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

कायप का मांक - १२४ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - २२/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२२/०७/२०१४ 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. कदम सदगु  महादेव 

५. मा. भ डवे संिगता राज  

६. मा. शडगे आशा सुखदेव 

७. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
८. मा. भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ू

९. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

१०. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

११. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, 
मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.पाट ल – सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले - मु यलेखपाल, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य 
अिधकार , मा.सवणे, मा.काची, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.केदार , मा.कांबळे – 
कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक),  मा.पोमण - संगणक अिधकार , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .५५ - समुह संघटकांचे मुदतवाढ बाबत. 
वषय .५६ - मे. यांका इ टर ाईजेस यांना मुदतवाढ देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा  

ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .५७ - मा. थायी सिमती ठरावाम ये द ती करणेबाबत ु - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा  

ओ हाळ यांचा ताव. 
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वषय .५८ - सालाबाद माणे नागपंचमी साजर  करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.शांताराम भालेकर 

यांचा ताव. 
वषय .५९ - अंदाजप काम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा  

ताव. 
वषय .६० - ब े य कायालयाचे सन २०१४-१५ चे आिथक वषाम ये तरतूद वग करण करणेबाबत -  

मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६१ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील इ े य कायालयाचे कामां या तरतूदम ये फेरबदल  
  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६२ - संत ाने र उ ान स.ेनं.२८ मधील मंडपातील काह  भाग वरंगुळा क ाकर ता वना  

मोबदला देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६३ - भोसर  मधील आर ण मांक ४१४ येथे उ ान वकिसत करणेबाबत - मा.शांताराम  
  भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६४ - महापािलकेत येणा-या अ यागत, मुख पाहणेु , मा यवर यांना समुहिश प भेट देणेबाबत  
  - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६५ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील ब मु यालयातील मा. थायी सिमती या ठरावात  

द ती व तरतुद म ये वाढु /घट करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ  
यांचा ताव. 

वषय .६६ - िसतांगण उ ानाबाबत - मा.आशा शडगे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव. 
वषय .६७ - तरतुद वग करणाबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६८ - राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ  

यांचा ताव. 
वषय .६९ - थाप य क े य कायालयाचे कामाचे तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शांताराम  
  भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७० - मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत योजना .७ मागासवग य युवकांना व वध  
  िश ण देणेची योजना सु  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा  

ताव. 
वषय .७१ - म हला बालक याण योजनेअंतगत पा  ठरले या म हला बचत गटांना अनुदान वाटप  
  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७२ - सन २०१४-१५ चे आिथक वषात तरतूद वगकरण करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
  मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७३ - थाप य क े य कायालयाचे तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.शांताराम 

भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७४ - सन २०१४-१५ या अथसंक पातील फ भाग मु यालयाचे कामांचे तरतूद म ये  
  फेरबदल करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७५ - िल पक पदावर ता पुर या व पात मानधनावर नेमणूक करणेबाबत - मा.शांताराम 

भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७६ - सन २०१४-१५ चे आिथक वषात तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
  मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७७ - कै.अ णाभाऊ साठे सां कृितक भवन यायामशाळा व कै.मधुकर पवळे यायामशाळा  

चाल व यास देणेबाबत - - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
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वषय .७८ - सन २०१४-१५ चे आिथक वषात तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
  मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .७९ - च-होली येथील वडमुखवाड  नाला व ताजणेमळा नाला येथे जलिन:सारण निलका  

टाकणेसाठ  अ त वातील मुंबई-पुणे पे ोल लाईन ॉिसंग करणेकामी परवानगी  
िमळणेबाबतची फ  अदा करणेबाबत. 

वषय .८० - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे सांडपा यामुळे मुळा-मुठा 
व िभमा नद चे पाणी द षत झा यामुळे बािधत गावांम ये आरु .ओ.यं णा बस वणेबाबत. 

वषय .८१ - सन २०१४-१५ चे आिथक वषात तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर,  
  मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .८२ - सन २०१३-१४ या आिथक वषापयत उ प नाची अट न घालता िश ण घेतले या 

म हलांना िशवणयं ाचे वाटप करणेबाबत - मा.आशा शडगे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा  
ताव. 

वषय .८३ - मा. थायी सिमती ठरावात द तीु  करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ  
यांचा ताव. 

वषय .८४ - मा. थायी सिमती ठराव र  क न सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात थाप य वभागा 
अंतगत कामांवर तरतूद वग करण करणेबाबत - मा. वनय गायकवाड, मा.सदगु  कदम  
यांचा ताव. 

वषय .८५ - न वन वाहन खरेद बाबत - मा.सदगु  कदम, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक : मा.आशा शडगे       अनुमोदक : मा.सुिनता वाघेरे 
 
 माजी महापौर अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे तसेच िनगड  येथील सामा जक कायकत करण 
काळभोर यांचे द:ुखद िनधन झालेले असलेने  यांस दांजली वाहनू  मा. थायी सिमती सभा गु वार 
दनांक २४/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 
 

मा.सभापती - गु वार दनांक २४/०७/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत 
            आहे. 
 
                                                       ( महेशदादा कसन लांडगे ) 

                                  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 - १२४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०७/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २४/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २२/०७/२०१४ ची तहकूब सभा 
गु वार, दनांक २४/०७/२०१४ 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. बारणे माया संतोष 

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

१०. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

११. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१२. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, 
मा.कुलकण , मा. ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – 
नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, – 
सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखपाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.डॉ.मनोज देशमुख - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.काची, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.साळंुके – 
उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.पवार - 
.कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

 
अ) दनांक २४/०६/२०१४ १/०७/२०१४ व ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक  - १२०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 

 

ब) दनांक १/०७/२०१४ व ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - 
१२१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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क) दनांक ८/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - १२२)  
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ड) दनांक १५/०७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - १२३)  
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
ठराव मांक – ७३५०      वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४, द.१५/०३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  
       करणेबाबत ... 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळेस करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
  

ठराव मांक – ७३५१      वषय मांक – २ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४, द.२८/०३/२०१४ 
वषय -  सन २०१३-१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७३५२      वषय मांक – ३ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५९/२०१४, द.२३/०४/२०१४ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, भाग .२९  
इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर सी.ड .वक बांधणेकामी 
मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .५६,०२,२४०/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे चाळ स) पे ा 
१४.९५% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५०,०२,९४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेतु  येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३५३      वषय मांक – ४ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३५/२०१४, द.१३/०५/२०१४ 
वषय - िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . १३ अ वये, राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान 

        देखभाल करणेबाबत... 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३५४      वषय मांक – ५ 

दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४, द.१३/०५/२०१४ 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .१ अ वये, संत तुकाराम  
       उ ान देखभाल कामाबाबत ...  

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७३५५      वषय मांक – ६ 

दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३३/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील बाब .६ अ वये, वाहतुक नगर   
        उ ान देखभाल कामाबाबत .... 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७३५६      वषय मांक – ७ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४, द.२०/०५/२०१४ 
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३ मिधल अ. .०२  अ वये, अ भागातील  
       अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी पुर वणे.  

वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७३५७      वषय मांक – ८ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - नागर  सु वधा क  
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/१/का व/१७०/२०१४, द.२३/०५/२०१४ 
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड मु य कायालयात व चार े ीय कायालय यित र  इतर १६ ठकाणी नागर   
सु वधा क  काया वत क न कामकाज सु  करणेकामी .ई-ग हन स/२/का व/२३४/२०१४ 
द.७/३/२०१४ अ वये आदेश िनगिमत केले आहेत. ह  न वन १६ नागर  सु वधा क  पुण स मपणे 
काया वत होईपयत तसेच नाग रकांची गैरसोय होऊ नये हणून मु य कायालय व े ीय कायालय 
येथे आदेश .संगणक/२/का व/३८/२००९ द.२८/२/२००९ मधील अट  व शत नुसार मु य कायालय 
व चार े ीय कायालय येथे द.३० ए ल २०१४ पयत अज वीकृती करणेस व त ंतर द.१ मे २०१४ 
ते द.३१ मे २०१४ पयत वीकृत केले या अजाचे दाखले नाग रकांना वत रत करणेसाठ  
मे.सी.एस.इ फोसीस, ा.िल., मुंबई यांना कामकाज करणेस मा.आयु सो यांनी आदेश 
.नासुक/१/का व/१४७/२०१४ द.१२/५/२०१४ अ वये मुदतवाढ स मा यता दलेली अस याने यासाठ  

येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७३५८      वषय मांक – ९ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१४४/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
वषय - यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  

       आव यक  Probe पुरवठा करणॆ.... 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३५९      वषय मांक – १० 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६४/२०१४, द.०७/०६/२०१४ 
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, ड भागांतगत 

       भाग .४४, ४५, ४६ व ५५ मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेबाबत... 
वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३६०      वषय मांक – ११ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२३७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, थेरगांव  
भाग .५१ म ये वकास आराख यातील आर णे वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

(िन.र. .७०,०२,४२५/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार चारशे पंचवीस) पे ा ३१.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ५०,३६,४९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७३६१      वषय मांक – १२ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२८/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, मनपाचे  

       छ पती शाह उ ान िचंू चवड येथील िमनी (रोड ेन) भाडे त वावर देणेबाबत ... 
वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३६२      वषय मांक – १३ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२६/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

म.न.पा. या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .३ अ वये, नाना नानी  
पाक (यमुनानगर) येथील िमनी रोड ेन भाडे त वावर देणेकामी मे.यमुनानगर म हला अघाड  
(िन.र. .४,४८,०००/- (अ र  र. .चार लाख आ ठेचाळ स हजार) या ठेकेदाराची ितवष भाडे 
र. .१८,०१०/- या दराने आलेली िन वदा सवात जा त दराची अस याने मा अित.आयु  यांनी वीकृत 
करणेस मा यता दलेली असून सदर या ठेकेदारास भाडे त वावर ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी येणा-या खचास तसेच यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३६३      वषय मांक – १४ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१२७/२०१४, द.१०/०६/२०१४ 
वषय - िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील बाब .२ अ वये, सावरकर उ ान ( ेमलोक पाक) िचंचवड उ ान 

       येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडे त वावर देणेबाबत ..... 
वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३६४      वषय मांक – १५ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य पयावरण 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/२०१४, द.१२/०६/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पवना नद या पुररेषा आखणीबाबत.. 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ७३६५      वषय मांक – १६ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /३/का व/८४६/२०१४, द.१६/०६/२०१४ 
वषय - जैव वै क य घनकचरा व हेवाट ची जादा वजनाची बीले खाजगी आ थापनाकडून वसुल 

        करणेबाबत. 
वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३६६      वषय मांक – १७ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - ड े य कायालय 
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२०६/२०१४, द.१६/०६/२०१४ 
वषय - ड े य कायालयाचे काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता पीकअप हॅन/टे पो भाडयाने 

 घेणेबाबत... 
वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३६७      वषय मांक – १८ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/०४/का व/१६०/२०१४, द.२५/०६/२०१४ 
वषय - “मोफत िशवणयं  वाटप” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेबाबत...  

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

---------- 
ठराव मांक – ७३६८      वषय मांक – १९ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२७४/२०१४, द.२७/०६/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .५७  
पंपळेगुरव एच.ड .एफ.सी. बँक ते कृ णा चौकापयत ड .पी. र या या कडेने व कवडेनगर, वनायकनगर 
भागात पावसाळ  पा यासाठ  पाईप टाकणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  

र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. . २१,६९,४८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३६९      वषय मांक – २० 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/२१६/२०१४, द.०२/०७/२०१४ 
वषय - मैलाशु द करण क प केिमक स खरेद  अंतगत पॉली ईले ोलाईट पुरवणेबाबत.... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७३७०      वषय मांक – २१ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - ई-ग हन स 
सुचक – मा.माया बारणे             अनुमोदक – मा. शांत शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/८/का व/२०१/२०१४, द.०१/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर -िचंचवड मनपाचे www.pcmcindia.gov.in संकेत थळ (वेबसाईट) VDS Server वर Host करणे  
व याचे Security करणे कामासाठ  मे.बालासाई नेट ा.िल. यांना Virtual Dedicated Server, RAM 1 GB, 

Disk Space SAN 50 GB, Bandwidth 100 GB/month,IP 1. India based  या कामकाजाकर ता र. . 
३६,०००/- + External Managed NAS Backup  ( वेबसाईटचा पुणपणे Backup क रता ) र. .९,०००/- + 
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आ ण WH-SCAN-SENT  या Package चे र ज ेशनक रता र. .९,०००/- असे एकूण र. . ५४,०००/- + 
Service Tax १२.३६%  र. . ६,६७४/- असे एकूण र. .६०,६७४/- अिधक Excess Bandwidth Charges 
ितमहा १००GB पयत Tariff Plan  म ये उपल ध असुन या यित र  होणा-या जादा येक २५GB साठ  

र. .३०००/- अिधक कर या माणे पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  य  होणा-या खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३७१      वषय मांक – २२ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/३९३/२०१४, द.०३/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपाचे १० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका हंद  म ये छपाईकामी मे.सृजन  
क युिनकेशन, नांदेड यांचेकडुन यांनी दले या द.०५/०६/२०१४ चे दरप कानुसार ती नग र. .७००/-   

माणे ५०० तींसाठ  र. . ३,५०,०००/- (अ र  र. . तीन लाख प नास हजार) म ये छपाई क न  
घेणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३७२      वषय मांक – २३ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/१/का व/२२२/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/८/२०१३-१४ मधील अ. .१  
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपामधील मैलाशु द करण क ाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.  
एच.एम.क शन (िन.र. .२३,३४,०३९/- [अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकोणचाळ स] पे ा - 
१ % कमी) दराने या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे  

अवलोकन करणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३७३      वषय मांक – २४ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/८८४/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०-२०१३/१४ मधील अ. .३ अ वये,  
जल े  .बी/१ अंतगत साईनगर, मामुड  येथील उंच पा या या टाक चे आवारात िसमािभंत बांधणे व  
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.द प क शन (िन.र. .२६,१६,०९३/- [अ र  र. .स वीस  
लाख सोळा हजार या नव] पे ा २३.०५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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



 12 

ठराव मांक – ७३७४      वषय मांक – २५ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८०/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - भाग .८९ क पटेव ती येथील मशानभूमी वकसीत करणबेाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – ७३७५      वषय मांक – २६ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - म.सा.भा.ंवै क य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/४००/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयाचे व तार करण करणेकामी आव यक 

        सा ह य/उपकरणे खरेद करणेबाबत... 
वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ७३७६      वषय मांक – २७ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - क े य कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम             अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ व/जा/५१९/२०१४, द.०५/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या वायसीएमएच येथे LG AVAYA उ पादक कंपनीचे Aria 1000 ह EPABX यं णा  
बस वणेत आली आहे. सदर यं णा सन २००५ म ये काया वत केलेली असुन सदर यं णेचे िनयिमतपणे 
देखभाल द तीचे कामकाज अिधकृत एज सी मेु . डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून क न 
घे यात येत आहे. सदर एज सी ह  उ पादक कंपनीचे अिधकृत सेवा देणार  एकमेव एज सी आहे. तसेच 
यांनी आजपयत समाधानकारक सेवा दलेली आहे. पुढ ल कालावधी कर ता कामाचे आदेश तातड ने देणे 
आव यक आहे, तर  मा. थायी समीती सभे या मा यतेने मे. डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे ा 
अिधकृत एज सी कडून करारनामा क न थेट प तीने क न घे यात यावे असे मत आहे.  

तूत कामाकर ता मागील तीन वष कालाविधसाठ  र. .५,५५,२९६/- इतका खच झालेला आहे. 
सदर कामाचा कालावधी द.३१.०५.२०१४ रोजी संपत असुन या पुढ ल तीन वष कालावधीसाठ  एकुण 
र. .७,३०,३४०/- (सेवा करासह) इत या खचाचे  दरप क मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. ा 
अिधकृत एज सीने सादर केले आहे. आ ण ते यो य व वाजवी आहेत. 
 सदरचे काम हे विश  कारचे अस याने ते उ पादक कंपनीचे अिधकृत एज सीकडूनच क न घेणे 
यो य आहे. कारण सदरची यं णा ह  ईले ॉिन स कारातील असुन याम ये जे ो ा स व पा स 
वापरलेले असतात ते इतर कंपनीकडे उपल ध नसतात, यामुळे िन वदा मागवुन अशा कामाकर ता िन वदा 
ा  होत नाह त व याम ये वेळह  वाया जातो. तर  कृपया सदरचे काम थेट प तीने करारनामा क न 

अिधकृत एज सी मे.डेटाकॉम नेटव कग सो युश स, पुणे. यांचेकडून क न घेणेस व तीन वष कालाविधकर ता 
र. .७,३०,३४०/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३७७      वषय मांक – २८ 
दनाकं – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७५/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - िचखली मैलाशु द करण क /अं ेला पाक उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३७८      वषय मांक – २९ 
दनांक – २४/०७/२०१      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७४/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - द ण मुखी हनुमान मं दर उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३७९      वषय मांक – ३० 
दनाकं – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/४७३/२०१४, द.०४/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे आ. .६३ जुना पी.एम.पी.एम.एल. डेपो संततुकारामनगर उ ान देखभाल करणेबाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक – ७३८०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वै क य  
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/का व/३६९/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे वै कय वभागांतगत रा य काय मासाठ  वाहने पुर वणेबाबत...  

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३८१      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६५/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१३-१४ अ वये, पाईन रोड आ णा  

भाऊ साठे उ ान ते बजलीनगर पुलापयत म य दभाजक नुतनीकरणासाठ  शोिभवंत रोपे खरेद  ु  

करणेकामी मे.सुरज अँड हटाय झंग (को.र. .१,९१,३०५/- (अ र  र. .एक लाख ए या नव हजार तीनशे  
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पाच) पे ा -४ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला  

अस याने, सदर काम पुण झा याने मे.सुरज अँड हटाय झंग यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे  
अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३८२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६७/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१४/२०१३-१४ अ वये, सदगु द  उ ान  

यमुनानगर व गजानन हे े उ ान कृ णानगर या ठकाणी टोन गाडन बच बस वणेकामी मे.स द छा  

क स सन (को.र. .१,८६,२५०/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी हजार दोनशे प नास) पे ा - ६.१०  

ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर  

काम पुण झा याने मे.स द छा क स सन यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने  

तुत कामाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३८३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६८/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१३-१४ अ वये, मनपाचे उ ान  

वभागासाठ  सा ह य खरेद  करणेकामी मे.एन.एल.वनवे क स शन (को.र. .१,९९,७७०/- (अ र   

र. .एक लाख न या नव हजार सातशे स र) पे ा -१५ ट के कमी) दराचे कोटेशन वकृत करणेत  

आले असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने, सदर काम पुण झा याने मे. एन. एल. वनवे  

क स शन यांना केले या कामाचे बील अदा करावयाचे अस याने तुत कामाचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३८४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २४/०७/२०१      वभाग - उ ान 
सुचक – मा.माया बारणे             अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/१६९/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२०१२-१३ अ वये, मनपाचे उ ान वभागास हार,फुले  
गु छ इ.सा ह य पुर वणेकामी मे. ी.गणेश पु प भांडार यांना पुव याच दरानुसार हार, फुले, गु छ  
इ याद  सा ह य पुर वणे या कामासाठ  चार म हने कालावधीसाठ  येणा-या र. .३,५०,०००/- (अ र   
र. .तीन लाख प नास हजार) य  येणा-या खचास काय र मा यता देणेची अित.आयु  यांची  
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मागणी असली तर  ी गणेश पु प भांडार िचंचवड टेशन यांचे टडरची मुदत २९ जानेवार  पयत होती  
परंतु १ फे ुवार  २०१४ ते ३१/०७/२०१४ पयत ६ म ह याचे अंदाजे बलाची र कम पये ४,००,०००/-  
(चार लाख फ ) होतात.  तर  वर ल ६ म ह याची मुदतवाढ व ४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख  
फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३८५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/६०६/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कार या युपीएस बॅट-या खरेद बाबत ... 

वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७३८६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - ई-ग हन स 
सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/९/का व/४०९/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.आयु  यांना ह ड ओ कॉ फर स सेवे दारे रा यशासनाचे  
मं ालयीन व वध वभाग यांचे बरोबर संपक साधनेकर ता मा. ज हािधकार  कायालयात जावे लागते 
सदरबाबत यापूव  महानगरपािलकेम ये Tulip सं थेची 2Mbps I:i (Point to point) िलज लाईन उपल ध 
करणेत आली होती. सदरची सेवा महारा  शासनाचे िनदशानुसार बंद करणेत आलेली आहे. पयायी यव था 
NIC यांचे माफत उपल ध करणे श य आहे कंवा कसे या बाबत य  करणेत आलेले आहेत. परंतू NIC 

माफत सदरची सेवा उपल ध होऊ शकलेली नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासक य मु य कायालय 
पंपर  ते ज हािधकार  कायालय पुणे या ठकाणी 2Mbps I:i (Point to point) लीज लाईन उपल ध 
करणेकामी भारत संचार िनगम िलिमटेड यांना र. .८५,२९०/- अदा करणेत आले आहेत. इंटरनेट लीज 
कर ता आव यक असलेले मोडेम भारत संचार िनगम िलिमटेड यांचेकडे उपल ध नसलेने याची वतं  खरेद  
करावी लागणार आहे. यास मा.आयु  यांनी द.०२.०५.२०१४ चे तावास मा यता दलेली आहे. यासाठ  
कोटेशन सी द करणेत आली होती यामधे मे.मोनाच टे नॉलॉजी (पुणे) ा.ली यांचे दर लघु म ा  झाले 
आहोत. यासाठ  यांना र. .५२,६००/- (अ र  र. .बाव न हजार सहाशे) चे पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आले आहेत. सदर या होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३८७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/४२२/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे वै क य वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद बाबत .... 

वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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 ठराव मांक – ७३८८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.सदगु  कदम             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/६/का व/१९४/२०१४, द.०९/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

सावजिनक गणेशो सव पधा-२०१३ कर ता थेट प दतीने एकूण ५६ नग मृतीिच हे  
मे.महांकाळ आ ण कंपनी, पंपर  यांचेकडून करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  कर यात येणार 
अस याने यापोट  येणा-या र. .६३,६५०/- (अ र  र. . ेस  हजार सहाशे प नास) चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३८९      वषय मांक – ४० 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१६७८/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
वषय - िन.नो. .४-२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग .८ व ानगर झोपडप ट मधील गो डन  

       चौक येथे २६ िस सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ७३९०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २४/०७/२०१४      वभाग - कामगार क याण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे             अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काक/१/का व/३४८/२०१४, द.११/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

सन २०१४-२०१५ चे अंदाजप कातील कामगार क याण वभागाचे अपंगक याणकार  योजना या  
लेखािशषावर ल र. .१०,००,०००/- तरतुद तुन अ थायी  अ थापना या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- (अ र  
र. .तीन लाख) तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७३९१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वै क य 
सचुक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/८२४/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील क लखाना यावसाियकांक रता खडक  कॅ टॉनमट  
बोडाचे क लखा याम ये जनावरांचे क लीक रता परवानगी िमळणेकामी बोडामाफत यांचे 
क लखा याम ये ई.ट .पी. (Effluent Treatment Plant) बांधून देणेकामी कळ व यात आलेले आहे. 
याक रता अंदाजे र. . ७० लाख इतका खच अपे त अस याने खडक  कॅ टॉनमट बोडाचे 
क लखा याम ये न वन ई.ट .पी. बांधणेक रता, याक रता होणा-या य  खचास, याकामी खडक  
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कॅ टॉनमट बोडासमवेत करारनामा करणेस तसेच न वन ई.ट .पी. काया वत होईपयत महानगरपािलकेचा 
ई.ट .पी. खडक  बोडाकडे थानांतरण करणेसाठ  व याकामी होणा-या य  खचास तसेच परवानगी 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ७३९२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी/१/का व/४५३/२०१४, द.०८/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृित णालयाक रता आव यक असलेली तावात नमुद प  अ म ये  
नमूद केलेली व वध पदे ह  एक त मानधनावर ६ म ह याक रता ता पुर या व पात एक त 
मानधनावर भरणेस, तसेच सदर पदे वृ प ात जा हरात देऊन Walk In Interview ने भरणेस आ ण 
सदर पदांना तावात नमूद प  ब म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन 
र कम अदा करणेस आ ण प  अ मधील १ ते 2८ कर ता उमेदवार न िमळालेस सदर पदे भरेपयत 
दर सोमवार  Walk In Interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७३९३      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - वायसीएमएच  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१८७/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
वषय - वायसीएम णालया या PM Center मधील Cold Storage मशीन द त करणेबाबतु ..   

वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक – ७३९४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/३४०/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत गतीपथावर असले या औंध रावेत र यावर ल काळेवाड  फाटा  
       ते देह आळंद  र याचे ू ४५ मीटर ं द ने वकिसत करण.े 

वषय मांक ४५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७३९५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - नागरव ती 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहा. आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/२९०/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
       मा.सहा. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात.  
महापािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१ अ वये मनपा ह तील अंध, अपंग, 

कणबधीर व ाथ ना अपंग िश यवृ ी देणे कर ता सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ   जाह र 
कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. यानुसार २५० अज ा  झाले असुन अज छानणी म ये १३५ 

अज पा  व ११५ अज अपा  झाले आहेत. तर  १३५ पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य 
दे याकर ता एकुण लाभाथ पोट  र. .५,७८,०००/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार तावात नमूद 
प  अ याद नुसार १३५ पा  लाभाथ याना र. .५,७८,०००/- (अ र  र. .पाच लाख अ याह र 

हजार) चे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सेरे ल टेिशयाचे णासह  िश यवृ ती 
देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३९६      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - म.सा.भा.ंवै  
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/४१६/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयातील ए स-रे वभागातील ए स-रे फ म व ए स-
रे केमीकल खरेद कामी ई-िन वदा काय णाली ारे ा  झाले या लघु म दरानुसार मे. ी क शन 
यांचे ७ आयटेम कर ता र. . ४३,५७,७२३/- व  मे.आकाश मेड कअर यांचे ५ आयटेमकर ता 
र. .३,९६,१९५/- यांचेसमवेत करारनामा क न व अनामत र कम घेवून खरेद  करणेकर ता येणा-या 
एकूण र. .४७,५३,९१८/- चे खचास तसेच िन वदेतील ा  झालेले लघु म दर दोन वषाकर ता असलेने 
या कालावधीत णालयाकडून ए स-रे फ म व ए स-रे केमीकलची मागणी आलेस ा  लघु म 
िन वदा दरानुसार खरेद  कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७३९७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३७/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मुंबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक डांबर करण, देखभाल व द तीु  करण.े 

वषय मांक ४८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७३९८      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.आशा शडग 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१२१/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०७/२०१३-१४ मधील ११ अ वये, . .२६ म ये  

मोहननगर प रसरातील अंतगत र यांचे हाँटिम स डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
(िन.र. . २१,००,८५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे प नास) पे ा १८.९६९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,८७,४५७/- पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३९९      वषय मांक – ५० 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८०/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध लॅ प खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ५० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४००      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/५८१/२०१४, द.१५/०७/२०१४ 
वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध बला ट सा ह य खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ५१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४०१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २४/०७/२०१      वभाग - मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं५/का व/११६/२०१४, द.१४/०७/२०१४ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस व वध मा यवरांनी वेगवेग या कामकाजा तव वेगवेग या  

दनांकास भेट दली होती. याम ये क  व रा य शासनाकड ल िनवडणूक अिधकार , आय.सी.एल.ई. आय 
साऊथ आिशयाकड ल किमट , आय.ट .आय, मोरवाड  मधील िश णाथ कर ता आयो जत कर यर डे चे 
काय मासाठ  कंपनीचे ितिनधी , यशदामाफत आलेले अिधकार , दहा कलमी पधकर ता िनयु  सिमती 
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सद य तसेच मा. अ य , चौथा व  आयोग महारा  रा य आ ण रा ीय सफाई कमचार  आयोगाचे 
सद य यांचा समावेश आहे. या मा यवरांकर ता चहापान, ना ा, भोजन यव था कर यात आली होती. 
याकामी र. .३७,३०६/- इतका खच झालेला आहे. याखेर ज पोलीस खा याकड ल भोसर  पोलीस 
ठा या या ह तील शांतता किमट ची द. १३/६/२०१४ रोजी आये जत कर यात आले या बैठक कर ता 
अंकुशराव लांडगे ना यगृह , भोसर  उपल ध क न दे यात आले होते. यासाठ  र.  ६,३३०/- इतका खच 
आलेला आहे. अशा कारे दो ह  बाबींकर ता झालेला एक त र. . ४३,६३६/- (अ र  र. . ेचाळ स 
हजार सहाशे छ ीस फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७४०२      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/८०४/२०१४, द.१०/०७/२०१४ 
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत कायरत असणा-या  

मा यिमक व ालय काळभोरनगर व मा यिमक व ालय िमकनगर िनगड  येथे . 
मा य/िश/१/का व/१४४२/२०१३ द.१६/०९/२०१३ अ वये व ा याचे ह ता र सुधारणेचे ीने 
ह ता र क प सु  करणेबाबत मा यता दणेत आली आहे.तसेच मा यिमक व ालय काळभोरनगर व 
िमकनगर यांनी ीम. करण संजीव व स व शैला संजय पाचपुते यांनी दनांक ८/७/२०१३ ते 

५/०९/२०१३ या कालावधीत इ. ८ वी ते इ. ९ वी या व ा याना ह ता र सुधार या या ीने 
मागदशनपर वग घेतले बाबत कळ वले असून यांचे सदर कालावधीतील मानधन अदा करणेबाबत 
िशफारस केलेने या दो ह  मागदशकांना उपरो  नमूद कालावधीतील मानधन ीम.शैला सजंय पाचपुते 
यांना र.  १९,३२०/- व ीम. करण संजीव व स यांना र.  १५,८४०/- इतके मानधन अदा करणेत 
आले आहे. तर  सदर या खचास  मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७४०३      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/६३८/२०१४, द.१६/०७/२०१४ 
वषय - औंध रावेत र यावर थेरगांव डांगे चौक उ डाणपुला खालील र यामधील िमड अन काढून   
       र ता द ती करणेु . 

वषय मांक ५४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – ७४०४      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २४/०७/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.माया बारण े            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभः- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ना वयो/१/का व/५२६/१४ द.२१/०७/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध योजनांचे सन २०१४-१५ या आिथक वषातील 
अज माग वणेत येणार आहेत. सदर व वध योजनांचे अज तपासणी/छाननीचे कामकाज व लाभाथ ची 
पा /अपा  याद  तयार कर याचे कामकाज समुह संघटकांमाफत केले जाते. तसेच क शासन पुर कृत 
NULM या नवीन योजनेची व ती पातळ वर भावीपणे अंमलबजावणी करणेसाठ  समुह संघटकांना 
मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  वभागाकड ल व वध योजनांची कामे समुह संघटकां वना अडून राह ू
नयेत, सव कामे सुरळ तपणे पुण होणेसाठ , समुह संघटकांची स याची मुदत ( द.२२/०७/२०१४) रोजी 
संपलेनंतर पुढे सहा म हने कालावधीसाठ  अथवा नवीन नेमणूक होईपयत, (जो कमी असेल या 
कालावधीसाठ ) स या वभागात कायरत असले या ८ समुह संघटकांना मुदतवाढ दे यास व याकामी 
दरमहा ित समुह संघटक मानधन र. .७५१७/- व वाहन भ ा र. .५००/- या दराने येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७४०५      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक २/१/२०१२-१३ व २/२/२०१२-१३ मधील 
मोशी कचरा डेपो व स.नं.१३१ कचरा डेपो येथे वृ ारोपण व याची दोन वष देखभाल पा यासह 
करणेकामी मे. यांका इ टर ायजेस यांना सोपवणेत आले होते. सदर कामाची मुदत संपलेली असलेने 
पुढ ल सहा मह ने कालावधीसाठ  देखभाल व पाणी यव था, िन वदा नोट स मांक २/१/२०१२-१३ व 
२/२/२०१२-१३ चे दराने मे. यांका इ टर ायजेस यांना मुदतवाढ देणे व याकामी येणारे खचास मोशी 
कचरा डेपोसाठ  अंदाजे ६,००,०००/- पये आ ण स.नं.१३१ कचरा डेपोसाठ  ३,००,०००/- पये खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७४०६      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .७२२१ दनांक ८/७/२०१४ मधील पान . “७०१” हा मजकूर 
वगळ यात यावा व याऐवजी “७३०” हा मजकूर समा व  कर यात यावा. तसेच अ. . “२२” हा 
मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “७८” हा मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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



 22 

 
ठराव मांक – ७४०७      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभः- मा. साद शे ट , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 सालाबाद माणे यंदाह  दनांक ०१/०८/२०१४ रोजी पं.िचं.मनपातफ च धे लॉ स पंपळे िनलख 
व ी. मोरया गोसावी मंद राजवळ, ये  नागर क संघ, वरंगुळा क  मासुळकर कॉलनी येथे नागपंचमी 
साजर  कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

 
ठराव मांक – ७४०८      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 तावात नमुद माणे मनपा अंदाजप कात वाढ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ७४०९      वषय मांक – ६० 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या (ब े ीय थाप य) सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाम ये 

तावात नमुद माणे तरतुद  वग करणास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७४१०      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 इ े 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. .१,२०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४११      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संत ाने र उ ान, से टर न.ं२८, ािधकरण, िनगड , पुणे 
– ४४ या उ ानात िसमट पाईप या आधारे तयार केलेला सभा मंडप (शेड) आहे. सदर मंडपातील काह  
भाग भारतीय भुतपुव सैिनक संघास पुणे ज हा िनवृ  ये  माजी सैिनक कायालय/ वरंगुळा 
क ाकर ता वना मोबदला वापर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७४१२      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 भोसर  मधील आर ण मांक ४१४ येथे उ ान वकसीत करणे या कामाम ये अंतगत    
वकासाचे कामात वाढ झालेने सदर कामाचे सुधा रत खच र. ८५,००,०००/- (अ र  र. .पं याऐंशी लाख 
फ ) इतका होणार असलेने सदर कामाचे सुधा रत खचास (वाढ व खच र. .३९,००,०००/- अ र  र. . 
एकोणचाळ स लाख फ ) मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ७४१३      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 महापािलकेत िन य येणारे अ यागत, मुख पाहणेु , मा यवर व स माननीय यांना व मा यवर 
यांना आषाढ  वार  पालखी सोह यांतील दंड क-यांना दे यात आलेले संत ाने र महाराज व यांचे बंधू 
भिगनी आ ण संत नामदेव यां या भेट वर आधा रत समूहिश प भेट दे यात यावेत. याक रता एकूण 
१५० िश प तयार क न घे याची आव यकता आहे. यानुसार सदरह ू १५० िश प थेट प तीने तयार 
क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावानुसार कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ७४१४      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभः- मा.शांताराम भालेकर,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G-4B/६/२०११-१२ मधील अ. .५९ अ वये, िचंचवड 
SKF ते े ागृहापयत या ना याची सुधारणाची कामे करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.पांडुरंग क शन (िन.र. .८४,०२,७८०/- र. .चौ-याऐंशी लाख दोन हजार सातशे ऐंशी) 
पे ा २२.२२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६८,६२,४६६/- (िन वदा र कम - िन वदा 
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दर + ५% िमळुन) पयत काम क न घे यात आले आहे. परंतु मा. थायी सिमती ठराव . १५६६३ 
द.०८/११/२०११ अ वये सदर कामास ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६५,३५,६८२/- अ वये 
मा यता घे यात आलेली आहे. तर  वर ल िन वदा मंजुर दराने र. .६८,६२,४६६/- या मा यतेकामी व 
सदर या कामा या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ-घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ७४१५      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर         
संदभः- मा.आशा शडगे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मनपाचे कासारवाड  येथील िसतांगण उ ान देखभाल व संर णाचे कामकाज िन वदा न 
माग वता थेट प तीने िन वदा नो. .११, २०१२-१३ (बाब .१२) चे िन वदा दरानुसार र. .३.४२ ित 
चौ.मी. ित महा. दराने व यासह एक सुर ा र काचे खचासह मे. ी. यंकटे रा बेरोजगार सेवाभावी 
सं था यांना ०१ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ७४१६      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभः- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
केले माणे तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७४१७      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभः- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये राजीव गांधी 
जीवनदायी आरो य योजना द. १ मे २०१४ पासून राब व यात आली आहे. सदर योजने या अनुषंगाने 
वाय.सी.एम. णालायातील योजने या पा  लाभा याकडून द. १ मे २०१४ पासून कोणतेह  शु क आकारले 
नसलेने यास मा यता दे यात यावी व पुढ ल काळात केसपेपर शु क आकार यात येऊ नये. तसेच 
महानगरपािलके या सव णालयांत व दवाखा यांम ये पंपर  िचंचवड शहरातील पवळे व केसर  
िशधाप काधारक नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकार यात येऊ नये. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील द. १ मे २०१४ पासून राजीव गांधी जीवनदायी 
आरो य योजनेमधील पा  लाभा याकडून केसपेपरकर ता कोणतेह  शु क आकारले नसलेने यास व पुढ ल 
काळात महानगरपािलके या अ य सव णालये व दवाखा यांम ये दाखल होणा-या पंपर  िचंचवड शहरातील 
पवळे व केसर  िशधाप काधारक नागर कांसाठ  केसपेपरसाठ  कोणतेह  शु क आकारणेत येऊ नये यास 
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मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ७४१८      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २४/०७/२०१४      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभः- मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 थाप य क े य कायालय कामाचे तरतूद वग करण तावात नमूद माणे करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. .२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ७४१९       वषय मांक – ७०  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मागासवग य क याणकार  योजना राब वली जात े या 
योजने अंतगत क याणकार  घटक योजना . ७ मागासवग य युवकांना व वध  िश ण देणे ह  योजना 
आहे. शहर सुधारणा सिमती सभा . ५५ द. २२/०१/२०१४ या ठरावानुसार वर ल योजनेत धोरणा मक 
बदल कर यात आलेला आहे. या नुसार सदरचे िश ण शासनाकड ल मा यता ा  पञ अ नुसार 
अहताधारक VTP. . .  सं थेमाफत शासनमा य अ यास मांचे शासनमा य दराने िश ण देणे या माने 
पुव या योजनेत सुधारणा कर यात आली आहे. तसेच दनांक २०/०२/२०२४ या दवशी सवसाधारण 
सभेम ये वर ल वषयाला मा यता देऊन चारचाक  वाहन िश ण ह  दे यात यावे या उपसूचनेसह घटक 
योजना . ७ ला मा यता दे यात आली आहे. 
 मोरया सामाजीक ित ान ह  सं था VTP. . . बाबत या अट , शत  . १ते ४ या म ये बसत असून 
या सं थेने आतापयत अनेक योजनेत िश णांचे कामकाज केले आहे. यापैक   पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सुवण जयंती शहर  रोजगार योजना अंतगत BPL  वदया याना िश ण देणे, 
समाजक याण वभागा अंतगत   िश ण काय म चाल वले आहेत.  म हला व बालक याण वभागा 
अंतगत यावसायीक िश ण काय म देणे, ज हा अिधकार  कायालय अंतगत कौश य वकास िश ण 
योजना, म हला आिथक वकास महामंडळ अंतगत िश ण योजना, MES योजना, वर ल योजनेत मोरया 
सामा जक ित ान या सं थेनी अ यंत यश वीर या कामकाज केले असून िश णाथ ना शासनांचे 
माणपञ   िमळवून दले आहेत. सं थेनी अनेक िश णाथ ना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हद त  

रोजगार व वयंरोजगार उपल ध क न दला आहे. 
 अदयाप मागासवग य क याणकार  योजना घटक .७ अंतगत, एकह  िश ण वग न झा याने 
याचा िनधी न वापरला गे यामुळे मागासवग य वदयाथ  या पासून वंिचत राह ले गेले आहेत.  येणार  
वधानसभा िनवडणूक ची आचारसंह ता सु  हो यापुव  मागासवग य क याणकार  योजना . ७ सु  होणे 
गरजेचे आहे. 
 तर  वर ल सं थेचा कामाचा अनुभव ल ात घेऊन या सं थेस िश णाचे काम देऊन येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.                                   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४२०      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
      मह ला व बाल क याण योजनेअंतगत दड वष पुणे झाले या बचतगटांना अनुदान देणे ह  योजना 
काया वत आहे. या योजने अंतगत सन २०१३-१४ या  आिथक वषासाठ  जाह र कटना ारे अज माग वले 
असता एकूण ११०१ अज ा  झाले या अजाची छाननी केली असता २३० इतके अज पाञ ठरले व ८७१ 
इतके अज अपाञ ठरले आहेत. योजने या िनयमा माणे पाञ बचतगटांना येक  र. . २०,०००/- इतके 
अनुदान देय आहे. तर  एकूण पाञ ठरले या २३० बचतगटांना येक  र. . २०,०००/- या माणे एकूण र. . 
४६,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. तसेच जे अज कागदपञां या पुततेअभावी अपाञ ठरले आहेत अशा 
बचतगटांची पुतता क न घेऊन यांना सु दा अनुदानाचा लाभ देणे आव यक आहे. 
 तर  पाञ ठरले या २३० बचतगटांना येक  र. . २०,०००/- या माणे एकूण र. . ४६,००,०००/- 
इत या खचास तसेच जे अपाञ अज कागदपञां या पुततेनंतर पाञ ठरतील यांना सु दा येक  र. . 
२०,०००/- या माणे अनुदानाकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७४२१      वषय मांक – ७२  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ :- मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 
के या माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१.०० लाख)        

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

ठराव मांक – ७४२२      वषय मांक – ७३  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.रमा ओ हाळ 
संदभ :- मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
  थाप य क ेिञय कायालयकड ल तावात नमुद के या माणे वाढ/घट कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,२५०००/-)          

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

ठराव मांक – ७४२३      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ :- मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
  फ ेिञय कायालय मु यालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ६.०० लाख)       
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७४२४      वषय मांक – ७५  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातील नागर कां या सोयीसाई यापुव  अ/ब/क/ड असे 
चार भाग कायालयामाफत नागर कांना सु वधा पुर वणेचे कामकाज कर त होते. तथापी याम ये अिधक 
सुलभता ये यासाठ  दनांक २६/०१/२०१४ पासून न वन इ व फ असे दोन न वन ेिञय कायालय सु  
करणेत आलेले आहे. इ ेिञय कायालया या काय ेञातील भाग . ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५ व ३६ 
या दहा भागांचा अंतभाव करणेत आलेला आहे. 
 इ ेिञय कायालयातील पाणीपुरवठा वभागात सदय थतीत काम करणारे ी.िमलींद छबुराव 
जवळकर, सदगु  कृपा ब ड ंग कासारवाड  पुणे ३४ यांची िलपीक या पदावर ता पुर या व पात 
मानधनावर नेमणूक कर यास व मनपा िनयमानुसार कमान वेतन दराने येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.     

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

ठराव मांक – ७४२५      वषय मांक – ७६  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ६.०० लाख) 

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

ठराव मांक – ७४२६      वषय मांक – ७७  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 कै.अ णाभाऊ साठे सां कृितक भवन यायामशाळा व कै.मधुकर पवळे यायाम शाळा, िनगड  
गावठान भाग . १३ द.म. र. . २०००/- सेवाशु क त वावर  व मनपा िनयमानुसार अकरा म हने 
कालावधीकर ता हनुमान पोटस ऍकेडेमी, हनुमान हे थ लब मोरे व ती साईमं दरामागे गाव मौजे िचखली 
पुणे-१४ या सं थेस चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक – ७४२७      वषय मांक – ७८  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक– मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
  महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकामधील  तावात नमुद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१९,७५,०००/-)        

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४२८      वषय मांक – ७९  
दनांक – २४.०७.२०१४       वभाग - जलिन:सारण    
सुचक – मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .shi/२०६/२०१४  द.२१/७/२०१४  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून — 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत च-होली मैलाशु द करण क ांतगत भाग .७ म ये   
च-होली गावठाण प रसर, माळ पेठा, ताजणेमळा, दाभाडेव ती, काळजेव ती, बुडव ती इ.भागात 
जलिन:सारण निलका टाक याचे काम चालू आहे.  सदर कामांतगत वडमुखवाड  व ताजणेमळा येथील 
ना याम ये जलिन:सारण निलका टाक याचे काम चालू आहे.  सदर काम ना यामधून कर त असताना 
पे ोल लाईन ॉिसंग करणे अ याव यक आहे.  सदरचे काम के यामुळे साईनगर , ल मीनारायण नगर 
व ताजणेमळा या र हवाशी भागातील सावजिनक आरो याचा सांडपा याचा  सुट यास, इं ायणीनद चे 
होणारे दषुण रोख यास व पयावरणाचा समतोल राख यास मदत होणार आहे.  व सदरचे मैला पाणी 
च-होली येथील मलशु द करण क ांतगत येणार आहे.  सदर पे ोल लाईनचे ॉिसंग करणेकामी 
हंद ु तान पे ोिलयम काप रेशन िल. मुंबई पुणे पाईपलाईन (HPCL) लोणीकाळभोर यांचेकडे या 
वभागामाफत प  यवहार करणेत आले आहे.  व यांचे मागणी माणे नकाशे सादर करणेत आले 
आहेत.  तसेच हंदु तान पे ोिलयम काप रेशन यांचे अिधका-यांसमवेत सम  जागेची पाहणी करणेत 
आलेली आहे.  सदर पे ोल लाईन ॉिसंग करणेकामी मे.एच.पी.सी.एल. यांनी ॉिसंग चाजस 
भरणेबाबत द.३०/०६/२०१४ रोजीचे प ा ारे कळ वले आहे.  या कामासाठ  सुमारे ४ दवस अपे त 
आहेत व यांचे मागणीप ानुसार चार दवसांसाठ  र. .१८,०००/- ित दन या माणे ( ४ x १८००० = 
७२,०००/-) र. .७२,०००/- भरणे आव यक आहे. तर  सदरची र कम पये ७२,०००/- मे. हंद तान ु
पे ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड यांना अदा करणेचा तसेच च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग 
.७ म ये च-होली गावठाण प रसर, माळ पेठा, ताजणेमळा, दाभाडेव ती, काळजेव ती, बुडव ती 

इ याद  भागात जलिन:सारण निलका टाकणे या कामासाठ  उपल ध असले या तरतुद मधुन खच 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच मौजे तळवडे िचखली येथील भाग . १,३,५  प रसरात 
देखील जलिन:सारण निलका टाक याची कामे सु  आहेत सदर भागातून देखील जलिन:सारण निलका 
टाकताना हंद तानु  पे ोिलयम कॉप रेशन िल.कंपनीचे पे ोल लाईन ॉिसंग करावी लागणार आहे.  सदर 
ॉिसंग करताना हंद तानु  पे ोिलयम काप रेशन िल. कंपनीस कामा या व पानुसार र कम अदा 

करावी लागणार आहे तर  या या ठकाणी हंद तान पे ोिलयम कॉप रेशन िलु . कंपनीने मागणी 
के यानुसारची र कम या या कामासाठ चे उपल ध तरतूद मधुन अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.                

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

 
ठराव मांक – ७४२९      वषय मांक – ८०  
दनांक – २४.०७.२०१४             वभाग - जलिन:सारण   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .जिन/का व/१०/३१७/२०१४ द.१४/७/२०१४ 

 पंपर -िचंचवड मनपा व पुणे मनपा यांचे सांडपा यामुळे मुळा-मुठा व िभमा नद चे पाणी द षत ु  

झा यामुळे बािधत गावांम ये आर.ओ.यं णा बस वणेबाबत मा. वधानसभा अ य  यांचे अ य तेखाली 
द.९/७/२०१३ रोजी वधानभवन येथे झाले या बैठक त यांनी बािधत गावांसाठ  आर.ओ. यं णा 
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बस वणेक रता येणारा खच एकूण र. .१०.१३ कोट  दो ह  महानगरपािलकेने समसमान सोसावा असे 
सुिचत केले. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने एकूण र कमे या ५०%र कम हणजेच र. . 
५.०६५ कोट  पुणे ज हा प रषद यांना द.३१/७/२०१३ चे धनादेशा वये अदा करणेत आली आहे. 
यानंतर उपरो  वषयाबाबत द.४/९/२०१३ रोजी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे अ य तेखाली व 
संबिधत अिधकार  व लोक ितिनधी यांचे उप थतीत बैठक आयो जत कर यात आली होती. सदर 
बैठक म ये वर ल दले या र कमेम ये फ  ८२ गावासाठ  आर.ओ. यं णा बस वणे श य होत आहे. 
या यित र  जादा ३४ गावाम ये आर.ओ. यं णा बस वणे आव यक अस याचे िनदशनास आले आहे. 
या गावांक रता एकूण र कम .३.७७ कोट  इत या अिधक िनधाची आव यकता अस याने दो ह  
महानगरपािलकेने सदरचा िनधी सम माणात पुणे ज हा प रषदेकडे वग करणेबाबत ठरले आहे. 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची र कम .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषदकडे 
वग करणेबाबत वभागीय आयु  यांनी द.३०/१०/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. तदनुषंगाने सदरचा 
िनधी पुणे ज हा प रषद यांना अदा करणे या तावास मा.महापािलका सभेने ठराव .५२५, 

द.५/७/२०१४ अ वये मा यता दली आहे. सदर बाबीकर ता सन.२०१४-१५ चे अंदाजप कात तरतूद 
नाह . तथा प भुयार  गटर योजना अंदाजप क पान .७८५, अनु. .२ नुसार रा ीय महामाग ािधकरण 
व महारा  रा य वकास महामंडळ या शासन सं थाना भूिमगत मलवा हनी टाक याचे परवानगी कामी 
र कम अदा करणे ा उपलेखािशषाखाली उपरो  र कम अदा करावी लागणार अस याने या माणे 
र कम अदा करावयाचे झा यास खालील माणे तरतूद वग करणेचा ताव आहे.  
 

 
       वर ल माणे तरतूद वग करण क न पुणे ज हा प रषदेस र. .१८८.५० ल  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                             ---------- 
ठराव मांक – ७४३०      वषय मांक – ८१  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ७३.९० लाख)   

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

 
 

अ. . लेखािशष 
अंदाजप क सन 
२०१४-१५ पृ  

./अनु. . 

उपल ध 
तरतूद र. . 

ल  

लागणार  
तरतूद र. .ल  

वाढ र. . ल  
घट र. . 
ल  

१ भु.ग.यो. (ब भाग) ७८८/३३ १०० ११.५० ०.०० ८८.५० 

२ भु.ग.यो. (ई भाग) ८००/१२ ४०० ३०० ०.०० १०० 

३ भु.ग.यो.  (ब भाग) ७८५/२ १० १९८.५० १८८.५० ०.०० 

  एकूण र कम . ५१० ल  ५१० ल  १८८.५० ल  
१८८.५० 
ल  
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ठराव मांक – ७४३१      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ :- मा.आशा शडगे, मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे, मा.सुिनता गवळ , मा.माया बारणे यांचा 
        ताव-    
 सन २०१३-२०१४  आिथक वषापयत या म हलांनी िश ण घेतले (िशवणकाम िश ण) आहे 
अशा सव मह ला अजदारांना उ प नाची अट न ठेवता ट याट याने िशवण यंञाचे वाटप कर यास व 
याकामी येणा-या  य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                                  ---------- 
 
ठराव मांक – ७४३२      वषय मांक – ८३  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ : - मा.शांताराम भालेकर व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव . ७३३५ दनांक १५/७/२०१४ मधील “  कमान र कम ”  हा 
मजकुर वगळ यात यावा व या ऐवजी  “  कमाल र कम (सेवा शु कासह त) ” हा मजकुर समा व  
कर यात यावा व “  ठोस कारवाइ ”  या मजकुरानंतर “  (मनपा ह त यवसाय बंद  तसेच गणेश 
चतुथ या दवशी दनांक २९/०८/२०१४ ला अती मण पथकाची देखरेख) ” हा मजकूर समा व  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक – ७४३३      वषय मांक – ८४  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक– मा.सदगु  कदम 
संदभ :- मा. वनय गायकवाड व मा.सदगु  कदम यांचा ताव-  
       मा. थायी सिमती ठराव .७३२६, द.१५/०७/२०१४ अ वयेचा ठराव र  करणेस व सन 
२०१४-१५ चे अंदाजपञकात थाप य वभागाअंतगत  तावात नमुद केले माणे तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२४०००००/-)    

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

ठराव मांक – ७४३४      वषय मांक – ८५  
दनांक – २४.०७.२०१४         
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ :- मा.सदगु  कदम व मा. साद शे ट  यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती अ य  यां या वापरात असलेले वाहन जुने झाले असलेने वारंवार बंद पडत 
असलेने कायालयीन कामास अडचण येत आहे. सबब यां या वापराकर ता कॉर पओ हे वाहन सव 
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सु वधांसह वाहन उ पा दत कंपनीचे अिधकृत व े ते यां याकडून िन वदा न माग वता करारनामा न 
करता थेट प दतीने खरेद  करणेस व य  येणारे खचास 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/६१९/२०१४ 

दनांक - २४/०७/२०१४ 
 
 

                                                        
                                                               नगरसिचव                                                               

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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