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

कायप का मांक - ११० 

सभावृ ांत 
 
 

दनांक - १५/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१५/०४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

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

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

 यािशवाय मा.झुरे - सह आयु ,  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर 
अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वैदयक य अिधकार , मा.िचंचवडे, 
मा. परजादे, मा.कुलकण , मा.केदार  – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
      ------- 

 
 
 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने मंगळवार 
            दनांक २२/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ पयत 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 - ११० 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/४/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक - २२/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १५/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक २२/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३) मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
४) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

 
या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे,मा.गावडे, 

मा.फंुदे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल रॉय - 
आरो य वै कय अिधकार , मा.भदाणे – उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िचंचवडे, मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.गलबले, मा.घोडे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क, मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , मा.बोदडे - शासन अिधकार , मा.लावडं - कायदा 
अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

 
 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने मंगळवार 
            दनांक २९/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० पयत 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 - ११० 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/४/२०१४ व २२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - २९/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.३० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक २९/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० 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. ल ढे गणेश नारायण 

३ मा. कदम सदगु  महादेव 

४ मा. शडगे आशा सुखदेव 

५ मा. गायकवाड सं या सुरदास 

६ मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
७ मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८ मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९ मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१० मा. साद शे ट  
 

या िशवाय मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडे ु – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.साळवे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.थोरात, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे 
- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.पाट ल – ाचाय 
आय.ट .आय.मोरवाड , मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक : मा.सुिनता गवळ  
 

       मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी.  
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
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मा.सभापती - मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ 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 - ११० 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/४/२०१४, २२/०४/२०१४ व २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०६/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३. मा. कदम सदगु  महादेव 

४. मा. शडगे आशा सुखदेव 

५. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
६. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
७. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे,  

मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.घाडगे - मु यलेखाप र क,  मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै कय अिधकार , मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.इंगळे, 
मा.च हाण, मा.इंगळे, मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे, मा.भोसले – 
काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.), 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.बोदडे –  शा.अिध.जनसंपक व मा हती वभाग हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.सदगु  कदम    अनुमोदक : मा. वनय गायकवाड 
 

       शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी.  
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
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मा.सभापती - शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ 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 - ११० 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/४/२०१४, २२/०४/२०१४, २९/०४/२०१४ व ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक - ०९/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.१५ वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा 

शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 

उप थत होते. 

१. मा. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. कदम सदगु  महादेव 

३. मा. शडगे आशा सुखदेव 

४. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
५. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
६. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

७. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण , 

मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल,  
मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद 
जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.केदार ,    
मा.संजय कांबळे – काय.अिभयंता, मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.बहरेु  – शासन अिधकार ,  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

 
दनांक ०९/०४/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - १०९) सभावृ ांत कायम 

करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ६७१३      वषय मांक – १ 
दनांक – ०९/०५/२०१४             वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७१/२०१३ द.२४/२/२०१३. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, . .६ मोशी 
येथे से टर .४,६,९,१० येथील र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२८,०१,०२६/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार स वीस) पे ा २४.६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर  
दराने  र. . २२,१७,५७२/- 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 – ६७१४      वषय मांक – २ 
दनांक – ०९/०५/२०१४            वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर         अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१४१/२०१४ द.२५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१२ 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील बगव ती व बागडेव ती, पाट लनगर येथील सोसायट  र यांना 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी इ ा चर ा.िल.(िन.र. .३५,०१,४००/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे) पे ा ३.३३% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३५,५४,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 – ६७१५      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४            वभाग – शासन 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शासन/८/का व/१३९/२०१४ द.२५/२/२०१४. 
वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ दनांक १६/०१/२०१४ नुसार ी.गौड फु ल भगतिसंग  
        सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 

वषय मांक ३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७१६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१८४/२०१४ द.२८/२/२०१४. 

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

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

ठराव मांक – ६७१७      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०९/०५/२०१४      वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .पवै/०२/का व/९२/२०१४ द. २८/२/२०१४. 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
      ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची १ दवस सेवा खं डत क न पु हा द. ०७/०२/२०१४ पासुन  
सहा म हने कालावधी अथवा शासन मंजुर पदावर यो य अशा उमेदवाराची र तसर नेमणुक कर यात  
येईपयत यापैक  जे अगोदर असेल या पयत या कालावधीसाठ  दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. .  

पंचवीस हजार फ ) एक त मानधनावर मुदतवाढ देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७१८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/१७१/२०१४ द. ०१/०३/२०१४. 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ बाब .१ अ वये, ब भागातील र ते  
म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामी मेु .मधुकर पवळे वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन वदा  
र. .९,३४,०२०/- [अ र  र. .नऊ लाख चौतीस हजार वीस] पे ा ३०.००% कमी) (३ वष) यांचेशी  

करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७१९      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै कय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/१७९/२०१४ द.१/३/२०१४. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखा याकर ता आव यक लागणा-या ऑ सजन सेट पुण  
व ने युलायझर खरेद कामी मे.महेश स जकल अँ ड फामा युट कलस यांचेकडून्  ई-िन वदा णाली दारा  

ा  लघु म दरानुसार हणजेच िन वदेतील आयटेम .१ कर ता र. .८,४९९/- माणे ४२ नग  

ऑ सजन सेटकर ता र. .३,५६,९५८/-  व  आयटेम .२ कर ता र. .१,१३९/- माणे ४२ नग  
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ने युलायझर कर ता र. .४७,८३८/- असा एकूण र. .४,०४,७९६/- माणे खरेद  कर यास व करारनामा  
कालावधीत मागणी ा  झा यास ा  लघु म दरानुसार येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत  

आहे.  

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

ठराव मांक – ६७२०      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१४/२०१४ द.२६/२/२०१४. 

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

 मा.आयु  यांचे मागणी माणे यांना यांचे वषय मांक ८ चे वषयप  मागे घे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७२१      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१३/२०१४ द.२६/२/२०१४                                                                    

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .०१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

    मा.आयु  यांचे मागणी माणे यांना यांचे वषय मांक ९ वर ल वषयप  मागे घे यास  

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७२२      वषय मांक – १० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – वाय.सी.एम. णालय  
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वायसीएमएच/पीजी२/का व/६६/२०१४ द.११/३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पद यु र अ यास मासाठ  दरमहा एक त  
मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी ) ६ म हने क रता पदे भरणेकामी वशेष रोटेशन ारे दले या 
जा हरात िस द ची बले अदायगीकामी सादर केलेली बले  १) दै.महारा  टाई स र. . १,३५,३६०/-, २) 
दै.लोकमत र. .२०,७३६/-, ३) दै.लोकस ा र. . ९२,८८०/- इतके जा हरात बल अदा करणेस येणा-या 
खचास तसेच सदरचे बल मा हती व जनसंपक वभागाकड ल “ िस  ”या लेखािशषातून खच  टाकणेस 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७२३      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८१/२०१४ द.११/३/२०१४. 

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

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६७२४      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८०/२०१४ द.११/३/२०१४. 

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

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

---------- 
 
मांक – ६७२५      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७९/२०१४ द.११/३/२०१४ 

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

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

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

 
ठराव मांक – ६७२६      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७६/२०१४ द.११/३/२०१४ 

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

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

---------- 
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ठराव मांक – ६७२७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७७/२०१४ द.११/३/२०१४  

      वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                       िमळणेबाबत. 

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
मांक – ६७२८       वषय मांक – १६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७८/२०१४ द.११/३/२०१४. 

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

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६७२९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७५/२०१४ द.११/३/२०१४ 

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

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६७३०      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/०९/का व/७९/२०१४ द.१०/३/२०१४. 

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

                     वॉड आया यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 
वषय मांक १८ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७३१      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६३/२०१४ द.११/३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

17th National Conference on e-Governance at Kochi, Keralaयेथे द.३० व ३१  

जानेवार  २०१४ या कालावधीत कायशाळेसाठ  महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून ी.िनळकंठ पोमण, 

संगणक अिधकार  यांना को ची (केरळ)येथे एक दवस अगोदर वासासाठ  द.२९/०१/२०१४ ते 
द.३१/०१/२०१४ या काला वधीत पुणे ते कोची र. .६,२३५/- व कोची ते पुणे र. .६,२८०/- असे एकूण 
र. .१२,५१५/- (अ र  र. . बारा हजार पाचशे पंधरा फ ) यांनी वतः खच केले अस याने यांना 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७३२      वषय मांक – २० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६२/२०१४ द.११/३/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

‘सारथी’ हे पलाईन कर ता Mobile App for Windows and Black Berry operating platform  

(Marathi) मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे र. .1,90,800/- (अ र  र. .एक लाख न वद 
हजार आठशे) इत या खचाचे कामकाज M/S Tech 9 Services, Chinchwad, Pune 33यांचे माफत 
तातड चीबाब हणुन महानगरपािलका वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१३ रोजी वकिसत क न याचे 
उदघाटन करणेत आलेले असून सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७३३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं०४/का व/१७४/२०१४ द.१२/३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 
       मनपाचे वै क य वभागाकड ल मागणीनुसार मनपाचे वै क य वभागास आव यक सा ह य  

छपाई करणेकामी मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन र. . ९,००,१९५/- व मे आिशष एंटर ायजेस  

यांचेकडुन र. . ३७,६७४/- असे एकुण र. . ९,३७,८६९/- (अ र  र. .नऊ लाख सदोतीस हजार आठशे  

एकोणस र) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता तसेच मनपा या वै क य 

वभागाचे वा षक मागणीनसार ई.िन.स.ू .३२/२०१३-१४ अ वये ा  मंजूर िन वदा लघु म दराने मे.  

अमृत मु णालय यांचेकडून करारना याची मुदत संपेपयत छपाई क न घे यास व याकामी येणा-या  
य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  ठराव कायम हो याची वाट न पाहता पुढ ल कायवाह  करणेत  

यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७३४      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२४५/२०१४, द.१८/०३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, भाग .४६  
नढेनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.ली.पुणे (िन.र. .३५,०१,३२७/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार तीनशे स ावीस) पे ा ३.२० % 

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,५८,७४९/- 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. 
---------- 

ठराव मांक – ६७३५             वषय मांक – २३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
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  

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

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

ठराव मांक – ६७३६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२९१/२०१४, द. २५/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक कॅनन मेक कं.चे टोनर यं णा खरेद बाबत... 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ६७३७      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/७/का व/१/२०१४, द. २५/०३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी व छता व सुर ा  
ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै क य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .१२/२०१२-१३ मिधल 
अट .११ नुसार सामा जक/धमदाय सं थांचे करणेत आले या नेमणुकनुसार पंपर  िचंचवड मु लम 



 15 

वेलफेअर अँड क तान ईदगाह किमट , व ठलनगर, नेह नगर यांनी मौजे दापोड , आर ण .३/४ 
येिथल न याने सु  करणेत आले या मु लम दफनभुमीसाठ  काळजीवाहक नेमुन तेिथल व छता व 
सुर ा ठेव याची तयार  दश वली अस याने याकामी यांची आदेशाचे तारखेपासून दनांक १९/५/२०१६ 
अखेर ती काळजीवाहक ८ तासांसाठ  र. .७,०७९/- इतके मािसक दराने ३ काळजीवाहक व १ सफाई 
कामगार असे एकूण ४ कामगार नेमणेस, याकामी यांचेशी करारनामा करणेस व येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७३८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . काशा/२/का व/२४१/२०१४, द. २८/०३/२०१४. 
वषय - सन २०१३-२०१४ क रता तरतूद वग करणेबाबत. 

वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७३९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ुआ था २/का व/३५४/२०१४, द.२९/०३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

ी. वीण व ठल लडकत पद कायकार  अिभयंता, जलशु द करण क , पाणीपुरवठा यांना  
द.८/०१/१४ रोजी हैदराबाद येथे वमानाने वखचाने केलेला वास खच  र. . १३,८९०/- (अ र  
र. .तेरा हजार आठशे न वद) यांना  अदा करणेस आदेश मांक जशुके/पापु/आ था२/का व/    /१४, 

दनांक    /०३/१४ अ वये मा यता दलेली आहे. तसेच सदरचा खच जलशु द करण क  से.२३ 
पाणीपुरवठा वभागकड ल “ वासभ ा” या लेखािशषाकतून खच  टाक यास मा यता दलेली अस याने 
सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७४०           वषय मांक – २८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४            वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम                अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२६/२०१४, द.३१/०३/२०१४. 
वषय - नािशक फ़ाटा ते वाकड र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated Lane बांधणे 
       िन वदा नोट स मांक - ३०/४/२०१३-१४. 

वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 



 16 

ठराव मांक – ६७४१      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनय गायकवाड                अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२९९/२०१४, द. २९/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे सव वभागांकड ल न यांचे कॅिनंग क न जतन करणेसाठ  टोअरेज व  

       आव यक संगणक यं णा खरेद  करणेबाबत. 
वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७४२      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/३००/२०१४, द. २९/०३/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे व वध वभागातील अिधकार  व कमचार  यांना एकूण २१०० आय-ड  नुतनीकरण  

करणेकामी व थािनक सं था कर (LBT) अ लकेशन कर ता िस यु रट  सॉकेट लेअर (SSL) खरेद  
कर ता ई-िन वदा .४३/२०१३-१४ अ वये लघु म िन वदाकार मे.टेक ९ स ह सेस यांना आव यक २१०० 
आय-ड  नुतनीकरण करणेकामी व थािनक सं था कर(LBT)अ लकेशन कर ता िस यु रट  सॉकेट 
लेअर(SSL) खरेद  करणेकामी एकूण २ बाबी  सा ह याचे दर एकूण र. .६,९४,३५९/- (अ र  र. . सहा 
लाख चौ-या नव हजार तीनशे एकोणसाठ) दर वीकृत क न,करारनामा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७४३            वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/८९/२०१४, द.४/०३/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ानात पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेणे 
      (िन वदा नोट स .११/२ - २०१३-१४) 

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७४४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन) यांचे प  .पअक/१/का व/१३४/२०१४, द. १/०४/२०१४. 
वषय - पं.िचं.मनपातील मैलाशु द करण क ासाठ  लो रन टनर पुर वणेबाबत. 

वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७४५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – वदयुत 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे . व/मुका/५/का व/१७१/२०१४ द. ०४/०४/२०१४. 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, . .२३, 
२४, २५, ४२ व ४३ मधील व वध ठकाणी हायमा ट दवे बस वणेकामी मे.ओंकार इले क स 
(िन.र. .११,२४,५०७/- [अ र  र. .अकरा लाख चो वस हजार पाचशे सात] पे ा १२.५५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – ६७४६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – वदयुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे . व/िन/५/का व/१७२/२०१४ द. ०४/०४/२०१४. 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, भाग 
.१८ कवळे वकासनगर मधील उ मनगर प रसरात न याने तयार होणा-या र यावर दवाब ीची 

सोय करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. . ९,१२,९२९/- [अ र  र. .नऊ लाख बारा 
हजार नऊशे एकोणीस] पे ा १८.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७४७      वषय मांक – ३५  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं५/का व/१०५/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने भगवान महावीर जयंतीिनिम  र ववार 

द.१३/०४/२०१४ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे काय माचे आयोजन कर यात आलेले 
आहे. सदर काय मा या अनुषंगाने काय माचे संबिधतांचे मानधन, े ागृह भाडे, िनवेदक मानधन, 

मा यवर चहापान, ना ा यव था, टेज बॅनर व रांगोळ  यव था इ. कर ता र. .८०,०००/- (अ र  र. . 
ऐंशी हजार फ ) इतका अंदाजे खच अपे त आहे. सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७४८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/१६०/२०१४ द. ०५/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भारत सरकार, शहर  वकास मं ालय िनमाण भवन नवी द ली यांचेकड ल द.१४/०३/२०१४  

या प ा वये ी.घारे यांची वषयां कत पद यु र अ यास मासाठ  िनवड केलेबाबत कळ वले आहे.  ी.घारे वकास 
व ठल किन  अिभयंता  उ च िश णासाठ  एकुण २४ म हने अ ययन रजा महारा  नागर  सेवा ( रजा) िनयम 
१९८१ मधील करण ७ नुसार मंजूर करणेस मा यतेसाठ  व याचेकडन महारा  नागर  सेू वा (वेतन) िनयम १९८१ 
मधील वह त नमु यात र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर बंधप  िलहन घेऊन य  उ च िश णाकर ता जाणे व ू
येणेचा एक वेळचा रे वे वास खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७४९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – औ सं,कासारवाड  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ संमु/१/का व/८७/२०१४ द. ०५/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा औदयोिगक िश ण सं था पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील औ ोिगक िश ण  

सं था (मुलींची), कासारवाड  क रता ०५ कमचार  व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  क रता ०१ कमचार  यांची 
आदेश .औ संमु/१/का व/२६४/२०१३,  द.१९/११/२०१३ (मानधन वाढ आदेश) अ वये औ. .सं था (मुलींची) 
कासारवाड  येथील अ. .१ ते ५ खालील कमचा-यांना दनांक ०७/१०/२०१३ ते दनांक ०६/०४/२०१४ व औ ोिगक 
िश ण सं था मोरवाड  अ. .६ व रल खालील कमचा-यास  दनांक ०७/१०/२०१३ ते दनांक ०६/०४/२०१४ अखेर 

६ म हने कालावधी क रता मानधन त वावर हंगामी व पाची नेमणूक कर यात आली आहे. तुतचा नेमणूक 
कालावधी पुण होत अस याने यांची एक दवसाची सेवा खंड त क न पुढ ल सहा म हने कालावधी क रता एक त 
मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ठराव मांक – ६७५०      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/४/का व/३१५/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
वषय - इं ायणी व मुळा नद पा ातातील जलपण  काढणे कामाबाबत ... 

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

अ. . कमचा-यांचे नाव पदनाम मानधन 

१. ीमती कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधनिनदेशक १५००० /- 
२. ीमती िनलवण सोनाली पांडरंगू  मानधनिनदेशक १५००० /- 
३. ी. कांबळे िस दाथ अिभम यु मानधनिनदेशक १५००० /- 
४. ीमती िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधनिनदेशक १५००० /- 
५. ीमती क डे हेमाली बाळकृ ण मानधनिनदेशक १५००० /- 
६. ीमती कंुभार अलका बाबुराव मानधनिनदेशक १५००० /- 
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ठराव मांक – ६७५१      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – ना वयो 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/११०/२०१४ द.०५/०४/२०१४. 
 मा.सहा.आयु , ना वयो यांनी िशफारस केले माणे – 

िनःसमथ(अपंग) क याणकार  योजने अंतगत खालील लाभाथ  यां या नावापुढे दश वले नुसार  

ी.जाधव वण रामचं  यांना र. .५०,०००/- (अ र  र. . प नास हजार) या माणे एकूण 
र. .५०,०००/- Back End Subsidy व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
   

     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७५२      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – मुलेप 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/२९/२०१४ द. ०९/०४/२०१४. 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण                 
वभागाकड ल माहे माच २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा              
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ६७५३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – मुलेप 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/३०/२०१४ द. ०९/०४/२०१४. 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण                   
वभागातील द.१०.३.२०१४ ते द.१६.३.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३०/२०१४ द.९.४.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

---------- 

अ. . लाभाथ चे नांव बँकेचे नांव बँकेने मंजुर केलेले 
कज 

५०% माणे देय 
अथसहा य 

१ ी.जाधव 
वण रामचं  

बँक ऑफ महारा  
ड .वाय. पाट ल कॉलेज 

पंपर -१८. 

१,००,०००/- ५०,०००/- 

  एकूण १,००,०००/- ५०,०००/- 
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ठराव मांक – ६७५४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – मुलेप 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/३१/२०१४ द. ०९/०४/२०१४. 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१७.३.२०१४ ते द.२३.३.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप 
/१/का व/३१/२०१४ द.९.४.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ६७५५      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – मुलेप 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/३२/२०१४ द. ०९/०४/२०१४. 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  
द.२४.३.२०१४ ते द.३०.३.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी  

.मुलेप/१/का व/३२/२०१४ द.९.४.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा  

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६७५६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४१/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  

िमळणेबाबत... 
वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७५७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४४/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत... 
वषय मांक ४५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७५८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४३/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नोट स .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर    

िमळणेबाबत... 
वषय मांक ४६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 

ठराव मांक – ६७५९      वषय मांक –४७  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४०/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
 वषय - िन वदा नोट स .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

        िमळणेबाबत... 
वषय मांक ४७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

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

   ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

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

 मांक - नस/४/का व/४१०/२०१४ 

दनांक - १३/०५/२०१४ 
 
 

   
                                                                           नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


