .२५,०००/- एक त मानधनावर मुदतवाढ बाबत. 
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  वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६६३८        वषय मांक – ६ 
दनाकं – ०१/०४/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/१७१/२०१४ द. १/३/२०१४ 

 वषय - म.न.पा.चे ब भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामाबाबतु . 
  वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६३९        वषय मांक – ७ 
दनांक – ०१/०४/२०१४      वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै कय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/१७९/२०१४ द.१/३/२०१४ 

 वषय - मे डकल, ऑ सजन पुण सेट ॉलीसह व ने युलायझर खरेद बाबत 

    वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६६४०        वषय मांक – ८ 
दनांक – ०१/०४/२०१४      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१४/२०१४ द.२६/२/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .११ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६४१         वषय मांक – ९ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१३/२०१४ द.२६/२/२०१४                                                                     

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .०१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 
   वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६४२         वषय मांक – १० 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग –वाय.सी.एम. णालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वायसीएमएच/पीजी२/का व/६६/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - पद यु र अ यास मासाठ  दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी ) ६ 

                      म हने क रता पदे भरणेबाबत या जा हरात िस द चे बल अदायगी बाबत.  
  वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६४३         वषय मांक – ११ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८१/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६६४४        वषय मांक – १२ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८०/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६६४५         वषय मांक – १३ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७९/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

                      िमळणेबाबत. 
  वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६४६         वषय मांक – १४ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७६/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६६४७         वषय मांक – १५ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७७/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                       िमळणेबाबत. 
   वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६४८         वषय मांक – १६ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७८/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६६४९         वषय मांक – १७ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७५/२०१४ द.११/३/२०१४ 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६६५०         वषय मांक – १८ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/०९/का व/७९/२०१४ द.१०/३/२०१४ 

 वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७५६, द.२८/०१/२०१४ नुसार, ीमती गौड िनशा फु ल,  

                     वॉड आया यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 
 वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६५१        वषय मांक – १९ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६३/२०१४ द.११/३/२०१४ 
वषय – 17th National Conference on e-Governance at Kochi, Kerala बाबतचे वमान 

       वासाचे बील अदा करणेबाबत. 
 वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६५२         वषय मांक – २० 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६२/२०१४ द.११/३/२०१४ 
वषय – सारथी’ हे पलाईन कर ता Mobile App for Windows and Black Berry operating platform  

       (Marathi) संगणक णाली तयार करणे बाबत. 
 वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६५३         वषय मांक – २१ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/१७४/२०१४ द.१२/३/२०१४ 
वषय – मनपाचे वै क य वभागास आव यक सा ह य छपाई करणेबाबत. 
 वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६५४      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२४५/२०१४, द.१८/०३/२०१४. 
वषय – भाग .४६ नढेनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
 वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६५५      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४, द.१५/०३/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

       करणे. 
 वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६५६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनय िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/१२६/२०१४, द.२४/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांना िन.नो. .२७/२/२०१३-१४ ची जाह रात .४०५ 

यां या आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १)दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे 
र. .१,६८,०००/- (अ र  र. . एक लाख अडुस  हजार) व २) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. .९२,०००/- (अ र  र. . या णव हजार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६५७      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/१२९/२०१४, द.२४/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 दै.टाइ स ऑफ इं डया व दै.लोकमत या वृ प ांना िन.नो. .२९/१/२०१३-१४ ची जाह रात 

.४२३ यां या आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १)दै.टाइ स ऑफ इं डया यांना अदा 
करावयाचे र. .2,26,880/- (अ र  र. .दोन लाख स वीस हजार आठशे ऐंशी) व २)दै.लोकमत यांना अदा 
करावयाचे र. .92,000/- (अ र  र. . या णव  हजार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६५८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनय गायकवाड        अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/१२७/२०१४, द.२४/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांना िन.नो. .२४/४/२०१३-१४ ची जाह रात .४२८ 

यां या आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १) दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे 
र. .७७,०५६/- (अ र  र. .स याहा र  हजार छ प न) व २) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. .३६,८००/- (अ र  र. .छतीस हजार आठशे) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ६६५९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता गवळ         अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/१२८/२०१४, द.२४/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांना िन.नो. .३१/५/२०१३-१४ ची जाह रात .४३९ 

यां या आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १) दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे 
र. .३,०२,४००/- (अ र  र. .तीन लाख दोन हजार चारशे) व २)दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे 
र. .१,६५,६००/- (अ र  र. .एक लाख पास  हजार सहाशे)  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ६६६०      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/९/का व/११२/२०१४, द.२६/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ. .क . कासारवाड  वभागाने अ खल भारतीय यवसाय 

प र ा फे ुवार  २०१४ या प ह या स ा या प र े कर ता आव यक मटे रयल सा ह य तातड ने 
खरेद कामी कोटेशन नोट स .३५/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म दरप कधारक मे.पी.शेषा  अँ ड 
कंपनी, पंपर  यांना ३६ बाबी सा ह य लघु म दर एकुण ऱ. .२१,८७७/- म ये पुरव वणेकामी पुरवठा 
आदेश देणेत आलेला आहे  व यांचेबरोबर करारनामा कर यात आलेला आहे. सदर माणे तुतकामी 
केले या करारना याची व खचाची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६६१      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – झोिनप ू थाप य  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१५०९/२०१४, द.२५/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग 

.२५ अंतगत येणा-या झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती करणेकामी ु
मे.जाधव क शन कं.(िन.र. .१३,९९,९४३/- [र. . तेरा लाख न या नव हजार नऊशे ेचाळ स] पे ा 
२८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,०२,९१९/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश ू
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ६६६२      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा. अतुल गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१५०७/२०१४, द.२५/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग 

.८ आकुड  येथील शंकरनगर झोपडप ट तील येथे थाप य वषयक कामांची द ती ु कामे करणेकामी 
मे.पाडंुरंग ए टर ायजेस (िन.र. .१८,६६,९२५/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार नऊशे पंचवीस] पे ा 
३५.०३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,१२,९४१/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश ू
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ६६६३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१५०८/२०१४, द.२५/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 

से.नं.वॉड .१२ मु य र याचे व अंतगत र याचे बाजूने पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.पाडंुरंग ए टर ायजेस (िन.र. . २२,४०,४७१/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
चारशे ए काह र] पे ा ३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,३४,१२५/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६६४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – कायदा  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कास/६/का व/१५१/२०१४, द.२६/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कचरा वाहतुक करणारे टे पो मांक एम.एच.-१४-      

एझेड- १७९२ या वाहनाने दनांक २७/०५/२०१० रोजी हरो ह डा पॅशन मोटर सायकल मांक 
एम.एच.-१४ बी - एन ९०२ या वाहनास व द दशेने (रॉगं साईडने) गाड  चालवुन धडक द याने 
झाले या अपघातात मृ यू पावलेले सदर दचाक वार रो हत कांबळे यांचेवतीने ु १) ी. मोहन संभाजी 
कांबळे व २) सौ. सुरेखा मोहन कांबळे यांनी पुणे येथील मोटार वाहन अपघात यायािधकरणाकडे, 

उपरो  टे पो मांक एम.एच.-१४- एझेड- १७९२ चे वाहनचालक ी. संजय पंढर नाथ गायकवाड व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे व द दावा दाखल क न नुकसानभरपाईची मागणी केलेली आहे. 
सदर दा यात महानगरपािलकेकडून अँड.अमोल एस. पटाईत राहणार पुणे, यांनी कामकाज पा हले होते. 
मोटार अपघात यायािधकरण पुणे, यांचे दनांक १८ फे ुवार  २०१४ रोजीचे No fault liability 

compensation आदेशा वये, ितवाद  मांक १ व २ यांनी वाद  मांक १ व २ यांना उपरो  दा या या 
संदभात No fault liability compensation हणुन  र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) समान  

माणात दा या या तारखेपासून ितवष  ७.५ % दराने याजासह दे याचा िनणय दलेला आहे. व 
महारा   महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ८८, ह (दोन) या तरतुद नुसार सदर उपरो  
नुकसान भरपाई महानगरपािलका िनधीतुन अदा करणे आव यक आहे.  सदर नुकसान भरपाई देणेकामी 
मे. यायािधकरणाने दा याचे तारखेपासून ितवष  ७.५% दराने याज देणेचा िनणय द याने र कम 
लवकरात लवकर अदा करणे आव यक आहे. यानुसार याजासह नुकसानभरपाई अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६६६५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर        अनुमोदक – मा. बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२९१/२०१४, द.२५/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक कॅनन मेक कं.चे टोनर यं णा खरेद बाबत.  

वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६६६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आ.म.ुका./७/का व/१/२०१४, द.२५/०३/२०१४. 
वषय - मौजे दापोड , आर ण .३/४ येिथल न याने सु  करणेत आले या मु लम दफनभुमीसाठ   
       काळजीवाहक नेमणेबाबत. 
 वषय मांक ३४ चा वचार पढु ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६६६७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – वै कय मु य काया. 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/२४४/२०१४, द.२७/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 डॉ. ी.मिनष माळ , क सलटंट ने ोलॉ ज ट यांना वाय सी एम णालयात मानसेवी क सलटंट 

ने ोलॉ ज ट या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  दर महा एक त 
र. .१,०००/- (अ र  र. . एक हजार) मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

 
ठराव मांक – ६६६८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५७/२०१४, द.२६/०३/२०१४. 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये,  भग .२९ 

इं ायणीनगर मधील से. .१ व २ म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.एन.सी.क शन 
(िन.र. .१४,००,५६०/-  (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,५७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला.  

 
 

ठराव मांक – ६६६९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०१/०४/२०१४       वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/२६३/२०१४, द.२९/०३/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मा.अ य  व यव थापक य संचालक पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िल.पुणे यांनी दनांक 

२१/३/१४ चे प ा वये शासन िनणय . एनयुआर- २०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मंुबई ४०००३२ 
दनांक १८/२/२०१४ चे प ात नमुद केलेनुसार महामंडळाची आिथक स : थती अ यंत बकट 
अस याने सन २०१३-१४ या संभा य संचलन तूट  मधून (Operational losses) सदरची र म 
समायोजीत करणेस अिधन राहन पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िलू .पुणे यांना र. .१३.५० (अ र  
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 र. .तेरा कोट  प नास लाख) अदा करावयाचे अस याने यास मा यता देणेत येत असून, 
मा.महापािलका सभेकडे अवलोकथ पाठ वणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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/ ३२३ /२०१४ 

दनांक - ०२/०४/२०१४                                                                                                     
                          
                                                                                                                  

                                                                

       
                                                                           नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


