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

कायप का मांक - १२१ 
सभावृ ांत 

 
 

दनांक - ०१/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

०१/०७/२०१४ 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. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
 
 

 या िशवाय मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.भोसले - मु य लेखापाल, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना,  
मा.काची, मा.िचंचवडे, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.केदार  – कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे - 
.िश णािधकार  (मा य.),  मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
 

सभाकामकाज उरकणेकामी नेमनू दले या वेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत 
नसलेने उप थत स मा.सद य यांनी मंगळवार दनांक ०८/०७/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ पयत सभा 
तहकूब केली. 

 
 
 

                                             
नगरसिचव 

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

कायप का मांक - १२१ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०१/०७/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०८/०७/२०१४         वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०१/०७/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार, दनांक ०८/०७/२०१४ 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. वाघेरे सुिनता राजेश 

३. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

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. गायकवाड सं या सुरदास 

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

११. मा. सौ. गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

१३. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१४. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१५. मा. साद शे ट  
 

 या िशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , 
मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा. गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे 
- सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु य लेखाप र क, मा.सुरगुडे - 
वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखपाल, 
डॉ.अिनल रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन सावळे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - 
उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, 
मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, 
मा.गलबले, मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  
(मा यिमक) मा.साळंुके – उ ान अिध क, मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.लावंड - कायदा 
अिधकार ,  मा.बोदडे – शासन अिधकार , मा.इंदलकर - कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

-------- 
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ठराव मांक – ७१५६      वषय मांक – १  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – क े ीय कायालय   
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क े/ व/जा/४६९/२०१४ द.१९/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मे. ओट स हे वत: उ पादक कंपनी असून यांनी आजपयत समाधानकारकपणे कामकाज 
केलेले आहे. यांनी सादर केलेले दर हे बाजारभावानुसार यो य व वाजवी आहेत. तर  यशवंतराव च हाण 
हॉ पटल येथील चार टॉवर िलफ सचे सन २०१४-१५ हया कालाविधकर ता वा षक देखभाल द त ु
करणेचे काम करारनामा क न करवून घेणेस व याकामी येणारा खच र. . ७,८३,५४४/- (अ र  – . 
सात लाख याऐंशी हजार पाचशे च वेचाळ स फ .) मे. ओट स यांस आगावू अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१५७      वषय मांक – २  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ड े ीय कायालय  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२०६/२०१४ द.१६/०६/२०१४. 
       वषय - ड े य कायालयात औ णक धुर करण करणेकर ता पकअप हॅन/टे पो भाडयाने 

घेणेबाबत...  
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१५८      वषय मांक – ३  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य    
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/का व/२५/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १२/४९/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, भोसर  
जलतरण तलाव क ातील यायामशाळा द त क न नुतनीकरण करणेकामी ु मे. एस.बी. सवई (िन.र. .  
११२०४४८/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स) पे ा ३८.९९० % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ७१७७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहल यांचेु बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
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ठराव मांक – ७१५९      वषय मांक – ४  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य    
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/का व/२६/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १२/४१/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, भोसर  
जलतरण तलाव क ातील यायामशाळा द त क न नुतनीकरण करणेकामी ु मे. एस.बी. सवई (िन.र. .  
१४००५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ .) पे ा ३६.९८९ % कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .९,२६,६३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६०      वषय मांक – ५   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य    
सुचक – मा.सुिनता गवळ             अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३/का व/२७/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १२/५०/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, . . 
३० च पाणी वसाहतीतील पुणे नािशक र याचा कडेने फुटपाथ द ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे ु
करणे कामी मे. एस. ड . अजवानी(िन.र. .१७,५०,७७७/- (अ र  र. . सतरा लाख प नास हजार 
सातशे स याह र) पे ा २९.९९८ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १२,८६,८५८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६१      वषय मांक – ६   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य    
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३/का व/२८/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १२/५०/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, भाग 
. ३० च पाणी वसाहत येथील र यां या चरांची द ती डांबर करणाने करणे व थम ला ट पेट ंग ु
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करणे कामी मे. एस. सी. कटार या (िन.र. .  १७,५०,९३५/- (अ र  र. . सतरा लाख प नास हजार 
नऊशे प तीस) पे ा १७.६०० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १५,१४,९०९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६२      वषय मांक –७   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३/का व/२९/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २५/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
इं ायणीनगर पेठ .२ मधील मोकळ  जागा . १ ते ६ येथे अंतगत पा वे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी, मे. भगवंत क शन (िन.र. .  १२,६०,५००/- (अ र  र. . बरा लाख साठ हजार 
पाचशे) पे ा २१.२१ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १०,४२,८०५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करण ेबंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ु
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६३      वषय मांक – ८  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३/का व/३०/२०१४ द.२१/०६/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/३६/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, च-
होली येथे उ ानाकर ता ता यात येणा-या जागेस िसमािभंत बांधणे कामी मे. बालाजी क शन 
(िन.र. .  २१,००,८८९/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे एकोणन वद फ .) पे ा २५.९९ % कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने    र. .१६,३२,६११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहन यांचेबु रोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
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ठराव मांक – ७१६४      वषय मांक – ९   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – लेखा    
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/४१८/२०१४ द.१९/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. मु यलेखापाल लेखा वभाग यांचे वापरातील मनपा वाहन . MH-14- CL - 247 (टाटा 
ह टा) कर ता पाच नग न वन ज टोन कंपनीचे टयुबलेस टायस मे. दशन टायस, िचंचवड यांचे 

कडून करारनामा न करता िन वदा व कोटेशन न माग वता थेट प दतीने यांनी सादर केले या 
दरानुसार खरेद  कर यास व याकामी येणा-या   र. .२३,५५०/- (अ र  र कम पये तेवीस हजार 
पाचशे प नास फ .) खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६५      वषय मांक – १०   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – मुलेप    
सुचक – मा.शांताराम भालेकर            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/६१२/२०१४ द.२०/०६/२०१४. 
      मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६६      वषय मांक – ११   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – जलिनसारण   
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/३००/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

महारा  दषण मंडळाने जल ु ( दषणु , ितबंध व िनयं ण) अिधिनयम १९७४  अंतगत येक  
थािनक वरा य सं थेने यां या काय े ात िनमाण होणारे घरगुती सांडपाणी गोळा क न यावर 

शा ो  प दतीने या क न व हेवाट लावणे, तसेच पयावरण व वने मं ालय भारत सरकार माफत 
नागर  घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) िनयम २००० हे पयावरण (सं था) अिधिनयम १९८६ 
अंतगत येक थािनक वरा य सं थेने यांचे काय े ाम ये िनमाण होणा-या नागर  घनकच-याची 
यो य ती वगवार  क न महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडूनु  घेतले या अिधकार प ा माणे याची  
यव था करणे, जैव वै कय घनकचरा यव थापन व हाताळणी) िनयम १९९८ नुसार येक थािनक 
वरा य सं थेने यांचे काय े ातील जैव वै कय कचरा यव थापन उभार यासाठ  यो य ती उपाय  

योजना करणे बंधनकारक अस याचे कळ वले आहे व या माणे महारा  दषण महामंडळाने ु  
महापािलकेस खालील माणे अंितम सुचना दले या आहेत. 
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अ. महानगरपािलकेचे सव सांडपाणी एक त क न यावर यो य ती प रपुण या 
कर यासाठ  सांडपाणी या सयं णा बसवून शा ो  प दतीने व हेवाट लावावी. 

ब. जो नागर  घनकचरा आप या काय े ाम ये िनमाण होतो यासाठ  वतं  
वग करण (जै वक वघटनशील/अ वघटनशील) (Biodegradable / Non – 

biodegradable) आ ण पुणिनमाण घनकचरा (Recoverable waste) क न याची 
व हेवाट सांडपाणी पुरवठा व छता वभाग मं ालय, महारा  शासन यां या शासन 
िनणय . घक य-१००३/ . ./६७५/पापु-२२, द. २६/८/२००३ माणे यो य ती 
भुभरण जागा मा यता िमळाले या ठकाणी, नागर  घनकचरा ( यव थापन व 
हाताळणी) िनयम २००० मधील तरतुद माणे मे. मुंबई उ च यायालय खंडपीठापुढे 
दाखल कर यात आले या सावजिनक हता या यािचका . १७४०/१९९८ आ ण 
इतर एक त यािचका मधील द. २/४/२०१३ या आदेशा माणे दले या व हत 
मुदतीत करणे आपणावर बंधनकारक आहे. 

क. यामुळे आपण प रपुण सांडपाणी यव थापन व नागर  घनकचरा   
यव थापनासाठ  येक वष  एकूण भांडवली खचापैक  २५% तरतूद क न या 
क पावर खच करावे. जेणेक न सदरहु यं णा उभार यासाठ  यो य ती आिथक 

तरतूद होऊन कायदेशीर पुतता पार पाडली जाईल.  

ड. सदर िनदशप  महानगरपािलके या मा. थायी सिमती व मा. सवसाधारण सभे या   

   िनदशनास आणून देऊन यां या मंजूर ने पतुता अहवाल मंडळास ३० दवसात  
   सादर करावा. 

सदर िनदशप  मा.महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ सादर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६७      वषय मांक – १२   

दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – वैदयक य   
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वैदय/१अ/का व/४५४/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयांचे स मीकरण करणेकर ता दंतश य      
िच क सक हे पद दरमहा एक त मानधनावर ६ म ह यांचे कालावधीसाठ  हंगामी प दतीने भरणेकामी 
जा हरात िस द क न Walk In Interview प दतीने द. १५/०६/२०१४ या दनांकापयत नेमणुका 
करणेत आले या आहेत. सदर पदांची मुदत द. १५/०६/२०१४ रोजी संपलेली अस याने सरदची पदे 
भरणेकामी वतमानप ात जाह रात िस द क न Walk In Interview प दतीने मुलाखती घेऊन भरणे 
आव यक आहे. सदर पदांचा तपिशल खालील माणे – 
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मानधन 
अनुभवानुसार मानधन  

शै णक अहता ३ वषापे ा कमी ३ ते ५ वष ५ वषापे ा जा त 

बी.ड .एस. २५०००/- ३००००/- ३५०००/- 

एम.ड .एस. ५००००/- ५५०००/- ६००००/- 
  
 वर नमूद केले माणे सदरची पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे 
कालावधीत भ व यात वेळोवळ  र  होणार  पदे दर सोमवार  Walk In Interview प दतीने मुलाखती 
आयो जत क न भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६८      वषय मांक – १३  
दनाकं – ०८/०७/२०१४     वभाग – नगरसिचव   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/७६९/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
      मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे -  

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१६९      वषय मांक – १४   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – वैदयक य मु य  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वैदय/१/का व/७२७/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

माहे मे-जून २०१४ म ये पदवीधर मतदारसंघ व िश क मतदारसंघाची िनवडणूक अस याने 
तसेच द. २०/०५/२०१४ पासून आचारसं हता लागू केली अस याने या कालावधीम ये न याने जा हरात 
िस द करणे श य नस याने तसेच णालयीन कामकाजाम ये अडथळा िनमाण होईल या कारणा तव 

सदर पदांना एक म हना मुदवाढ देणे आव यक आहे. यानुसार मा. आयु  सो. यांनी मा. थायी 
सिमती यांची काय र मा यता िमळेल या उमेद मा यतेअधीन सदर पदांना एक म हना मुदतवाढ देणेत 
आलेली आहे.  

 
 
 

अ. . पद शै णक अहता भरावयाची पदे भरावयाची 
पदसं या 

१ दंतश य 
िच क सक 

मा यता ा  व ा पठाकड ल 
बी.ड .एस/एम.ड .एस.,कामाचा 
अनुभव असणे आव यक  

तालेरा णालय-१ 
भोसर  णालय-१ 

२ 
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अ. 
. 

उमेदवाराचे नाव िनयु चे पदनाम नेमणूक चे ठकाण मुदतवाढ चा कालावधी 

१ ी. कु-हाडे राजू हला पाु  इ.सी.जी.टे निशयन तालेरा णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

२ ीमती जाधव उिमला संजीवन लॅब टे निशयन जजामाता णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

३ ीमती आंबेकर अनु ी अिभजीत  लॅब टे निशयन तालेरा णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

४ कु. कांबळे नेहा भागुराम ए स रे टे निशयन तालेरा णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

५ कु. शेळके या हणमंत ए स रे टे निशयन थेरगांव णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

६ ी. कुजीर महेश संभाजी ने  िच क सा अिधकार  तालेरा णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

७ ीमती भागानगरे दपाली गणेश फ जओथेर प ट तालेरा णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

८ ीमती कोराड पुजा िच मय फामािस ट जतामाता णालय 
अंतगत काळेवाड  दवाखाना 

२०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

९ ी. व हले राज  ानोबा पु ष क  मदतनीस तालरेा णालय अंतगत 
कवळे दवाखाना 

२०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

१० ी. गज व ठल बाबासाहेब पु ष क  मदतनीस जतामाता णालय 
अंतगत रहाटणी दवाखाना 

२०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

११ ी. बढे संतोष ल मण पु ष क  मदतनीस भोसर  णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

१२ ी. दगडे िमिलंद व णू पु ष क  मदतनीस सांगवी णालय २०/६/२०१४ ते 
१९/७/२०१४ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयात उपरो  नमुद उमेदवारांना यांचे नावापुढे 
नमुद केले या पदांवर एक त मानधनावर एक म हना कालावधीसाठ  ( द.२०/०६/२०१४ ते 
द.१९/०७/२०१४) दे यात आले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१७०      वषय मांक – १५  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८४६/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, से.२३ 
जलशु द करण येथील ट पा .२ या फ टर हाऊस या छताला वॉटर ु फंग करणेकामी  मे.युिनक 
ेडस (िन.र. .१५,६९,८२९/- (अ र  र. . पंधरा लाख एकोणस र हजार आठशे एक तीस) पे ा २५.१०% 

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
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ठराव मांक – ७१७१      वषय मांक – १६   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८४४/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११६ अ वये, 

भोसर  उप वभागाअंतगत येणा-या उंच टा यांचे रंगरंगोट  व शा ीय प दतीने ाउट ंग करणेकामी मे. 
एम.जे.क शन (िन.र. .११,९८,९८४/- (अ र  र. . अकरा लाख अठया णव हजार नऊशे चै-याऐंशी) 
पे ा १२.३६% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१७२      वषय मांक – १७   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
सदंभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८४७/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८७ अ वये, 
जल े  . १ ते ८ मधील अनिधकृत नळ कने शन बंद करणे व मोटर ज ीसाठ  ठेकेदार  प तीने 
वाहन व मजूर पुरवणेकामी मे.द प क शन (िन.र. .१०,३६,५७९/- (अ र  र. .दहा लाख छ ीस 
हजार पाचशे एकोणऐंशी) पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७१७३      वषय मांक – १८   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८४५/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१०६ अ वये, सन 
२०१३-१४ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ह .आय.पी. राव डे हलपस (िन.र. .११,९९,८९१/- (अ र  र. .अकरा लाख 
न या णव हजार आठशे ए या णव) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
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ठराव मांक – ७१७४      वषय मांक – १९  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/८४८/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . ७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५३ अ वये, 
जल े  .ड/३ ल मणनगरम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .२१,००,८८०/-(अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे ऐंशी) पे ा १६.८१% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१७५      वषय मांक – २०   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३/का व/३४/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, पुणे-आळंद  
र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयतचा (इं ायणी नद ) वकास आराख यातील र यावर 
सी.ड . वक बांधणेकामी मे. ीगणेश क शन ा.िल. (िन.र. .३,५०,२१,६७३/- (अ र  र. .तीन कोट  
प नास लाख एकवीस हजार सहाशे ॅह र) पे ा ३१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,५०,०९,१५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त 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  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१७६      वषय मांक – २१   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२४५/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, आचाय अ े 
े ागृहाचे नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक कामे (न वन . .३९) करणेकामी मे.पांडुरंग 

कोठारे (िन.र. .३८,३७,९३०/- (अ र  र. . अडोतीस लाख सदोतीस हजार नऊशे तीस) पे ा ०.७५% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३९,९९,६०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७१७७      वषय मांक – २२   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – थाप य   
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३/का व/३५/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३५/२०१३-१४ मधील अ. .०१ अ वये, पुणे-आळंद  
र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयतचा (इं ायणी नद ) वकास आराख यातील र ता वकसीत 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन ा.िल. (िन.र. . ५,६०,११,१५४/- (अ र  र. . पाच कोट  साठ लाख 
अकरा हजार एकशे चोप न) पे ा ३९.६३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,५५,०४,६३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसलु करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
 
ठराव मांक – ७१७८      वषय मांक – २३  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस            अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२००/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पयावरण व अिभयां क  वभागाकड ल  ENV/०३/२०१३-१४ मधील पंपर  िचंचवड 
शहरा या काय े ात असणा-या उ ोगांमधुन तयार होणा-या सांडपा यावर या करणेसाठ  CETP 

बांध या या कामाचा (ड .पी.आर) तयार करणे या कामासाठ  मे.अ ाटेक यांचेकडून र. .११,६४,०००/- 
या दराने करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१७९      वषय मांक – २४  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं५/का व/१९४/२०१४ द.२३/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने राजष  छ पती शाह महाराज जयंती ू िनिम  द.२६ 
जून २०१४ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह िचंचवड या ठकाणी महो सवाचे आयोजन कर यात आले 
होते. याअंतगत आयो जत काय माम ये कलाकारांचे मानधन, मृितिच ह, ले स,बॅनर छपाई, े ागृह 
भाडे, मा यवरांचे चहापान, भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .२,८६,०००/- इतका खच 
अपे त आहे. या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
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ठराव मांक – ७१८०      वषय मांक – २५   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – नागरव ती    
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
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 २५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८१      वषय मांक –२६   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – नागरव ती    
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/१/का व/४५६/२०१४ द.२३/०६/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

यशवंतराव च हाण वकास शासन बोिधनी पुणे यांचेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा  
मानव वकास अहवाल तयार कर यास व यासाठ  अंदाजप कात आणखी र. .५,००,०००/- ची तरतूद  
वग कर यास तसेच याकामी येणा-या एकूण र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८२      वषय मांक – २७   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – इ े य आरो य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .इ े/आ/१/का व/२५८/२०१४ द.९/०६/२०१४. 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या इ े ीय कायालय आरो य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१४-१५ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका इ े ीय कायालयातील आरो य वभागांतगत नाले साफसफाई करणे व 
िनघणारा गाळ, कचरा, राडारोडा, वाहतूक क न मोशी कचरा डेपो येथे टाकणेकामी मे.नवमहारा  
बेरोजगार संघ या ठेकेदाराकडुन  िन.र. .८,९१,८३४/-(अ र  र. .आठ लाख ऐ या णव हजार आठशे  

चौतीस फ ) पे ा ३७.००% कमी या दराने मा. े ीय अिधकार  यांनी द.१९/०५/२०१४ रोजी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार मे. नव महारा  बेरोजगार सं था ो. ा. ी. वलास नाणेकर यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८३      वषय मांक – २८  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ड े य आरो य  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/२२१/२०१४ द.२४/०६/२०१४. 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल  िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग .४८ 
तापक रनगर, ीनगर येथील सनशाईन बेकर  रोड व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 



 14 

मे. ल सी क शन ा.िल. या ठेकेदाराकडुन  िन.र. .७,००,२८०/- पे ा स.ुदर ०३.००% जा त या 
दराने आलेली िन वदा सवात कमी दराची अस याने वकारणेबाबत द.१६/०५/२०१४ रोजी मा यता 
दलेली आहे. यानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८४      वषय मांक – २९  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ब े य आरो य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/९/का व/१२२/२०१४ द.२५/०६/२०१४. 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल  िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, िचंचवड 
उप वभागातील कायालये, इमारती मधील युपीएस इन हटर यं णेची जिन संचाची वा षक देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .के.पी. इले क स कॉप रेशन या ठेकेदाराकडुन  िन.र. .४,७६,१८८/- पे ा ०.५०% 

कमी या दराने आलेली िन वदा सवात कमी दराची अस याने वकारणेबाबत द.२८/४/२०१४ रोजी 
मा.कायकार  अिभयंता, व ुत यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८५      वषय मांक – ३०   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – म.सा.भां.(वैदय) 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . मसाभा/ं४/का व/३०६/२०१४ द.२६/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 वाय.सी.एम. णालयातील ऑपरेशन िथएटर वभागाकर ता आव यक लागणारे सी-आम मशीन 
ई-िन वदा .६ ड/२०१३-१४ मधील सी-आमकर ताचे लघु म िन वदाधारक मे.फाम डल यांचेसमवेत 
केले या करारना यातील अट .१५ अ वये मे.फाम डल यांचे सी-आम मशीनकर ताचे र. .११,९०,०००/- 
ित नग या ा  लघु म दराने १ नग सी-आम मशीन करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या 

एकूण र. .११,९०,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख न वद हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८६      वषय मांक – ३१  
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ई ग हन स   
सुचक – मा.अतुल िशतोळे            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/४/का व/३५६/२०१४ द.२६/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
ह डओ कॉ फर स सेवेकर ता 2mbps 1:1 (Point to Point) इंटरनेट लीज लाईन उपल ध करणेकर ता 

मे.भारत संचार िनगम िल. या शासक य सं थेशी करारनामा न करता थेट प तीने र. .८५,२९०/-  
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(अ र  र. पये पं याऐंशी हजार दोनशे न वद फ ) झाले या खचास काया र मा यता, तसेच तीवष   
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                      --------- 
ठराव मांक – ७१८७      वषय मांक – ३२   
दनांक – ०८/०७/२०१४     वभाग – ई ग हन स   
सुचक – मा. वनय गायकवाड            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग ह/४/का व/३५७/२०१४ द.२६/०६/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मे.भारत संचार िनगम िल. 4mbps इंटरनेट लीज लाईन (ILL) साठ  one time   
installation charges १०,०००/- Band width recurring charges annually  ४,९५,०००/- सेवाकर 
१२.३६ ट के ६१,१८२/- असे एकुण ५,६६,१८२/- (अ र  र. .पाच लाख सहास  हजार एकशे याऐंशी 
पये) इतका खच येणार आहे. राजीव  गांधी जवनदायी आरो य योजनाकर ता इंटरनेट लीज लाईन 

(ILL)  सु वधा उपल ध करणेकर ता येणा-या 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/५५८/२०१४ 

दनांक -  ११/०७/२०१४ 
 

                                                    
                                                                  नगरसिचव                                                               

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


