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

कायप का मांक – ८१ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०८/१०/२०१३                             वेळ -  सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०८/१०/२०१३ 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.जगताप नवनाथ द ु  -  सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
 ५)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ६)   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
 ७) मा.ल ढे गणेश नारायण 
 ८) मा.शडगे आशा सुखदेव  
 

यािशवाय मा. ीकर परदेशी – मा.आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.गायकवाड, मा.फंुदे,  
मा.खांडकेकर, मा.दरगुु डे, मा.ढेरे, मा.माछरे, मा.माने – सहा.आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, मा.गावडे 
– नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.माटे – वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.देशमुख – .वै कय अिध क, मा.भदाणे  - उपसंचालक (नगररचना), मा.िनकम, 
मा.दधेकरु , मा.काची, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.थोरात, मा.पठाण, मा.गलबले - 
कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 
मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.उ हास जगताप – समाज वकास अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले :- 
 

वषय मांक – २९) थायी सिमती ठराव .३६७७ म ये मजकुर समा व  करणेबाबत.मा.गणेश  

     ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 
वषय मांक – ३०) भोसर  उप वभागातील क भागातील टा यांव न वतरण यव था  

    करणेबाबत..मा.सुिनता वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ३१) मनपा आ थापनेवर ल र  पदे भरणेबाबत. 
वषय मांक – ३२) वॉड .३४ मधील आर ण ४१४ भोसर  येथील वकसीत होणा-या उ ानांकर ता नवीन  

                  वीजमीटर घेणेबाबत. 
वषय मांक – ३३) महा मा जोितबा फुले सावजिनक वाचनालय चाल वणेस मुदतवाढ देणेबाबत. 
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वषय मांक - ३४) अंदाजप कात वाढ घट करणेबाबत..मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव. 
वषय मांक – ३५) ब भागाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये  
                  फेरबदल करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव.. 
वषय मांक – ३६) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

     तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव 

वषय मांक - ३७) तरतुद वग करण करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव 

वषय मांक - ३८) तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव. 
वषय मांक - ३९) वाढ घट करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव. 
वषय मांक - ४०) तरतुद वग करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव. 
वषय मांक - ४१) कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा. अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे  

                 यांचा ताव. 
वषय मांक - ४२) थाप य वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.. मा. अ वनाश  

    टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय मांक - ४३) अ भागातील तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.. मा. अ वनाश  

    टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय मांक – ४४) कायप ीका मांक ८० ठराव .४२१८ या ठरावास द ती करणेबाबतु .. मा. अ वनाश  

    टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव 

वषय मांक – ४५) एम एस सी आय ट  िश ण घेणेबाबत..मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा  

     ताव. 
वषय मांक – ४६) ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  

          तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा  

    ताव. 
वषय मांक – ४७) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ब भागातील कामां या  

          तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.अ णा भालेकर,मा.छाया साबळे यांचा  

    ताव. 
वषय मांक – ४८) झोिनपु थाप य वभागातील कामा या तरतुद त वाढ/घट करणेबाबत.. मा.सुिनता  

     वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय मांक – ४९) ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  

     तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.सुिनता वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे  

                  यांचा ताव. 
वषय मांक – ५०) तरतुद वग करण करणेबाबत..  

वषय मांक – ५१) अ भागातील सन २०१३ – १४ चा मळु अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास  

                  कामा या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत .. मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे  

     यांचा ताव.. 
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वषय मांक – ५२) कायप ीका .८० ठराव .४२१७ द.०१/१०/२०१३ या ठरावास द ती ु  

     करणेबाबत.. मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५३) asci दारा आयो जत आंतररा ीय िश ण काय माबाबत..  

     मा.गणेश ल ढे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५४) मा. थायी सिमती ठराव .४२२० र  करणेबाबत .  

     मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५५) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

     तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुिनता वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५६) महष  वा मीक  जयंती काय म करणेबाबत.. 

     मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५७) सभावृ ांत .८० म ये द ती करणेु बाबत.. 

     मा.गणेश ल ढे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५८) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

     तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत..मा.सुिनता वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय मांक – ५९) मनपा वधापन दन खचाबाबत. 
वषय मांक – ६०) मनपाचे सन २०१३ – १४ चे अंदाजप कात वाढ घट करणेबाबत..मा.छाया  

                                  साबळे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 
----------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक - मा.शकंुतला धराडे 
 

माजी सभापती थायी सिमती ी.जगद श शे ट  सो यांचे बंधु साद शंकर शे ट  यांचे व मु य 
वै कय अिधकार  रॉय यां या मातो ी अिमनी रॉय यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने यांस दांजली 
वाहन सभा बुधवार दनांक ू ९/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजेपयत तहकुब कर यात यावी  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
----------. 

 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीु ) 

 
मा.सभापती :- बुधवार दनांक द.०९/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजेपयत सभा  

      तहकुब करणेत येत आहे. 
                                    (जगताप नवनाथ द ु) 

                                    सभापती 
                                  थायी सिमती 
                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ८१ 
सभावृ ांत 

 ( दनांक ०८/१०/२०१३ ची तहकुब सभा ) 
दनांक - ०९/१०/२०१३                                 वेळ -  दपार  ु ३.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ८/१०/२०१३ ची तहकुब सभा 
बुधवार, दनांक ०९/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० 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.जगताप नवनाथ द ु -    सभापती 
२)     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके  

३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
५)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
६)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
७) मा.बारणे माया संतोष  

८)      मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
९) मा.ल ढे गणेश नारायण  
१०) मा.शडगे आशा सुखदेव 

यािशवाय मा.तानाजी िशदें - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, 
मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे  – सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण -  सह शहर अिभयंता,   मा.िनकम, मा.रामदास जाधव, 
मा.च हाण, मा.शरद जाधव, ,मा.थोरात, मा.साळवी, मा.िचंचवडे, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.सै यद, मा.बरशे ट , मा.पठाण  - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – भार  िश णािधकार (मा य), 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------------ 
दनांक ०१/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८० )  

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ठराव मांक – ४२४४        वषय मांक – १ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – जलशु द करण  
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/ व/०४/६०/२०१३ द.२७/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत वभागांतगत शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ वभागाकड ल भांडवली कामे 
लेखािशषकांतगत न वन कामा या पुण वासाठ  अंतगत तावात नमुद के या माणे तरतूद वग करण 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२४५        वषय मांक – २ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/८१६/२०१३ द.३१/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक १९/९/२०१३ ठराव .३० नुसार, िन वदा नोट स .१/२००७-०८ 
अ वये जलतरण तलाव पाणीशु द करण, प रसर व छता, देखभाल व यां क द ती कामाची ु ५ वषाची 
मुदत द.१६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आ याने न याने िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश देईपयत 
तीन म ह याचा कालावधी लागणार अस याने ४ या वषा या दराने ५ या वषाचे पुढ ल ३ म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/६८६/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
अ वये मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपमटस, िचंचवड, पुणे १९ व मे.वरदाियनी एंटर ाईजेस 
िचंचवड, पुणे १९ यांना तावात नमुद केले या दराने माहे नो हबर २०१३ पयत कालावधीकर ता या पुव  
केले या करारना यातील अट  व शत नुसार यांचे नावापुढे नमुद केले या ११ जलतरण तलावांचा 
आजुबाजुचा प रसर, डेक ए रया, कायालय पाय-या व छता, व छतागृहे, नानगृह इ. रोजचेरोज साफ 
सफाई व जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व या यां क द ती कामाचे आदेश ु
द याने याकामी येणा-या खचास मा यता व सदर कामाची ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची कायवाह  
करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२४६        वषय मांक – ३ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ /पापु/का व/८/१२७/२०१३ द.२४/०९/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा योजना िनधी, पाणीपुरवठा करकोळ दु ती व  

थाप य वषयक कामे व पाणीपुरवठा ट पा .१ व २ जे.एन.एन.यु.आर.एम. या कामासाठ  तावात नमुद 
माणे तरतुद  वग क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट २२६.२०) 

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

 

ठराव मांक – ४२४७        वषय मांक – ४ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – अ भाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ /पापु/६/का व/२८/२०१३ द.१९/०९/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

भोसर  वभागातील नवीन गावात पाणीपुरवठा सुरळ त करणेसाठ  सदर जलवा हनी काया वत करणे 
आव यक आहे. यासाठ  स या मनपाकड ल मे.एस.बी.खकाळ यांचे वीकृत िन वदा दराने काम केलेस 
कामाचा खच व वेळेची बचत होणार आहे. मे.एस.बी.खकाळ यांचे िन वदेमधील दर सन २००८-२००९ चे दर 
सुचीनुसार असून िन वदा दर ११.२५ ट के कमी असा आहे. वर ल वर ल वषयां कत कामास 
महानगरपािलका सभा ठराव .३४३ द.१९/०८/२०१३ अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. पंपर  
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िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने या कामासाठ  येणा-या या खचाची र. . ९२,४७,७००/- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडे जमा केली आहे. य  खचात काह  वाढ अथवा घट झा यास यानुसार पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने खचाचे समायोजन करावयाचे आहे. 
काम तातड ने पुण करणे आव यक असलेने मे.एस.बी.खकाळ यांचे पुव  वकृत केले या से. .२३ पासून 
गवळ माथा संप पयत मु य गु वनिलका टाकणे व से. .१० येथे ३ द.िल.िल. मतेचे संप बांधणे 
कामाअंतगत वर ल वषयां कत काम करणेस व यासाठ  येणा-या र कम पये ९२,७४,७००/- चे वाढ व 
खचास व मे.एस.बी.खकाळ यांचेशी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२४८        वषय मांक – ५ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – ब भाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/ब /२/२६/२०१३ द.२६/०९/२०१३ 
       वषय :- अंदाजप क य तरतुद वग करण करणेबाबत.. 

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

---------- 
ठराव मांक – ४२४९        वषय मांक – ६ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/५/का व/५०/२०१३ द.२७/०९/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
म यवत  भांडार वभागाचे वषयप ानुसार महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभाग, शासन प रप क 

.सी.ए.ट ./०९/०५/ ३९/इमारती-२ मं ालय, मुंबई-४०० ०३२ द.१५.५.२००७ अ वये िन वदा संचाची कंमत 
ठर वणेत आलेली आहे. सदर िनणयानुसार खालील माणे िन वदा फॉम व  संचा दराम ये दरवाढ  करणेत 
आलेली आहे. सदर दरवाढ स मा यता देणेत येत आहे 

अ.  तपिशल (कामाची एकूण र कम) शासनाकड ल दर 
प रप कानुसार यापुव चे िन वदा 

संच दर 

तावीत करावयाचे 
िन वदा संच दर 

१ र. . ५० हजाराचे आतील कामासाठ  -- १००/- २००/- 
२ र. . ५० हजार ते १ लाखापयत १५०/- ३००/- 
३ र. . १ लाख ते २ लाखापयत २००/- ५००/- 
४ र. . २ लाख ते ५ लाखापयत ३००/- ७५०/- 

५ र. . ५ लाख ते १० लाखापयत 

-- 

५००/- १,०००/- 

६ 
र. . १० लाख ते १५ लाखापयत 

र. . १५ लाख ते ५० लाखपयत 

५००/- 

१०००/- 
७५०/- १,५००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ कोट पयत १,०००/- २,०००/- 
८ र. . १ कोट  ते २ कोट  

५,०००/- 
१,५००/- ३,०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- -- १०,०००/- 
१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- -- १५,०००/- 
११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- -- २५,०००/- 
१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- -- ५०,०००/- 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२५०        वषय मांक – ७ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.आशा शडगे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जा. .नस/१/का व/१३५७/२०१३ द.२७/०९/२०१३ 
       मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२५१        वषय मांक – ८ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – व ुत उ ान 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/भुगयो/तां/का व/२०९/२०१३ द.२७/०९/२०१३ 
       वषय :- सन २०१३ – १४ चे अंदाजप कातील तरतुद चे व ुत भुगयो या लेखा शीषातगत वग करण  
               करणेबाबत.. 
                    वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४२५२        वषय मांक – ९ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – अ भाग थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/अ /का व/१८५०/२०१३ द.२५/५/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

"अ" भागातील अ भाग . १४ वाहतुकनगर म ये  पा कग लॉटम ये सुधारणा  (pavement 

quality concrete ) आराख यातील र यां या कामाचे पुवगणनप क तयार करणे (Estimate), व वध 
िन वदा पुव (Pretender Activity)व िन वदा प ात (Post Tender Activity)बाबींसाठ  स लागार  हणून 
मे.सी. ह .कांड क स टंट यांची नेमणुक करणे व यासाठ  महापािलके या व वध क पासाठ  स लागार 
यांस दे यात येत असले या चलीत दरानुसार िन वदा पुव (Pretender Activity) कामांसाठ  वकृत 
िन वदा कंमती या ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity)कामांसाठ  वकृत िन वदा कंमती या 
१.४५% अिधक सेवाकर (Service Tax)अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२५३        वषय मांक – १० 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं५/का व/७३९/२०१३ द.२७/०९/२०१३ 
       वषय :- मनपाचे नागर व ती वभागाकड ल म हलांकर ता योजने अंतगत लाभाथ ना िशलाई  
               मशीन खरेद  करणेबाबत.. 
                वषय मांक १० चा वचार २९/१०/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२५४        वषय मांक – ११ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं७/का व/५०७/२०१३ द.३०/०९/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे व ुत वभागासाठ  बला ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१०/३/२०१३-१४ अ वये 
लघू म िन वदाकार मे.एन.एस जैन अँ ड कं. ा.िल,पुणे यांचे बला ट सा ह याचे दर एकुण 
र. .२२,५०,१५०/- वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२५५        वषय मांक – १२ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं५/का व/७४०/२०१३ द.२७/०९/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे व वध वभागांसाठ  व िन वदाकारांकड ल Digital Signature Key व Fresh Key Supply 
Reneval व fresh key supply खरेद  करणेसाठ  ई–िन वदा .३९/२/२०१२-१३ अ वये लघू म िन वदाकार 
मे.पव सॉ टवेअर ा.िल. मुंबई-२५, यांचे एकूण १ बाबीसाठ  ई-िन वदा णालीचे अिधकार  व 
िन वदाकाराकड ल Digital Signature Key चे नुतनीकरण करणे सा ह याचे दर एकूण र. .२७,११,५००/- व 
मे. हजन सो यूशन, पुणे-१६ यांचे एकूण १ बाबीसाठ  मनपाचे ई-िन वदा णालीचे अिधकार  व 
िन वदाकाराकड ल Fresh Key Supply करणे सा ह याचे दर एकूण र. .१७,८६,०००/- असे एक त एकूण 
र. .४४,९७,५००/- दर वकृत क न करारनामा करणेस व याकामी  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ४२५६        वषय मांक – १३ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – जलशु द करण क  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/पापु/२०४/२०१३ द.३/०९/२०१३ 
       वषय :- जलशु द करण क  से टर .२३ येथील व वध कामांचे वग करण कर याबाबत.. 

           वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४२५७        वषय मांक – १४ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – व ुत मु य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. . व/मुका/४/का व/५५३/२०१३ द.३०/०९/२०१३ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, अशु द जलउपसा 
क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा १ ते ४ डली हर  लाईन वर ल हा व अक युएटसची वा षक प दतीने 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सल इले क स (िन.र. .१८,२१,७१६/- (अ र  र. .अठरा लाख एकवीस 
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हजार सातशे सोळा) पे ा २.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४२५८        वषय मांक – १५ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. . व/मुका/४/का व/५५४/२०१३ द.३०/०९/२०१३ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१०/२०१२-१३ अ वये, पंपर  िचंचवड             
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीचे व ुत व अ न ितबंधा मक सुर ा प र ण करणेकामी 
मे.अथव इले क स ह सेस (िन.र. .७,४०,०००/- (अ र  र. .सात लाख चाळ स हजार)) या ठेकेदाराबरोबर 
वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४२५९        वषय मांक – १६ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/३५२/२०१३ द.२५/०९/२०१३  
       वषय – मनपा ह म ये GIS व  GPS या तं ानाचा वापर क न वृ गणनेचा पालयट ोजे ट  
               कामकाजाबाबत.. 
               वषय मांक १६ चा वचार २९/१०/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४२६०        वषय मांक – १७ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – जनतासंपक व वागतक  
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .जस/ं२/का व/७४/२०१३ द.१/१०/२०१३ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क पांस ठाणे मनपा िश मंडळ, यू द लीचे ई-ग हन स 
िश मंडळ, यशदाकड ल आय.ए.एस. अिधकार  िश मंडळाने दले या भेट या वेळ  तसेच मा. जे.पी.डांगे , 

अ य  चौथा व  आयोग यांनी बैठक कर ता व इतर मा यवरांनी व वध कारणा तव मनपास दले या 
भेट या वेळ  महानगरपािलकेमाफत यांचे चहापान, ना ा, भोजन व िनवास इ. यव थेकर ता एक त र. र. 
२९,६८०/- (अ र  र. . एकोणतीस हजार सहाशे ऐंशी फ ) इतका खच झालेला आहे. या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२६१        वषय मांक – १८ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – जनतासंपक व वागतक   
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/४५५/२०१३ द.१/१०/२०१३ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

महानगरपािलके यावतीने जागितक ये  नाग रक दनाचे औिच य साधून   द.७/१०/२०१३ रोजी 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे शहरातील ये  नाग रकांकर ता  काय माचे आयोजन करणेत 

आलेले आहे. यासाठ  काय माचे मानधन, चहापान, ना ा, बॅनर, ना यगृहाचे भाडे इ.साठ  अंदाजे र. . 
८०,००० /- (अ र  र. .ऐंशी हजार पये फ ) इतका खच अपे त आहे. या  खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२६२        वषय मांक – १९ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .बीपी/१/का व/७५४/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

National Institute of Urban affairs माफत JnNURM Experience Sharing, Workshop II – 

Learning  from Cities या  वषया या कायशाळेस द.18/9/2013 ी.पठाण ए.ए, उपशहर अिभयंता, बांधकाम 
परवानगी वभाग यांना तातड ने उप थत राहणेबाबत कळ वले होते. यानुसार ी.पठाण हे सदर 
कायशाळेस द.18/9/2013 रोजी उप थत रा हले होते. यासाठ  ी. पठाण यांनी पुणे- द ली-पुणे असा 
वमान वास केलेला आहे. वमान वासासाठ  एकूण र. .17904/- (अ र  र कम पये सतरा हजार नऊशे 
चार फ ) खच झालेला आहे. वर ल माणे तातड या वमान वासासाठ  झाले या र. .17904/- खचाची 
तीपूत  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२६३        वषय मांक – २० 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/जिन/५/का व/२२३/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मा.अंडर से े टर  (JnNURM) भारत सरकार यांचेकड ल द.०६/०९/२०१३ रोजी या प ास अनुस न 
१) यु.आर.जी. क प २) नवीन ड .पी.आर. ३) सहा चालु क प या संबिधत कामकाजासाठ  
ी.ए. ह .च हाण हे द.१२/०९/२०१३ रोजी व द.२६/०९/२०१३ ते २७/०९/२०१३ अखेर द ली येथील 

“िनमाण भवन” या ठकाणी आयो जत सभेस उप थत राह ले. यासाठ  ी.च हाण यांनी पुणे ते द ली व 
द ली ते पुणे द.१२/०९/२०१३ रोजी वमान वासासाठ  र कम .२७,५६०/- व द.२६/०९/२०१३, 

द.२७/०९/२०१३ रोजी वमान वासासाठ  र कम .१८,८५९/- या माणे एकुण र कम ४६,४१९/- वत: 
खच केलेली आहे. सदरची र कम ी.च हाण यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२६४        वषय मांक – २१ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/८०२/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

अ कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व मा यिमक 
व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी ा  दरांपैक  मे.बी.एस.ए. काप रेशन ा.िल. यांचे 
सव करांसह ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- इतके लघु म दर ा  झा याने अ भाग कायालयाचे 
काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या ४ मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल 
३४ ाथिमक शाळा यांची दैनं दन साफसफाई व व छतेकामी आव यक ३५ सफाई कामगार व १९ वपर 
कमचा-यांमाफत करणेकामी ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- माणे वा षक खच र कम पये 
६१,८०,०००/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता 
येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस, तसेच 
संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा.आयु  व मा. थायी सिमती 
यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२६५        वषय मांक – २२ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – वै कय मु य 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/१०११/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

वायसीएम णालयामधील तावात नमूद ३ पदांवर ल वै क य अिधकार  यांना तीन िश टम ये 
कामकाज करावे लागते.  तसेच वायसीएम णालयातील तातड क क ातील  कामकाजाचा याप ल ात घेता 
सदरचे रजा राखीव वै क य अिधका-यांची ३ पदे रजा राखीव वै क य अिधकार  या ऐवजी  सी एम ओ 
हणुन हंगामी प दतीने दरमहा एक त मानधनावर ६ म हनेचे कालावधीसाठ  भरणेस व यासाठ  

वतमानप ात जा हरात िस द क न Walk In Interview प दतीने मुलाखती घेऊन भरणेस व यांना 
दरमहा र. . ४५०००/- एक त मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४२६६        वषय मांक – २३ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/८०३/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

ब भाग कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व 
मा यिमक व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी ा  दरांपैक  मे.बी.एस.ए. काप रेशन 
ा.िल. यांचे सव करांसह ती म हना र कम पये ४,४८,७१५/- इतके लघु म दर ा  झा याने ब भाग 

कायालयाचे काय े ातील मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या ५ मा यिमक व ालये व १ डा 
बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल २८ ाथिमक शाळा यांची दैनं दन साफसफाई व 
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व छतेकामी आव यक २७ सफाई कामगार व २० वपर कमचा-यांमाफत करणेकामी ती म हना र कम 
पये ४,४८,७१५/- माणे वा षक खच र कम पये ५३,८४,५८०/- कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग 

के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  खचास तसेच संबंिधतांबरोबर 1 वषाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक 
वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न 
कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२६७        वषय मांक – २४ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/८०४/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

क कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक िश ण वभागाचे ाथिमक व मा यिमक 
व ालय यांचे दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायझेस यांचे सव करांसह ती 
म हना र कम पये ५,१५,०००/- इतके लघु म दर ा  झा याने क भाग कायालयाचे काय े ातील 
मा यिमक िश ण वभागा अंतगत असले या ५ मा यिमक व ालये व िश ण मंडळाकड ल ४२ ाथिमक 
शाळा यांची दैनं दन साफसफाई व व छतेकामी आव यक ३७ सफाई कामगार व १७ वपर कमचा-
यांमाफत करणेकामी ती म हना र कम पये ५,१५,०००/- माणे वा षक खच र कम पये ६१,८०,०००/- 
कंवा ई-िन वदेतील अट  व शत चे भंग के यास आकारावयाची दंडा मक र कम वजा जाता येणा-या य  
खचास तसेच संबंिधतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच संबंिधतांकडून 
समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल एक वषाकर ता मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने 
करारनामा (या माणे एकूण ०३ वष) क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२६८        वषय मांक – २५ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/८०५/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       वषय – अ कायालया अंतगत येणा-या िश ण मंडळ व मा यिमक शाळा प रसर सुर ेबाबत.. 
                वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४२६९        वषय मांक – २६ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/८०६/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       वषय :- ाथिमक व मा यिमक शाळा प रसर सुर ेबाबत.. 
                   वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२७०        वषय मांक – २७ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/९१९/२०१३ द.२४/०९/२०१३ 
       वषय :- मनपा ३१ वा वधापन दन २०१३ अनुषंगाने पधाबाबत.. 
                   वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४२७१               वषय मांक – २८ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ पंपळेगुरव/टे-८/३६२/२०१३ द.४/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मौजे पंपळेगुरव य़ेथील स.नं.८४ व ८५ पैक  मंजुर वकास योजनेतील ४५.०० मी. र याचे 
भूसंपादनाचे काम वशेष भुमी संपादन अिधकार, वशेष घटक .१, पंपर  यांचे माफत चालू आहे. सदरचे 
करणी  जागा मालकांना प  अ ारे आगाऊ ताबा देणेबाबत महापािलकेकडून वनंती कर यात आली 

होती.  यानुसार संबंिधतांनी सुमारे वषभरापूव  प  ब ारे आगाऊ ताबा महानगरपािलकेस दला असून 
यानुसार खाजगी वाटाघाट नुसार मोबदला िमळ या या अट वर ताबा महानगरपािलकेस दलेला आहे.  सदर 
जागेवर महानगरपािलकेने र याचे काम केलेले असून सदर र याने बाधीत े ासाठ  मोबदला िमळणेबाबत 
मा.नगरसद य पाठपुरावा कर त आहे. सदर र याने बािधत िमळकतधारक यांना नगरभूमापन 
कायालयाकड ल मोजणी फ  चा खच सवसामा य नागर कांना करणे श य नाह . तर  नगररचना वभागाने 
केले या मोजणी या आधारे स याचा ७/१२ उतारा ा  ध न व मोजणीची अट र  क न मोबदला दे यात 
यावा. अशी मागणी संबंधीत बाधीत जागा मालकांनी केलेली आहे. परंतू सदर र याचे भूसंपादन करणी 
झाले या संयु  मोजणी नकाशाव न जागा मालकाची वह वाट िन त होत नाह . यामुळे अजदाराचे 
व हवाट चे मोजणी नकाशाचे अभावी फ  संयु  मोजणी नकाशा या आधारे मोबदला अदा करणेस अडचण 
िनमाण होत आहे. सदर र याने बाधीत िमळकतीचे एकूण े  कमी अस याने िमळकतधारकास याची 
शासक य मोजणी फ  परवडणार  नाह . सदर या शासक य मोजणी कर यास जा त कालावधी लागत 
अस याने तसेच महानगरपािलकेकड ल बी.आर.ट . व जे.एन.एन.यु.आर.एम. क पाचे अंतगत सदरचा र ता 
समा व  अस याने तो कालमयादेत काया वत करणेक रता सदरचे धोरण आव यक आहे. या करणी 
मा.आयु  सो. यांचे समवेत द.०७/०३/२०१३ रोजी झालेली चचा व मा.जमाबंद  आयु  यांचे समवेत 
द.११/०३/२०१३ रोजी झाले या चचम ये सदर संयु  मोजणी नकाशावर मनपा या स हअरकडून बाधीत 
िमळकतधारकां या व हवाट  दशवून ती व हवाट ा  ध न नुकसान भरपाई र कम अदा कर यास काह ह  
हरकत नस याचे सुिचत कर यात आले आहे. कोण याह  िमळकतधारकास शासक य कायालयाकड ल 
मोजणी नकाशा सादर के यािशवाय याची मालक  ह क िस द होत नाह  व या करणी संयु  मोजणी 
झालेली आहे. या करणी संयु  मोजणी नकाशात दश व यानुसार सी.ट .स ह या ह , बांधकामे, 
िसमािभतंी, तार कंुपन, झाडे, र ते, इले क खांब इ याद या आधारे र याचे ं द ने बाधीत े  सदर 
मालकाने दश वलेले व हवाट चे े  व ७/१२ उता-यामधील सदर जागा मालकांचे े  यांचा ताळमेळ दशवून 
येणा-या व हवाट या मोजणी नकाशानुसार बाधीत े  महानगरपािलके या स हअरने िन त क न 
या माणे मोजणी नकाशा तयार क न व यानुसार येणा-या बािधत े ानुसार खाजगी वाटाघाट ने नुकसान 
भरपाई र कम अदा करणे श य आहे. सदर कामी खालील नमुद केलेनुसार कायप दती व आव यक 
कागदप े सादर करणे बंधनकारक रा हल. १) संयु  मोजणी नकाशानुसार तयार करावयाचे मोजणी 
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नकाशावर िमळकतधारकाची व हवाट मंजूर अस याबाबत चत:ुिसमे या जागा मालकां या वा र  घेणे, २) 
सदर चतु:िसमे या जागा मालकांना हजर कर याची जबाबदार  ह  िमळकत धारकांची राह ल, ३) र. .२००/- 
चे टॅ प पेपरवर सा ां कत ित ाप  व बंधनप  िमळकतधारकाकडून क न घेणे, ४) सदर ित ाप  व 
बंधनप ाचा मसुदा मा.कायदा स लागार यांचेकडून तपासून घेणे, ५) या िमळकतधारकां या िमळकती 
पुणत: मंजूर वकास योजनेतील तावाने बाधीत होत अस यास ७/१२ उता-यावर असणारे े  कंवा 
व हवाट ने दश वणेत आलेले े  यापैक  जे कमी असेल या माणे मोबदला देण,े ६) सदर ित ाप ात 
ामु याने मनपाने केले या संयु  मोजणी नकाशात दश वलेले े  संबंिधत िमळकतधारकास मा य करावे 

लागेल व याबाबत यायालयात दाद मागता येणार नाह  असे नमुद क न यावे लागेल. म. ा. व न.र.अिध. 
१९६६ चे कलम १२६(१)(अ) नुसार खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादनाचा पयाय उपल ध आहे.  तथा प म. ा. व 
न.र.अिध.१९६६ चे कलम १५२ नुसार सदर कलमाचे अिधकार हे Planning Authority कडे असलेने सदर बाब 
धोरणा मक िनणयासाठ  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मंजूर साठ  पाठ वणे आव यक 
आहे. तथा प यापुढे येक करणासाठ , आिथक बाबीसाठ  मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेणे आव यक 
राह ल. भ व यात जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत वकसीत होणारे र ते व इतर आव यक र याकर ता 
देखील अशाच प दतीने खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई अदा कर याची मागणी नागर क/नगरसद य 
यां यामाफत होऊ शकते. सबब तावात नमुद केलेनुसार या करणी र याचा भूसंपादन ताव 
पाठ वलेला आहे व संयु  मोजणी पुण झालेली आहे. अशा र याकर ता बाधीत जागेचा खाजगी वाटाघाट ने 
मोबदला अदा करणेकामी तावात नमुद केले माणे धोरणा मक बाबींस व कायप दतीस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ४२७२               वषय मांक – २९ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 

मा. थायी सिमती ठराव .३६७७ दनांक ९/७/२०१३ म ये करारनामा कर यास या मजकुरानंतर 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे हा मजकुर समा व  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४२७३               वषय मांक – ३० 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – क भाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .क /पापु/११/का व/१२९५/२०१३, द.०८/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
  भोसर  उप वभागातील क भागातील टा यांव न वतरण यव था करणेकामी बचतीमधुन 
तरतुद र. . ५०,००,०००/- सोबतचे प ा माणे वग करणेचा व सदरचे काम माच पयत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२७४              वषय मांक – ३१ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ णा भालेकर         अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/०५/का व/९६९/२०१३ द.५/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
  रखवालदार पदासाठ  ा  झाले या १४,९०६ अजाची मा हती संगणकावर न द व याचे काम मे.झील 
टेक स ह सेस कोथ ड पुणे यांचेकडुन ित अज ५ . ५० पैसे माणे र कम पये ८१,९८३/- व उव रत 
पदासाठ  २८,५०७/- अजाची संगणकावर मा हती न द व याचे काम ३ पये ५० पैसे दरा माणे र कम 
पये ९९,७७४/- अशा एकुण र म पये १,८१,७५७/- स हस टॅ स + हॅट या माणे थेट प दतीने 

िन वदा न माग वता व करारनामा न करता क न घे यास व येणा-या य  खचास महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम करण ५ मधील सं वदा कलम २(२) चे परंतुका नुसार मा यता देणेत येत 
आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४२७५              वषय मांक – ३२ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – व ुत उ ान 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
सदंभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . व३/ट २/१०/२०१३ द.७/१०/२०१३ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

  वॉड .३४ मधील आर ण ४१४ भोसर  येथील वकसीत होणा-या उ ानाकर ता वतं  वीज 
कने शन ारे वीज पुरवठा करणे आव यक आहे.  या कर ता मरा व व कंपनीकडे अज सादर केला असता, 
र. .१२५२०/- इत या र कमेचे कोटेशन ा  झालेले आहे.  सदरचे शु क र. . १२५००/-( .बारा हजार 
पाचशे फ ) मरा व व कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२७६              वषय मांक – ३३ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सावा/२/का व/२०२/२०१३ द.३०/०९/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व या जाणा-या १६ 
सावजिनक वाचनालयांपैक  महा मा जोितबा फुले सावजिनक वाचनालय तानाजीनगर िचंचवड हे महा मा 
जोितबा फुले मंडळ िचंचवड यांना अट  व शत नुसार करारनामा क न द.२०/६/२०१३ ते १९/९/२०१३ अखेर 
चाल व यास दे यात आले आहे.  महा मा जोितबा फुले सावजिनक वाचनालय िन वदा या राबवुन 
नवीन खाजगी सं थेस चाल व यास दे यास काह  कालावधी लागणार असलेने द.२०/९/२०१३  ते 
१९/११/२०१३ पयत महा मा योितबा फुले मंडळास करारनामा न करता व यापुव  केले या करारना याचे 
अट  व शत स अधीन राहून दोन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४२७७              वषय मांक – ३४ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 तावात नमुद केले माणे मनपाचे सन २०१३ – १४ या अंदाजप कात वाढ घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. ( वाढ/घट र. .८.५० लाख) 

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

ठराव मांक – ४२७८              वषय मांक – ३५ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ब भागाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये कामां या तावात नमुद माणे 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ/घट र. .१०,५०,००० ) 

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

ठराव मांक – ४२७९              वषय मांक – ३६ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये कामां या तावात नमुद 
माणे तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२३,१०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४२८०              वषय मांक – ३७ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ चे अंदाजप काम ये ड भागमधील कामासाठ  तावात 
नमुद केले माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१,४२,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४२८१              वषय मांक – ३८ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ब भागाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२८२              वषय मांक – ३९ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ब भागाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ/घट र. .१०,६०,०००/-)  

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

 
ठराव मांक – ४२८३              वषय मांक – ४० 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे  
तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४२८४              वषय मांक – ४१ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ब भागाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ६,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४२८५              वषय मांक – ४२ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३ – १४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल एकुण १ कामाला कमी तरतुद असलेमुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह .  तर  सन 
२०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील अशा कमी तरतुद असले या कामांस र कम .१९,२०,०००/- एवढ  
र कम याच भागातील जा त तरतुद असले या तसेच नवीन कामांम ये होणा-या बचती मधुन सोबत 
जोडले या याद माणे तरतुद वग करणे आव यक आहे.  अ भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ 
अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२८६              वषय मांक – ४३ 
दनांक – ९/१०/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 अ भागातील तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ 
घट र. . १९,२०,०००/-)  

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

ठराव मांक – ४२८७               वषय मांक – ४४ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा कायप का . ८० ठराव .४२१८ दनांक ०१/१०/२०१३ याम ये नाग रक 
व व ाथ  खेळाडू यांचे सोईचे ीने जा तीत जा त सराव करता यावा हणून म.न.पा.चे लॉन टेिनस कोट, 

वश कोट व बॅडिमंटन हॉल या डा सु वधाची सा हक सुटट  र ववार ऐवजी दर शु वार या दवशी ्
दनांक ०१ ऑ टोबर २०१३ ऐवजी दनांक ०१ जानेवार  २०१४ अशी द ती कर यात येत आहेु . 

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

ठराव मांक – ४२८८               वषय मांक – ४५ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
सदंभ:- मा.शकंुतला धराडे मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आय.ट .आय.माफत एम.एस.सी.आय.ट .संगणक िश ण, 
म हला-मुली, मागासवग य य ंसाठ , अपंग यांना वेगवेगळया भागांम ये महानगरपािलकेचे क  सु  
क न दे यात येत आहे. एम.एस.सी.आय.ट .संगणक िश णाचा जा तीत जा त फायदा म हला-मुली, 
मागासवग य य ंना हो या या ीने मे.नालंदा कॉ युटर सटर, पंपर  ह  सं था गेली २० वषापासून या 
े ात काम कर त असून सं थेकडे िश ीत िश क, भ य लॅब, २० अ यावत संगणक आहेत. सं थेचा २० 

वषाचा अनुभव वचारात घेऊन म हला व बालक याण योजना, मागसवग य क याणकार  योजेनेअंतगत 
एम.एस.सी.आय.ट .संगणक िश ण देणकामी मे. नालंदा कॉ युटर सटर, पंपर  यांची नेमणूक हो यास व 
याक रता येणा-या य  खचास मा यात दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४२८९               वषय मांक – ४६ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 ब भागातील सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमूद के या माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८०००००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४२९०               वषय मांक – ४७ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ णा भालेकर            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. अ णा भालेकर, मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
 ब भागाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद ंम ये तावात नमूद 
के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.. (वाढ/घट र. .६६९००००/-) 

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

ठराव मांक – ४२९१               वषय मांक – ४८ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. सुिनता वाघेरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
       झोिनपू थाप य वभागातील सन २०१३-१४ ची तरतूद तावात नमूद केले माणे वाढ/घट 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .११.००/- लाख) 

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

ठराव मांक – ४२९२               वषय मांक – ४९ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
   ब भागातील सन २०१३-१४ या मूळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतूद म ये 

तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,६०,८९,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४२९३               वषय मांक – ५० 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा. वनया तापक र            अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/ब /७१/२०१३ द.३/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 व ुत मु यालयाअंतगत ब भाग, म.ुपु.र ता, वायसीएमएच व आचाय अ े रंगमंद र इ-
लेखािशषावर ल व ुत वषयक भांडवली वकास व देखभाल द ती या पुण चालू िन वदा माग वणेत ु
आले या व नवीन कामाक रता तरतूद पुरेशी नस याने तावात नमूद केले या त यातील कामांना पुरेशी 
तरतूद करणे आव यक आहे. सदर या कामांसाठ  तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२९४               वषय मांक – ५१ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल एकूण ०१ कामांना कमी तरतूद असलेमुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह . तर  सन 
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२०१३-१४ या मूळ अंदाजप कातील अशा कमी तरतूद असले या कामांस र कम . ९५,००,०००/- एवढ  
र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच नवीन कामांम ये होणा-या बचती मधून तावात 
नमूद के या माणे तरतूद वग कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४२९५               वषय मांक – ५२ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा का प का .८० ठराव मांक ४२१७ दनांक ०१/१०/२०१३ याम ये     
१) वैदव ती यायामशाळा पंपळेगुरव ु २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा िचंचवड व ३) मुंजाबा चौक पंपळे 
सौदागर या यायामशाळा वगळता याऐवजी “ १) वैदव ती यायामशाळा पंपळे गुरव ु २) बळवंत िचंचवडे 
यायामशाळा िचंचवड व   ३) मुंजाबा चौक पंपळे सौदागर” या यायामशाळांसह तावात नमूद उवर त 
२८ यायामशाळांसह एकूण ३१ यायामशाळांना अशी द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

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

ठराव मांक – ४२९६               वषय मांक – ५३ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
 “ChangeManagement for achieving continuous water supply for all in Urban Areas” दनांक – १७ 
ते २६ ऑ टोबर २०१३ या कालावधीत ASCI ारा आयो जत आंतररा ीय िश ण काय मास अनुस न 
दनांक १७/१०/२०१३ ते २६/१०/२०१३ या कालावधीत ASCI ारा आयो जत है ाबाद व इ ायल या 
देशातील जे सलेम व तल अ वव या शहरात म.न.पा. माफत मा.पदािधकार  व अिधकार  यांची िनवड 
कर यात आली आहे. सदर दौ-यांसाठ  मा. थायी सिमती सद य ी.महेश कसनराव लांडगे व ी.समीर 
मोर र मासुळकर यांचेकर ता िश णासाठ  लागणारे ती य  शु क र कम . २,२५,०००/- अिधक 
१२.३६% सेवाकर (एकूण र. .५,०५,६२०/-) इतक  र कम लागणार आहे. तर  सदरची र कम 
.५,००,०००/- नगरसिचव कायालयाकड ल “ थायी आ थापना सभा शाखा” (अंदाजप क सन २०१३-१३ 

पान . १३४, अनु. .१) या लेखािशषामधून “स मा.नगरसद यां या अ यास दौ-यांक रता व 
िश णाकर ता” ( अंदाजप क सन २ञ१३-१४ पान .५०,अन.ु .२४) या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 

दे यात येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – ४२९७               वषय मांक – ५४ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव . ४२२० दनांक १/१०/२०१३ रदद कर यात यावा व डा सिमती सभा 
दनांक १९/९/२०१३ ठराव . ३७ नुसार वषय मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
 
ठराव मांक – ४२९८               वषय मांक – ५५ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ”ड” भाग व ”ड” मु यालयाम ये सन २०१३ -१४ या अंदाजम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद के या माणे फेर बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ३१,००,०००)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४२९९               वषय मांक – ५६ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 महष  वा मक  जयंती दनांक १८/१०/२०१३ रोजी येत असून महापािलके या मा यमातून खच 
केला जातो. या वष  महागाई व काय म पाहाता र. . १,२०,०००/- ऐवजी ८० हजार पये वाढवून 
र. .२,००,०००/- कर यास मंजूर  दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ४३००               वषय मांक – ५७ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती सभा कायप का मांक ८० ठराव . ४२४२ दनांक १/१०/२०१३ म ये ठराव 
. ४१० या मजकुरा ऐवजी ठराव मांक ४१०१ तसेच (वाढ/घट र. . २३ लाख) ऐवजी (वाढ/घट र. .९३ 

लाख) हा मजकूर समा व  करणेची द ती करणेत येत आहेु . 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४३०१               वषय मांक – ५८ 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. सुिनता वाघेरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ”ड” भाग व ”ड” मु यालयाम ये सन २०१३ -१४ या अंदाजम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद के या माणे फेर बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट ५२४५०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४३०२              वषय मांक – ५९ 
दनांक – ९/१०/२०१३       वभाग – जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जा. .जस/६/का व/६४८/२०१३ द.७/१०/२०१३ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३१ वा वधापन दन दनांक ११/१०/२०१३ रोजी साजरा 
कर यात येणार आहे. या वधापन दनािनिम  महापािलके या शास कस इमारत व ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह येथे व वध काय माचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या काय मांतगत डा 
पधा, सनई चौघडा वादन, मनपा कमचार  ऑक ा, ले स बॅनर टेज सजावट, क वसंमेलन 

होम िमिन टर इ.मानधन, व वध पधतील वजे यांसाठ  पा रतो षकांसाठ  खरेद  याक रता र. . 
१,८०,००० /- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३०३               वषय मांक – ६० 
दनांक – ९/१०/२०१३         
सुचक – मा.छाया साबळे            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. छाया साबळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे झोिनपू थाप य वभागातील सन २०१३ – १४ चे अंदाजप कात 

तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मंजूर  देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           थायी सिमती 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/ ९५० /२०१३ 

दनांक -  १४/१०/२०१३. 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


