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

कायप का मांक- ९८ 

सभावृ ांत 

दनांक - ०४/०२/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
४/०२/२०१४ 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.जगताप नवनाथ द ू - सभापती 
 २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

 ३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके -  

  ४)  मा. जगद श शे ट  

  ५)  मा. भालेकर अ णा दलीप  

 ६) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
  ७) मा. कदम सदगु  महादेव 
 ८) मा. शडगे आशा सुखदेव  

 यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.झुरे – सह 
आयु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य लेखाप र क, मा.कांबळे – .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – 
मु यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.िनकम,   मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, 
मा.क पले, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण ,  मा.बरशेटट  - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वै कय अिधकार , मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे- पशुवै कय अिधकार , मा.पवार – .कायदा 
स लागार,  मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------  
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 

दाखल क न घेणेत आले :-  
वषय .- ८८) मा. थायी सिमती सभा आयोजनाबाबत. मा.सदगु  कदम, मा.अ णा भालेकर  
              यांचा ताव. 
वषय .– ८९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत आयो जत महापौर चषक रा य तर  
              फुटबॉल पधा २०१४ आयोजनाबाबत.  
वषय .– ९०) सारथी या मराठ  पु तकेचे (भाग दोन) हंद  व इं जी भाषेम ये अनुवाद  
              करणबेाबत. 
वषय .– ९१) िन वदा नोट स . १२/१/२०१३-१४ मधील अ. .१ वर ल कामाचा करारनामा 
              करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.  
वषय .– ९२) मानधनावर सुर ा िनर क या पदावर नेमणूक बाबत. 
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वषय .– ९३) “ इतर खच ” या लेखािशषावर सन २०१३ – २०१४ कर ता  “बोनस तथा सानु ह  
              अनुदान” या लेखािशषाव न तरतूद वग करणेबाबत.  
वषय .– ९४) P.M.P.M.L.पासचे बल अदा करणेबाबत. 

 
वषय .– ९५) आचाय अ े रंगमंद र तरतूद वग करणेबाबत. 

 
वषय .– ९६) औंध-रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकसीत करणेकामी 
              स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत.  
वषय .– ९७) वाय.सी.एम. णालया या इमारतीमधील व बाहय प रसरातील साफसफाईचे  
              कामांबाबत.  
वषय .– ९८) वाय.सी.एम. णालयातील अंतगत व बाहय प रसराची साफसफाईबाबत. 
 
वषय .– ९९) जे.एन.एन.यु.आर.एम.ट पा १ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील उवर त ६०%  
              भागासाठ  २४x७ पाणीपुरवठा योजनेसाठ  स व तर क प अहवाल (DPR)  

              तयार करणेचे काम Administrative Staff College of India (ASCI) ला थेट  
              प दतीने देणेबाबत. 
वषय .–१००) ी.गणेश ीपाद िलमये यांना नवीन नळकने शन देणेबाबत.  
              मा.अ णा भालेकर, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
वषय .–१०१) ी.िशव- मारक ित ाण व पं.िचं.म.न.पा.चे संयु  व माने एच.ए.कॉलनी  
              पंपर  येथे िशवजयंती साजर  करणेबाबत. मा.सदगु  कदम, मा.अ णा भालेकर  
              यांचा ताव. 
वषय .-१०२) ी.चंदलाल मोतीलाल तालेरा यांचा भूखंड ू नाममा  भाडयाने देणेबाबत.  
              मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .–१०३) भाग अ य  व भाग अिधकार  यांचे वापराक रता नवीन वाहने खरेद बाबत. 
              मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .–१०४). एस.ट .पी. ोथ लॅब भोसर  उ ान देखभाल संर णाकामी देणेबाबत – 
              मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .–१०५) .क.६ मोशी िशवाजीवाड  येथील र ते खड मु म व डांबर  करणे. 
 
वषय .–१०६) . .६ मोशी येथे आदशनगर, तापक रनगर, इं लोक सोसायट  व प रसरातील  
              र ते खड मु म व डांबर करण व द तीची कामे करणेु .  
वषय .–१०७) भाग .३७ महा माफुलेनगर मधील गुडवील चौक ते महा माफुले झोपडप ट   
              पयतचा र ता डांबर करण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.  
वषय .–१०८) भाग . ६ मोशी गट नं. ६७१  ते ६३२ व गट नं. ४० ते ५२ र ते  
              खड मु म करणे. 
वषय .–१०९) भोसर  भाग .३३ गवळ नगर मधील स.नं. २०० येथील खेळाचे मैदान  
              वकसीत करणे  
वषय .–११०) भाग .४८ मधील रहाटणी येथील १८.०० मी.ड .पी.र या या बाजूने  
              ठक ठकाणी दभाजक व फुटपाथ कु रण.े 
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वषय .–१११) भाग . ५५ येथील पंपळे सौदागर म ये काँ ट पे हर लॉकचे पाथवे तयार 
             करणे. 
वषय .–११२) िचंचवड भाग .२२, २३ व २४ म ये अित मण वरोधी कारवाईसाठ  े न  
             जे.सी.बी. क, डंपर भाडेत वावर पुर वणे. 
वषय .–११३) िचंचवड भाग .२३ म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात  
             आले या र याचे खड  मु म व बी.बी.एम.करणे तसेच र यावर ल ेचेस,  
             कॉसकट, ख डे इ.खड  मु म व बी बी एम प दतीने बुज वणे. 
वषय .–११४) िचंचवड भाग .२२ म ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपाचे ता यात  
             आले या र यांचे खड  मु म व बी.बी.एम.करणे तसेच र यावर ल ॅचेस,  
             कॉसकट, ख डे इ.खड  मु म व बी.बी.एम.प दतीने बुज वणे. 
वषय .११५)  ािधकरण पेठ . ए.ड .सी. भुखंड . नाटयगृह व कलादालनाचे बांधकाम  
             परवानगीबाबत. 

-------- 
  उप थत स मा.सद यां या संमतीने कायप केवर ल वषय . ८८, व १, २, ३, ४, ५, 
६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५, 
३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६०,६१,६२
६३,६४,६५,६६,६७,६८,६९,७०,७१,७२,७३,७४,७५,७६,७७,७८,७९,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६.८७,८९, 
९०,९१,९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९,१००,१०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१०६,१०७,१०८,१०९,११०,१११,११२,११३, 
११४,११५ या माणे  कामकाजा या बाबी ाधा याने वचारात घे यात येतील असे मा.सभापती 
यांनी कट केले.       

---------- 
  
अ) दनांक २१/०१/२०१४ व २८/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ९६)  

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक २८/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ९७)  

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

---------- 
 

ठराव मांक – ५७७०           वषय मांक – ८८  
दनांक – ४/०२/२०१४     
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 

        मा. थायी सिमतीची मंगळवार दनांक ११/०२/२०१४ सकाळ  ११.०० रोजीची सभा गु वार 
दनांक  १३/२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता आयो जत करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक - मा. अ वनाश टेकावडे 

 
खंबाटक  बोग ाजवळ ल खाजगी बस उलटून मृत झाले या य ंस दांजली वाहन ू

शु वार दनांक ०७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजेपयत सभा तहकुब कर यात यावी.  
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

----------. 
 

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

मा.सभापती :- शु वार दनांक ७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजेपयत सभा  
      तहकुब करणेत येत आहे. 
 
 
 

                                   (जगताप नवनाथ द ु) 
                                    सभापती 
                                   थायी सिमती 
                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ९८ 
सभावृ ांत 

 ( दनांक ०४/०२/२०१४ ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - ०७/०२/२०१४                            वेळ -  दपार  ु ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ४/०२/२०१४ ची तहकुब 

सभा शु वार दनांक ७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस 

खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 १)     मा.जगताप नवनाथ द ू - सभापती 
 २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे  

 ३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके -  

  ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

  ५) मा. छाया जग नाथ साबळे 
  ६) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ७)  मा. जगद श शे ट  

  ८)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

  ९) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  १०) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ११) मा. बारणे माया संतोष 
 १२) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
 १३) मा. कदम सदगु  महादेव 
 १४) मा. भ डवे संिगता राज  
  १५) मा. शडगे आशा सुखदेव  
 

 यािशवाय मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.गावडे, मा.माने, मा.ढेरे, मा.फंुदे,  
मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य 
लेखाप र क, मा.दधेकरु , मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, 
मा.साळवी, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, - कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – 
शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - 

मु य उ ान अिध क, मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण – संगणक 
अिधकार , मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

           

       -------- 
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ठराव मांक – ५७७१      वषय मांक – १ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/कम/ुका व/५/१२५१/२०१३, द.२५/११/२०१३. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 थाप य वभागाचे अित मण वरोध कायवाह साठ  वाहने पुर वणेकामी खालील माणे 
तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ  कामाचे नाव 
पान 

. अ. . 
सन २०१३-

१४ 

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग १०५ बोपखेल मधील 
व वध ठकाणी अित मण 
वरोध कायवाह साठ  वाहने 
पुर वणे 

३०० ५१ ० १५००००० ० १५००००० 

२ 

बोपखेल वॉड  ६४ म ये 
अनािधकृत बांधकामे 
पाड याची वाहणे पुर वणे. 

३०३ ८० २५००००० ० १५००००० १०००००० 

 एकूण   २५००००० १५००००० १५००००० २५००००० 
   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५७७२      वषय मांक – २ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, भोसर  
येथील मनपा दवाखा याची उव रत सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे कामी 
मे.एन.सी.क शन (िन.र. .४९,०१,९६०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे 
साठ) पे ा ३६.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३२,४३,१६१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 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 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. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७७३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–आकाशिच ह व परवाना  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४, द.८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून - 
 सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे आकारणी 
दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने याम ये वाढ करणे 
आव यक आहे. सबब, जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये 
नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आली अस याने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  मा.आयु  यांनी आकाशिच ह व परवाना 
वभागाकड ल जा हरातकर व जागाभाडे दराम ये सन २०१४-१५ चे दरिन तीसाठ  वषय सादर केलेला 
आहे. वषयप ा माणे जा हरातकराम ये कोणतीह  वाढ न करता जागाभाडे र कमेम ये १०० ट के वाढ 
करणेस 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 – ५७७४     वषय मांक – ४ 
दनांक – ७.०२.२०१४      वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/११/२०१४, द.८/०१/२०१४. 
वषय - णालयांना आव यक लागणारे उपकरणे व सा ह य खरेद  करणेबाबत.  

वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७७५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– पशुवै क य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/१/का व/१२/२०१४, द.१०/०१/२०१४. 
वषय - मे. पप स फाँर अँिनमल, पुणे यांचे मोकाट कु यांचे संतती िनयमन श याबाबत या  

       खचास मा यता िमळणेबाबत.  
वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ---------- 
ठराव मांक – ५७७६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/३७/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
वषय -  पयावरण वभागाकड ल भांडवली कामाचे तरतुद वग  करणाबाबत.  

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ५७७७     वषय मांक – ७ 
दनांक – ७.०२.२०१४      वभाग–म यवत  सा ह य भांडार, वै कय  
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/३५/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील ए स-रे वभागातील 
केअर म कंपनीचे ड .आर. िस टमकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे फ म मे.युिन हसल 
ेडस यांनी कमी क न दले या दरानुसार करारनामा क न व अनामत र कम घेवून खरेद  

कर यास व येणा-या र. .२१,६४,२५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख चौस  हजार दोनशे प नास 
फ  )चे खचास मा यता िमळणेकामी तसेच िन वदेतील अट शत म ये नमुद केले माणे दोन 
वषाम ये णालयाकड ल मागणीनुसार ई-िन वदा णाली ारा ा  लघु म दरानुसार (कमी क न 
दले या दरानुसार)खरेद  कर यास व   येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७७८      वषय मांक – ८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४५/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/२३/२०१३-१४ मधील 
अ. .०७ अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणार  यं  साम ी पुर वणेकामी 
मे.समीर ए टर ायजस (िन.र. .३५,०१,३८७/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे 
स याऐंशी) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,६९,४७७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 – ५७७९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग - थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२५/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, भाग 
.५५ पंपळेस दागर पवना नद काठ  पुलाजवळ रटेिनंग वॉल बांधणेकामी मे. ी क शन 

(िन.र. .५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे ए केचाळ स) पे ा २९.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ४१,१८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 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 
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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 – ५७८०      वषय मांक – १० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
वषय - भाग .५५ पंपळेस दागर येथे गणेशम सोसायट  समोर ल ना याची उंची वाढ वण.े  

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५७८१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४७/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
वषय - भाग .६१ व ६२ मधील वकास आराख यातील र यामधील दभाजक बस वणेु , टॉम  
       वॉटर गटर व फुटपाथ करणे. 

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५७८२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४८/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
वषय - . .३४ मधील रामनगर  समोर ल र ता सुधारणा करणे. 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७८३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
वषय - भाग .३६ लांडेवाड  मधील शांतीनगर शेजार ल मोक या भुखंडास िसमािभंत बांधणे.  

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७८४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघरे        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४५/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 

          वषय - भाग .६२ फुगेवाड  मधील म णमंगल सोसायट  जवळ ल वकास आराख यातील  

                 र ता खड मु माने वकसीत करण.े     

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७८५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे        अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४४/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, . .६ 
मोशी मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  यं  सामु ी पुर वणे कामी मे.समीर 
एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,२७६/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे शहा र) पे ा 
३८.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,६०,९४९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाववाढ 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 – ५७८६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४३/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ म ये अनिधकृत बांधकामे पाड यासाठ  वाहने पुर वणेकामी मे.समीर 
एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,३४०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चाळ स) पे ा 
४०.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २२,०५,८४४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाववाढ 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. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७८७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– उ ान 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१२/२०१४, द.१८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 वृ गणना या लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- तार कंुपन देखभाल द ती या ु
लेखािशषा मधून र. .१०,००,०००/- अशी एकूण र. .२०,००,०००/- ख डे खोदाई/भरई करणे या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७८८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२२/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
वषय – िन.नो. .११/८/२०१३-१४ मधील अ. .५ वर ल कामास मा यता िमळणेबाबत.  

वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७८९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– अित मण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अित/३/का व/६३/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पोलीस संर ण खच वेतनापोट  पोलीस खा यास देय असलेली सन १/५/२०१३ ते 
३१/५/२०१३ या कालावधीची महागाई भ ा फरक बीले र. .३८३०८/- व माहे स टेबर २०१३ ते 
माहे डसबर २०१३ ची मासीक वेतन बीले र. .४३,९३,०३९/- अशी एकुण र कम पये 
४४,३१,३४७/- मधुन र. .३,००,०००/- यापुव  अदा केले या आगावू रकमेचे समायोजन क न 
घेवून उवर त र. .४१,३१,३४७/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकतीस हजार तीनशे स ेचाळ स) 
पोलीस आयु  कायालयास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७९०      वषय मांक – २० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– वाय.सी.एम.एच 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/२८/२०१४,  
       द.२२/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 यशवतंराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस वभागातील R.O.Plant with 

Prefiltration Plant चे AMC करणॆकामी कोटेशन नोट स ं .०६/२०१३-१४ अ वये मे.कोठार  
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मेड कल, पंपर  यांनी सादर केले या दरानुसार होणा-या र. .२४,६९६/- (अ र  र. .चोवीस हजार 
सहाशे शहा नव) (सव करांसह त) खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५७९१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/६१/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
वषय - बोपखेल वॉड .६४, मधील केसर नगर येथे नाला बांधणे.  

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५७९२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/३५/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील विन ेपण यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.पी.एम.के. 

इले क स (िन.र. .८,१६,२०२/- [अ र  र. .आठ लाख सोळा हजार दोनशे दोन] पे ा २.५० 
% 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 – ५७९३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/३६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .२० िचंचवडेनगर मधील पर सरात न याने तयार होणा-या र यांवर दवाब ीची सोय 

करणेकामी मे.अबान इले क व स (िन.र. .७,४९,३३३/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार तीनशे तेहतीस] पे ा २८.०२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७९४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/४०/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
रावेत कवळे उप वभागातील . .१९ मधील र यावर ल दवाब ीची यव थेचे फडर पलर, 
केबल पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अबान इले क व स 
(िन.र. .९,५१,४०१/- [अ र  र. .नऊ लाख एकाव न हजार चारशे एक] पे ा ३९.८५० % 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 – ५७९५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/३७/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, 
भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील न याने तयार होणा-या र यांवर दवाब ी यव था करणेकामी 

मे.अबान इले क व स (िन.र. .७,४९,३३३/- [अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे तेहतीस] पे ा २७.४५९ % 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 – ५७९६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/३८/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
रावेत कवळे उप वभागातील . .१८ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे फडर पलर, केबल 
पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द ती करणेकामी मेु .के.पी. इले कल काप रेशन 
(िन.र. .९,५१,४०१/- [अ र  र. .नऊ लाख एकाव न हजार चारशे एक] पे ा ३८.९९० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७९७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/३९/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .५९ अ वये, 
वायसीएमएच येथील व वध उपकरणांक रता बस वले या बॅटर  बॅकचे बॅटर  बदलणे कामी 
मे.अवधुत इले कल लाईफ अँ ड स हसेस (िन.र. .७,४९,९९०/- [अ र  र. . सात लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे न वद] पे ा १८.७४९ % 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 – ५७९८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/२/२०१४, द.९/०१/२०१४. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, . .२० 
िचंचवडेनगर र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जाधव क शन कं. 
(िन.र. .६,९९,७५९/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे एकोणसाठ] पे ा ३३.२५० 
% 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 – ५७९९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/०४/२०१४, द.९/०१/२०१४. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर ठक ठकाणी पाथवे वर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जाधव क शन 

कं. (िन.र. .६,९९,७५९/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे एकोणसाठ] पे ा 
३१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८००      वषय मांक – ३० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७४/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
वषय- िन.नो. .१/१०/२०१३-१४ याकामाचा वषय मा. थायी सिमतीपुढे अवलोकनाथ ठेवणेबाबत.  

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७०/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
वषय - िन.नो. .१/३४/ २०१३-१४ याकामाचा वषय मा. थायी सिमतीपुढे अवलोकनाथ  

       ठेवणेबाबत.  

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग ब भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७२/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
वषय - िन.नो. .१/४६/२०१३-१४ मधील याकामाचा वषय मा. थायी सिमतीपुढे अवलोकनाथ 

       ठेवणेबाबत.  

वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७७/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, सन 
२०१३-२०१४ साठ  जल े  .९, १० अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व द ती ु
करणेकामी मे.मु ाई ए टर ायजेस (िन.र. .६,७२,२६९/- [अ र  र. .सहा लाख बहा र हजार 
दोनशे एकोणस र] पे ा ३२.३७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८०४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– पशुवै कय 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/०१/का व/१८/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 पशुवै क य वभागाकड ल द.६ ते ८ स टबर, २०१३ दर यान मनपा या िनसगकवी 
ब हणाबाई चौधर  ाणी सं ाहल इ है युशन पुण कर यात आले. याकामी अ याव यक व 
तातड या ीने मे.ओ हा एशन यांचेकडून मा हती पु तका, मा हतीप क आ ण सपपेट  तयार 
कर यात आली असून र. .६४,५७५/- [अ र  र. .चौस  हजार पाचशे पं याह र] अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/६/का व/३७/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 ई-ऑ फस क पांतगत ज हािधकार  कायालय, िसंधुदग येथे भेट देवुनु  ई-ऑ फस 
क पाची माह ती घेणे या कामकाजा तव मे.संिगता टूस अँ ड ँ ह स, भोसर  यांना वास खच 

र. .१३,०९३/-  [अ र  र. .तेरा हजार या नव] अदा करणेस  तसेच सदरचा खच ई-ग हन स 
वभागाकड ल वास भ ा या लेखाशीषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– जल िन:सारण 

सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/जिन/०५/का व/१६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतगत ता ंक कामकाजासाठ  मा.आयु  यांचे सुचनेनुसार द ली 
येथील िनमाण भवन या ठकाणी JNNURM अंतगत   CSMC संबंिधत सभा आयो जत करणेत 
आली होती. सदर सभेस ी.एम.ड .िनकम, कायकार  अिभयंता (ज.िन.) यांना तातड ने सदर 
सभेस उप थत राहणेकामी सूिचत केलेव न  ी.एम.ड .िनकम यांनी द.१६/१२/२०१३ व 
द.१७/१२/२०१३ रोजी मे.गो.एयर या वमान कंपनीचे वमानाने मे.VIA..COM या सं थेमाफत 
पुणे ते द ली व द ली ते पुणे वखचाने वास केलेला आहे. सदरचे कामकाजासाठ   ी. 
एम.ड .िनकम यांनी वमान वास खच एकुण र. .२२,६९७/- व द ली येथील हॉटेल सी–पाक 
वा त यासाठ   र. .१,८७०/- या माणे एकूण र कम .२४,५६७/- वतः खच केलेले असून 
सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८०७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– शासन 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  . शा/१८/का व/६०/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 शासन  वभागाकड ल कमचार  व अिधकार  िश ण या लेखािशषावर र. . 
७७,५०,०००/- तरतुद करणेत आलेली असून, माहे जानेवार  २०१४  अखेर र. . ४१,१६,८८३/- खच  
पडलेली असून र. .३६,३३,११७/- इतक  िश लक आहे. आज अखेर झाले या खचाचा वचार 
करता सदर लेखािशषाव न ‘ थायी आ थापना’ लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- इतक  तरतुद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– सुर ा 
सुचक – मा.जगद श शे ट         अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८९/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा िमळकती या सुर ेकर ता जादा ४१ सुर ा र क ित माह र कम पये 
१३,८६८.६९ (अ र  र. .तेरा हजार आठशे अडूस  पैसे एकोणस र फ ) माणे व वेळोवेळ  
जानेवार , जुलै म ये लागू होणारा महागाई भ ा ( वशेष भ ा) नुसार सुर ा र क 
द.२५/१/२०१४ ते द.३१/१/२०१४ अखेर तैनात करणेकामी व येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८०९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– सुर ा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/९०/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 ठेकेदार  प दतीने सुर ा र क पुर वणेचे कामकाजाची मुदत द.३१/०१/२०१४ रोजी संपत 
असून ई-िन वदा या कायवाह  चालू असून सबंंिधत सं था/ठेकेदार १)मे.एल.एम.सी.से यु रट  
फोस ा.िल १२० सुर ा र क २)मे.युिनक डे टा फोस िस ा.िल. १२६ सुर ा र क ३)मे. ीकृपा 
स हसेस सुर ा र क १२५ यांना य  कामकाजाचे आदेश देऊन कामकाज सु  होणेस 
लागणारा कालावधी वचारात घेता संबंिधतांस ६ म हने कंवा िन वदा या पूण होवून कामाचे 
आदेश देवून य  कामकाज सु  होई पयतचे कालावधीस मुदतवाढ व वेळोवेळ  लागू होणा-या 
महागाई भ ा व इतर भ यानुसार होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८१०      वषय मांक – ४० 
दनांक –७.०२.२०१४       वभाग– मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/४/का व/९५/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 NTSE, NMMS पधापर ा द. १४/१०/२०१३ ते १९/१०/२०१३ या कालावधीत आयो जत 
केले या पर ा िशबीरासाठ  खालील माणे एकूण २५० वदयाथ , अिधकार , त  मागदशक व 
कमचार  यांचेसाठ  िश ण कालावधीम ये खच झालेला असून तो संबंिधतांना अदा करणे 
आव यक आहे. तर  वदयाथ  िश ण कालावधीम ये झाले या एकूण र. .१,९३,९२७/- (अ र  
र कम पये एक लाख या नव हजार नऊशे स ावीस) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 

 
अ.  

पुरवठाधारकाचे 
नांव 

बल मांक व 
दनांक 

तपिशल र कम पये 

१ वेळचा अ पोपहार . २१.४५ X२५०    
वदयाथ   X५ दवस =    

१ वेळचे जेवण र. . ३५.९० X  २५०        

  वदयाथ   X ५ दवस =  

१ वेळचा चहा . १०/- X२५० वदयाथ  
 X५ दवस = 

२६,८१२/-

४४,८७५/-

१२,५००/-

१)     मे. साईसेवा 
केटरस 

१९३, 
द.२९/१०/२०१३ 

एकुण ८४,१८७/-

२) 
P.M.P.M.L 
FUND 
PUNE 

११७/२०१३ 

२१/१०/२०१३ 

वदया याना न-ेआण करणेकर ता PMPML  २ 
बसचे भाडे =         

 

९६,२५०/-
पर े या प का व उ रप केचा झेरॉ स 
खच = 

िशबीराचे उ घाटन व समारोप संगी झालेला 
स कार व इतर खच =     

११,९९०/-

१,५००/-३) 

मु या यापक, 
मा यिमक 
व ालय 
संततुकाराम 
नगर 

५२०, ८३६ 

द.१९/१०/२०१३ 

 
एकुण १३,४९०/-
एकुण १,९३,९२७/-

 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८११      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/१५/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
अ भागा अंतगत भाग २ वेणीनगर प रसरातील आव यक ठकाणी र यावर दवाब ीची 
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सोय करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . ९,३६,७८७/- [अ र  र. .नऊ लाख 
छ ीस हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २९.६२० % 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 – ५८१२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.छाया साबळे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/३०/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १७ संततुकाराम महाराज उ ान प रसरातील ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.कुमार इले क & े डंग कंपनी 
(िन.र. .१९,०३,३९८/- [अ र  र. .एकोणीस लाख तीन हजार तीनशे अ या नव] पे ा १९.९८९ 
% 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 – ५८१३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/२१/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १६ आकुड  गावठाण प रसरातील ट लाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.ओंकार इले क स (िन.र. .१५,८७,३०४/- 

[अ र  र. .पंधरा लाख स याऐंशी हजार तीनशे चार] पे ा १४.९० % 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 – ५८१४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/३३/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १४ भ  श  मधील 
दवाब ी यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे करु णेकामी मे. वमलाई इले क 
काप रेशन (िन.र. .१९,०१,९९४/- [अ र  र. . एकोणीस लाख एक हजार नऊशे चौ-या नव] पे ा 
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३२.७७ % 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 – ५८१५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/३२/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .४० अ वये, 
अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता  िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १४ भ  श  मधील 
दवाब ी यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे करणेकामी मेु .कुमार इले क & 

े डंग कंपनी (िन.र. .१९,०७,६२१/- [अ र  र. . एकोणीस लाख सात हजार सहाशे एकवीस] पे ा 
२४.९९ % 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 – ५८१६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत  
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/२४/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १७ संततुकाराम महाराज उ ान प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.हसन इले कल 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,४५,६७१/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे ए काह र] 
पे ा २.०५ % 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 – ५८१७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/२६/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .३० अ वये, 
अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १६ आकुड  गावठाण प रसरात आव यकतेनुसार 
नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग 
(िन.र. .९,४५,६७१/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे ए काह र] पे ा २.०५ % 
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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 – ५८१८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/२८/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
अ भाग अंतगत िचखली-तळवडे उप वभाग भाग .१ तळवडे पीनगर मधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल द ती व चालन वषयक कामे करणे कामी मेु .इले ो मेकॉिन स 
(िन.र. .१९,०३,१९९/- [अ र  र. .एकोणीस लाख तीन हजार एकशे न या नव] पे ा ३७.९५ % 

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 – ५८१९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/१९/२०१४, द.२४/०१/२०१४. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग 
.४६ मधील र यांवर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणे कामी ु

मे.पी. ह .आर.एस.इले.एँ ड इंजी. (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे 
ऐंशी] पे ा ३९.७७ % 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 – ५८२०      वषय मांक – ५० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग/९/का व/७०/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 थंब कॅनर खरेद  करणेकामी मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  झालेले 
आहेत. यांचेकडुन थंब कॅनर व ड ह ड  खरेद  करणेस एकुण खच र. .५२,११०/- (अ र  
र. .बाव न हजार एकशे दहा) एवढा खच येणार अस याने होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८२१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग/९/का व/६८/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 ई-ग हन स वभागामाफत सव िस ट मचा बॅकअप डेटा साठवुन ठेवणेकामी युएसबी हाडड क 
ची आव यकता आहे. तसेच रॅम, Internal Hard Disk इतर साह य खरेद  करणे आव यक आहे. 
द.०८.०१.२०१४ रोजी कोटेशन नोट स सी द कर यात आली होती यामधे एकुण ३ कोटेशन ा  
झाली होती. सदरची कोटेशन उघड यात आली असता यामधे मे.इंद इंफोटेक सो युशन यांचे दर ु
सवात लघु म ा  झाले आहेत. यांचे कडुन संगणक साह य खरेद  करणेकामी एकुण 
र. .३४,६२५/- (अ र  र. .चौतीस हजार सहाशे पंचवीस) एवढा खच येणार अस याने सदर या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग ई-ग हन स 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग/९/का व/६९/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 मा.आयु  िनवास थान येथील कायालयाकर ता कार ेजेस खरेद  करणेकामी 
मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर सवात लघु म ा  झाले आहेत. यांचे कडुन कार े जेस खरेद  
करणेकामी एकुण र. .१४,४००/- (अ र  र. .चौदा हजार चारशे) एवढा खच येणार अस याने होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु यलेखापर ण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/८२/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
      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 – ५८२४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं५/का व/१९/२०१४, द.२४/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 ८७ वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलन द. ३ ते ५ जानेवार  २०१४ या दर यान 
सासवड येथे संप न झालेले आहे. या संमेलनाचे सह ायोजक व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
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जा हरात व पात वकारलेले आहे. सदर सा ह य संमेलनात मनपाचे बोधिच हासह नाव दिशत 
करणेत आलेले आहे. या जा हरात व पातील सह ायोजक वापोट  मराठ  सा ह य संमेलनास र. . 
3,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) अदा करणेत आले असून या झाले या खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२५      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/९१/२०१४, द.२४/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे आरो य वभागासाठ   अन ेकेबल ७ िल. ला ट क ड टबीन वुइथ िलड खरेद कामी 
ई.िन.स.ु .२१/२०१३-१४  म ये शु द प कांचे जाह र कटन मुदतीत व बनचुक िस द के याने  

 दै.टाई स ऑफ इं डया  यांना र. .५,५२,११०/- (अ र  र. . पाच लाख बाव न हजार एकशे दहा), 
दै.इं डयन ए स ेस यांना र. .३,५६,२००/-(अ र  र. .तीन लाख छप न हजार दोनशे), 
दै.लोकमत यांना र. .७,२००/- (अ र  र. .सात हजार दोनशे), दै.सामना यांना र. .४,८००/-
(अ र  र. .चार हजार  आठशे) व दै.पुढार  यांना र. .८,८००/- (अ र  र. .आठ हजार आठशे) 
या र कमा उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक असलेने  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– वृ संवधन 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/२०/२०१४, द.२४/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन 
२०१४-१५ चे मुळ अंदाजप क र. .१५,२८,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  
ािधकरण ठराव .९ द.१८/१२/२०१३ चे अंदाजप कास तपिशला माणे मा यता देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२७      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/५४/२०१४, द.२७/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  -    
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .३३ अ वये, . .६४ 
येथील शहर  गर ब व ती मधील ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. .१५,७०,७३७/- [अ र  र. .पंधरा लाख स र हजार सातशे 
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सदोतीस] पे ा २१.९० % 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 – ५८२८      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–उ ान/वृ संवधन  
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१८/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या उ ान वृ संवधन वभागाकड ल सन २०१२-१३ मधील गाड म ये केले या 
वृ ांची एक वषाक रता देखभाल व संर ण करणे कामी (िन वदा नो. . १७/१) मे.तावरे 
क शन कंपनी (िन वदा र. .७,७०,०४०/- [अ र  र. .सात लाख स र हजार चाळ स] पे ा -
५.०१ % कमी दराने) यांना देणेस व याकामी येणा-या खचास व यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८२९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– उ ान/वृ संवधन  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/१९/२०१४, द.२७/०१/२०१४. 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या उ ान वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .१७/२ अ वये, मनपा ह तील वृ ांचे 
शेजार ल पे ह ंग लॉक, िसमट, डांबर काढणे व आळ  करणेकामी मे.तावरे क शन कंपनी 
(िन वदा र. .९,१९,०८०/- [अ र  र. .नऊ लाख एकोणीस हजार ऐंशी] पे ा -१.०१ % कमी दराने) 
यांना (१ वष ) कालावधी देणेस व याकामी येणा-या खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८३०      वषय मांक – ६० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ड भाग, व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड / व/का व/४४/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -    
 मनपा या वतीने PWD मैदान, सांगवी येथे पवनाथड  ज ा २०१४ कर ता ता पुर या 
व पातील व ुत, काश, विन ेपण व सी.सी.ट ह . यव था करणेकामी पुव वकृत िन वदा 

दराने होणा-या र. . ७,६७,३४४/- (अ र  र. .सात लाख सदस  हजार तीनशे च वेचाळ सु ) 
इत या खचास व सदरचे काम िन वदा न मागवता तथा प, रतसर करारनामा क न म.ेमोरया 
मंडप डेकोरेटस, िचंचवड यांचेकडुन करवुन घे यास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत आयो जत 
केले या पवनाथड  ज ा २०१४ कर ता ता पुर या व पातील व ुत, काश, वनी ेपन व 
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सी.सी.ट . ह . यव था करणेकामी पुव वकृत िन वदा दराने होणा-या र. .७,६७,३४४/- इत या 
खचास व सदरचे काम िन वदा न माग वता तथा प रतसर करारनामा क न मे.मोरया मंडप 
डेकोरेटस, िचंचवड यांचेकडुन करवुन घे यास मा यता िमळणेबाबत ताव मा. थायी सिमती 
सभेपुढे आहे. सदर वषयास अनुस न मा.महापौर यांनी सदर ज ेचा कालावधी दोन दवसांनी 
वाढ वणेचे सुच वलेनुसार सदर वाढ व कालावधीकर ता सदर कामावर होणारा वाढ व खचासह एकूण 
अंदाजप क य खच र. . ११,७६,३९४/- या र कमेवर िन.नो. .५/६-१३/१४ अ वये िन वदा दर हा 
१.५०% कमी या पुव वकृत दराने होणारा खच र. .११,५८,६६९/- (वाढ व खच र. .३,९१,३२५/-) 
रकमेस व वषयां कत काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िचंचवड यांचेकडून िन वदा न मागवता 
तथा प, रतसर करारनामा क न घेऊन करवून घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५८३१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/का व/९/६/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 महारा  शासन िनणय .२००८/१३३८/  १७१० /०८/न व-२० मं ालय, मुंबई-३२, 
द.२/३/२००९ अ वये क वग महापािलकासाठ  र. .१ कोट या वर ल रकमेची सव कामे व 
यापे ा कमी रकमे या कामांसाठ  रॅडम प दतीने १०% कामांचे य त सं थेकडून तां क 
लेखाप र ण क न घेणे बंधनकारक केले आहे. सदरचे काम ज ातील शासक य अिभयां क  
महा व ालय अथवा शासक य तं िनकेतन याचेमाफत कर याचे सुिचत केले आहे. त अनुषंगाने 
कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग पुणे यांनी द.७/९/२०१० चा ताव तसेच शासक य तं िनकेतन पुणे 
यांनी द.१९/९/२०१३ चा ताव महानगरपािलकेकडे सादर केला अस याने सव वकास कामे 
शासक य आिभयां क  महा व ालय पुणे यांस िन वदा र कमे या ०.६०%दराने + चिलत 
सेवाकरनुसार तसेच र. . १ कोट या कमी र कमे या कामासाठ  रॅडम प दतीने १०%कामांचे 
िन वदा र कमे या १%दराने + चिलत सेवाकरनुसार शासक य तं िनकेतन पुणे यांना पाणीपुरवठा 
वभागाकड ल कामांचे तां क लेखाप र ण (Third Party Technical Audit) करणेकामी नेमणूक 
क न वर ल दराने फ  या या कामावर ल उपल ध अंदाजप क य तरतूद मधून अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८३२      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/६७/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मे.जनवाणी NGO सं थेमाफत तावात नमुद केलेली मा हती गोळा करणेसाठ  वास, 

िनवास व अहवाल सादर करणेचे कामकाज असे एक त खच र कम पये १,६०,०००/- (सव 
करासह त)  सदरचे काम महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ७३ ड अनुसार 
व यालगत करण ५ मधील २.(२) चे परंतुके नुसार करारनामा न करता, थेट प दतीने “मराठा 
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चबस ऑफ कॉमस, इंड ज अँ ड अ ीक चर या” नांवाने मे.जनवाणी या NGO सं थेस  अदा 
करणेस तसेच सदरचा खच पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल महसुली खचाचे “पयावरण” या 
लेखािशषामधून खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
ठराव मांक – ५८३३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे प  .मसाभां/५/का व/७८/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या तालेरा णालयातील ांतीवीर चापेकर र पेढ तील र पश या सील 
करणेकामी आव यक असणारे टयुब िसलर हे मे.टम  पपोल िल. या उ पा दत कंपनीने डझाईन 
केले अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण 5(2) (2) नुसार िन वदा 
न माग वता थेट प दतीने यांनी सादर केले या कोटेशन दरानुसार  येणा-या र. .४०,०००/- 
(अ र  र. .चाळ स हजार) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८३४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/६४/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .२८ अ वये, भाग .१७ मधील पंपर  िचंचवड पॉिलटे नक ते सावरकर र यापयत या 
र यास कॉ टचा र ता दभाजक करणेकामी मेु .के.कमलेश (िन.र. . २७,८९,६३८/- (अ र  

र. .स ावीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे अडोतीस) पे ा १९.७१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५१,७९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोु बर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८३५      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/६३/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .२१ अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील मंगलमुत  हौ.सोसायट  हे ेमळा व हे ेवाड  
मधील र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने तयार करणेकामी मे.सुदाम बी.गंुड कं शन 
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(िन.र. .३५,०१,३९२/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे या नव) पे ा ४०.४० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २१,९१,१७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 – ५८३६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ले/का व/४१३/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
कृ णानगर देह आळंद  र ता प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक सुधारणा वषयक ू
कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन(िन.र. .८,३९,७३८/- (अ र  र. . आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार सातशे अडोतीस) पे ा ३८.४४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .५,४२,७९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८३७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट         अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ले/का व/४०७/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, ड 
भागात काळेवाड  रहाटणी प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 

करणेकामी मे.एस.एम.क शन(िन.र. .८,३९,९७२/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स 
हजार नऊशे बहा र) पे ा ३९.३३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .५,३५,०९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८३८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ले/का व/४११/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, ब भाग 
काय े ातील मु य र यांवर ल शाळा या प रसरात व ा याना/नागर कांना सुर त र ता 
ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .८,४०,३८८/- (अ र  
र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे अ याऐंशी) पे ा ३९.३३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .५,३५,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े
भाववाढ कलमानुसार 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 घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८३९      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ले/का व/४०५/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, अ 
भाग काय े ातील मु य र यांवर ल शाळा हॉ पीटल प रसरात व ा याना, नागर कांना 

सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन 
(िन.र. .८,४०,१३३/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार एकशे तेहतीस) पे ा ३८.४४० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,४३,०४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --------- 
ठराव मांक – ५८४०      वषय मांक – ७० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/ले/का व/४०९/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, 
यमुनानगर ािधकरण प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .८,३८,५५८/- (अ र  र. .आठ लाख अडोतीस हजार 
पाचशे अ ठाव न) पे ा ३९.४६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
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र. .५,३३,०४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४१      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– वाय.सी.एम.एच 
सुचक – मा. वनया तापक र       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी१/का व/५६/२०१४, द. २८/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -   
 यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये अित वशेष त  यांची ता पुर या व पात ६ 
म हने कालावधीकर ता वृ प ात जा हरात देवून Walk In Interview ने नेमणे कर ता खाली 
नमुद केले या येक  पदास ती महा र. .७०,०००/-(अ र  र. . स र हजार फ ) ला मा यता 
देणेत येत आहे. 
अ.  पदनाम शै णक पा ता आव यक सं या ावयाचे मानधन 

१ ने ॉलॉ ज ट D.M. (Nephrology) १ ७०,०००/- 
२ ला टक सजन M.Ch. (Plastic) १ ७०,०००/- 

 
     सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४२      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/०६/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे डसबर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत 
येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४३      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/०७/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.१२.२०१३ ते द.२९.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/०७/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८४४      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/०८/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०.१२.२०१३ ते द.५.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/०८/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४५      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/०९/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.६.१.२०१४ ते द.१२.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/०९/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४६      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१०/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१३.१.२०१४ ते द.१९.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०/२०१४ द.३०.१.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४७      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४०/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
वषय -  भाग .४७ काळेवाड  मधील नढेनगर म ये व वध ठकाणी पावसाळ  बंद पाईप गटर  

        व इतर थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय मांक ७७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८४८      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४१/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
वषय - भाग .४७ काळेवाड  येथील मु य र यास ॉम वॉटर लाईन टाकणे. 

वषय मांक ७८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८४९      वषय मांक – ७९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४२/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, पंपर  
भाग .४४ अशोक िथएटर प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .३२,६०,५०४/- (अ र  र. . ब ीस लाख साठ हजार 
पाचशे चार) पे ा ३५.७७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजंुर दराने  र. .२१,९८,९३३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांु चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८५०      वषय मांक – ८० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७५/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
वषय - भाग .६१ दापोड  मधील प.ंिचं.मनपा या इमारतीसाठ  थाप य वषयक देखभाल  

       द तीची ु कामे करणे.  

वषय मांक ८० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
     सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८५१      वषय मांक – ८१ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७६/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
वषय - . .३७ महा मा फुलेनगर म ये बोड बे चेस बस वणे व थम फा ट पे ट ने लेन मा कग  

       करण.े  

वषय मांक ८१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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 ---------- 
ठराव मांक – ५८५२      वषय मांक – ८२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७७/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .३५ म ये ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .अिनकेत एंटर ायजेस 

(िन.र. .९,३३,७००/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे) पे ा ४०.९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,७८,५२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८५३      वषय मांक – ८३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७८/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भोसर  
जलतरण तलाव प रसरात उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस 
(िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा ४०.५६९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ८,७३,९८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८५४      वषय मांक – ८४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे       अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७९/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, मोशी 
. .६ येथे ल मीनगर, आ हाटव ती व गावठाण गटर व कॉ ट पे ह ंगची व इतर अनुषंिगक 

कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८३९/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे 
एकोणचाळ स) पे ा ३४.३५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,४८,१६१/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८५५      वषय मांक – ८५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/८०/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, भाग 
.३२ सँड वक कॉलनी व सावंतनगर महादेवनगर प रसरात र यां या कडेने पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.लालद प क शन (िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास 
हजार) पे ा ३०.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,३०,३६१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८५६      वषय मांक – ८६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/८१/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, बोपखेल 
वॉड .६४ गणेशनगर मु य र ता फुटपाथ करणेकामी मे.साकळे असोिसए स 
(िन.र. .२१,०२,३३५/- (अ र  र. .एकवीस लाख दोन हजार तीनशे प तीस) पे ा २२.२२ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,१६,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८५७      वषय मांक – ८७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/८२/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, वॉड 
.३८ नेह नगर येथील व ठलनगर जवळ ल ना या या िभंतीची द ती करणे व उंची वाढ वणे ु

व ना याचे बेड ंग करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . १४,९४,४४२/- (अ र  र. .चौदा 
लाख चौ-या नव हजार चारशे बेचाळ स) पे ा ३८.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,५७,३४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 
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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.     

                             
ठराव मांक – ५८५८      वषय मांक – ८९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– ब भाग, व ुत  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब / व/मनपा/५४३/२०१४, द.२७/०१/२०१४. 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत आयो जत महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा 

२०१४ अनुषंगाने होणा-या पधकर ता ता पुर या व पात पकर, व ुत व जनरेटरची यव था 
करणेचे काम मे. मोरया मंडप डेकोरेटस यांचेकडून करारनामा न करता व िन वदा न काढता थेट 
प दतीने अंदाजप क य र. . ७,४९,७४३/- कर ता िन.नो. .२३ - २०१२/१३, िन वदा दर १२.५०% 

कमी दराने र. .६,५६,०२५/- या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ----------   

ठराव मांक – ५८५९                                   वषय मांक – ९०   

दनांक – ७.०२.२०१४                                    वभाग– मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा. वनया तापक र                               अनुमोदक–मा.छाया साबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/६/का व/४२/२०१४, द.३/०२/२०१४. 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील नागर कांकर ता मनपा कामकाजाची 
मा हती दे यासाठ  सारथी ह  पु तका मराठ  भाषेत भाग एक व भाग दोन म ये तयार कर यात 
आलेली आहे. तथा प नाग रकां या सुलभते या ीकोनातून या पु तके या भाग दोनचे हंद  व 
इं जी भाषेत अनुवाद मराठा चबस ऑफ कॉमस इंड ज अँ ड अ ीक चर, जनवाणी, पुणे 
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यांचेकडून  क न घे यात आलेला आहे. या कामी र. .६५,०००/- (अ र  र. .पास  हजार फ ) 
इतका खच झाला असून सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८६०      वषय मांक –९१  
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६२/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. . १२/१/२०१३-१४ मधील अ. . १ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ कर ता अशु द जलउपसा क  रावेत 
पासून अित र  ए स ेस फडरची यव था करणेकामी मे.ए सेल इले क स 
(िन.र. .४,६३,१२,०६२/- (अ र  र. .चार कोट  ेस  लाख बारा हजार बास ) पे ा ३५.१०% 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५८६१      वषय मांक – ९२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– सुर ा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/५/का व/६८/२०१४,  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

सुर ा यव थेचे काम हे अ याव यक सेवेत येत अस याने व सुर ा वभागास सदर 
पदाची अ यंत आव यकता अस याने ी.चौधर  सुिनल दशरथ (िनवृ  माजी सैिनक) यांना सुर ा 
वभागाची आव यकता ल ात घेता ६ म हने कालावधी कर ता सुर ा िनर क या पदावर दरमहा 
र. .१८,०००/- एक त मानधनावर नेमणूक स तसेच येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
ठराव मांक – ५८६२                                  वषय मांक – ९३  

दनांक – ७.०२.२०१४                                   वभाग– नागरव ती व वकास योजना 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/०८/का व/१४/२०१४, द.२०/०१/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े 
“बोनस तथा सानु ह अनुदान” या लेखािशषावर सन २०१३-१४ म ये र. .२,४३,२९८/- 

इतक  तरतूद उपल ध/िश लक अस याने सदर िश लक र कमेमधून र. .१,००,०००/- इतक  
र कमेची तरतूद चालू आिथक वषात “इतर खच” या लेखािशषावर उपल ध होणे गरजेचे 
अस याने, सदर तरतूद “इतर खच” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८६३      वषय मांक – ९४  
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– नागरव ती व वकास योजना  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/२६/२०१४, द.३/०२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजनेअंतगत ३६५ लाभाथ चे बस पासचे नुतनीकरण 

क न  दनांक १३/३/२०१३ रोजी प रवहन महामंडळाकड ल झाले या दरवाढ नुसार वासी मािसक 
पास र. .१२००/- माणे ितपास माहे ए ल २०१३ ते माहे माच २०१४ अखेर १२ म हने कर ता 
एकूण ३६५ बस पासचे र. .५२,५६,०००/- (अ र  र कम पये बाव न लाख छप न हजार फ ) 
चे बल अदा करणेकामी खचास मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८६४      वषय मांक – ९५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– आचाय अ े रंगमंद र 
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आअरं/१/का व/२३/२०१४, द. ०३/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

व ुत बील या लेखािशषावर ल २०१३-१४ तरतूद र. .६,००,०००/- मधून माहे जानेवार  
२०१४ अखेर र. .३,८९,७५०/- वजा जाता िश लक र. .२,१०,२५०/- मधून माहे माच २०१४ 
अखेर अपे त व ुत बील र. .१,३५,०००/- जाता िश लक तरतूद र. .७५,०००/- अपे त 
राह ल. तावात नमूद माणे १ ते ८ लेखािशषावर ल खच न झालेली र. .१,०५,०००/- व व ुत 
बील या लेखािशषावर अपे त िश लक र. . ७५,०००/- असे एकूण र. .१,८०,०००/- (अ र  
एकूण पये एक लाख ऐंशी हजार फ ) थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८६५      वषय मांक – ९६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–बीआरट एस  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/काअ/BRTS/८०/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े 
 औंध-रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकसीत करणे, भोसर  उ डाण 
पुलाखाली बस टिमनल वकसीत करणे, औंध-रावेत र यावर थेरगांव डांगे चौक पुलाखाली 
मे डयन काढून र ता द त करणे तसेच अनुषंिगक कामे करु णेकामी मे.एस.एन.भोबे अँड 
असो. ा.िल.यांची स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या य  खचा या २.३५% 
स लागार फ  ( ी-टडर+पो ट टडर) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८६६      वषय मांक – ९७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/८२/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील 

कॉर डोर, अंतगत व बाहय प रसराशी दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम मे.बी. ह .जी.इं डया 
िल.यांचेकडून (स हस कॉ ॅ ट प दतीने) यांची वत:ची अ याधुिनक उपकरणे, रसायने व 
मनु यबळाचा वापर क न तां क प दतीने (Mechanized Cleaning) साफसफाई व व छता क न 
घेणेकामी यांचेकडून ई-िन वदा काय णाली ारे ा  झाले या ई-िन वदा दर ित म हना खच 
र. .१८,२०,२७९/- माणे क न घेणेकामी तसेच िन वदेत नमुद केले माणे तीन वष 
कालावधीकर ता कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  
वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम बाबींसाठ  लागणा-या 
खचाम ये वाढ न करता क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८६७      वषय मांक – ९८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/८३/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील (कॉर डोर, इनडोअर, 

संडास, बाथ म, मुता-या) अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी 
न याने काढ यात आले या िन वदेचे दर उघड यात आले असून सदर कामाकर ता मा.आयु   
यांचेकडे वषयप  मसुदा वा र  मा यतेसाठ  सादर केला आहे. मा. थायी सिमतीची मा यता 
घेणे, करारनामा करणेकामी काह  कालावधी जाणार आहे. यामुळे स या काम कर त असले या 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांना पुव या झाले या करारना यास अिधन राहन कामाचा आदेश नवीन ू
िन वदाधारकास देईपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८६८      वषय मांक – ९९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– जलशु द करण क  
सुचक – मा.अ णा भालेकर         अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु३०/२०१४, द.२८/०१/२०१४  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 जे.एन.एन.यु.आर.एम.ट पा १ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील उवर त ६०% भागासाठ  
२४X७ पाणीपुरवठा योजनेसाठ  स व तर क प अहवाल (DPR) तयार करणेचे काम Administrative 

Staff College of India (ASCI) यांची स लागार हणून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतु 
करारनामा क न नेमणूक कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८६९      वषय मांक – १०० 
दनांक – ७.०२.२०१४         
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 

  ी.गणेश ीपाद िलमये यांचा लॉट .११ व १२, स ह . २३, ह सा .१/४/१, दगा ु
वहार, आिशवाद कॉलनी, िनगड , पुणे – ४४ या प यावर िनवासा क रता लॉट खरेद  केला 
असून सदरचा भुखंड पपंर  िचंचवड महानगरपािलका ह जवळ देहरोड कॅ टोमट ह त आहेू . सदर 
लॉट धारकांचा प रसरातील संपूण र हवासी भागास पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत 
पाणीपुरवठा केला जात असून सदर र हवासी ी.गणेश ीपाद िलमये यांना वर ल प यावर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके माफत मानवते या ीने वचार क न नवीन नळकने शन दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८७०      वषय मांक – १०१ 
दनांक – ७.०२.२०१४         
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 ी.िशव- मारक ित ाण व पं.िचं.म.न.पा.चे संयु  व माने एच.ए.कॉलनी पंपर  येथे 
िशवजयंती साजर  करणेकामी मनपातफ टेज, मंडप, व ुत रोषणाई पीकर, सां कतीक काय म, 
या याने व अनुषंिगक सोई सु वधा पुर वणेकामी व याकामी येणा-या र. .दोन लाख पयतचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८७१      वषय मांक – १०२  
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- . मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
 ी.चंदलाल मोतीलाल तालेरा यांनी भूखंडू  . ४९ िस.स.न.१६४/७ + १६५/१ – अ 
इं दरानगर िचंचवड पुणे ४११ ०३३ हा अंध य ं या शै णक कायाकर ता आर ीत क न 
महापािलकेस ह तांतर केला अस याने सदरचा भूखंड मालेगांव अंधिश ण व िश ण सं था 
मालेगाव यांना नाममा  भाडे दराने १० वष कालावधीकर ता दे यास व याकामी करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८७२      वषय मांक – १०३ 
दनांक – ७.०२.२०१४        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दोन भाग/ े ीय कायालये न याने चालू करणेत 
आलेली आहेत. नवीन भाग अ य  आ ण भाग अिधकार  यांचे वापराक रता येक  एक अशी 
चार नवीन टाटा मांझा (पे ोल/ डझेल) मे.टाटा मोटस यां याकडून आगाऊ र कम आदा क न 
खरेद  करणेस व य  येणारे खचास मा यता दे यात येत आहे. सदरची वाहने खरेद ची 
कायवाह  भाग तरावर करणेस व सदरचा खच कायशाळा वभागाकड ल वाहन खरेद  
लेखािशषाव न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  

 
ठराव मांक – ५८७३      वषय मांक – १०४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग–  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-  मा.अ वनाश टेकावडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
 एस.ट .पी. ोथ लॅब भोसर  उ ान देखभाल संर णाकामी सहया  वयंरोजगार सं था 
यांना तीन वष कालावधीकर ता यो य या सेवाशु क त वावर देणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८७४      वषय मांक –१०५  
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१२०/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, . .६ 
मोशी, िशवाजीवाड  येथील र ते खड  मु म व डांबर करण करणेकामी मे. यकटे रा कं शन 
(िन.र. .५२,५२,०८५/- (अ र  र. .बाव न लाख बाव न हजार पं याऐंशी फ ) पे ा २१.००% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४३,५६,६०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभावा कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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



 40 

 
ठराव मांक – ५८७५      वषय मांक – १०६ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/११९/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, . .६ 
मोशी, येथे आदशनगर, तापक रनगर, इं लोक सोसायट  व प रसरातील र ते खड  मु म व 
डांबर करण व द तीची कामे करणेकामीु  मे. यकटे रा कं शन (िन.र. .५२,५२,०७०/- (अ र  
र. .बाव न लाख बाव न हजार स र फ ) पे ा ३९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु 
दराने  र. .३३,०९,३५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 करणे 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 – ५८७६      वषय मांक – १०७ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/११६/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, 
. .३७ महा माफुलेनगर मधील गुड वील चौक ते महा माफुले झोपडप ट  पयतचा र ता 

डांबर करण करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ल सी कं शन ा. िल.             
(िन.र. .५९, ९२,६०४/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख या नव हजार सहाशे चार फ ) पे ा 
२३.७७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४७,९६,५७०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 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 – ५८७७      वषय मांक – १०८ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/११७/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग 
. ६ मोशी गट नं. ६७१ ते ६३२ व गट नं. ४० ते ५२ र ते खड मु म डांबर करण करणेकामी 
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मे.ब हरट दस(िन.र. .५२,५२,०८९/- (अ र  र. .बाव न लाख बाव न हजार एकोणन वद फ ) 
पे ा ३८.८३ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,७३,३३८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 
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 – ५८७८      वषय मांक – १०९ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/११८/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, भोसर  
भाग . ३३ गवळ नगर मधील स.नं.२०० येथील खेळाचे मैदान वकिसत करणेकामी 

मे.ड .एस.कुलकण  (िन.र. .४२,००,४६३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख चारशे ेस  फ ) पे ा 
३३.०३ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,५३,७०३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनाू मा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५८७९      वषय मांक – ११० 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके         अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/६६/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, भाग 
. ४८ मधील रहाटणी येथील १८.०० मी. ड .पी.र या या बाजूने ठक ठकाणी दभाजक व ु

फुटपाथ करणेकामी मे.सांडभोर क शन  (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक फ ) पे ा ३७.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२३,१२,१३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 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. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५८८०      वषय मांक – १११ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/६७/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, भाग 
. ५५ येथील पंपळे सौदागरम ये काँ ट पे हर लॉकचे पाथ वे तयार करणेकामी मे. सांडभोर 

क शन  (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 
३७.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,१२,१३३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 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 – ५८८१      वषय मांक – ११२ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे         अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१०१/२०१४, द.०४/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
िचंचवड भाग .२२, २३ व २४ म ये अित मण वरोधी कारवाई साठ  े न, जे.सी.बी., क, 
डंपर भाडेत वावर पुर वणेकामी मे. समीर ए टर ाईजेस  (िन.र. .४६,६७,७९९/- (अ र  र. . 
सेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे न या णव फु ) पे ा ४०.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,९२,१९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन िन वदा कामास ू मा यता देणेत येत आहे. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८८२      वषय मांक – ११३ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९९/२०१४, द.०३/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .०४ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात              
आले या र याचे खड  मु म व बी.बी.एम.करणे तसेच र यावर ल ेचेस, कॉस ट, ख डे इ.खड  
मु म व बी बी एम प दतीने बुज वणेकामी मे. एम.पी.धो े क शन  (िन.र. .३६,४२,५९४/- 
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(अ र  र. . छ ीस लाख बेचाळ स हजार पाचशे चौ-या णव फ ) पे ा ४०.५१ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,७५,३२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन िन वदा कामास ू
मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८८३      वषय मांक – ११४ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१००/२०१४, द.०३/०२/२०१४.  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, िचंचवड 
भाग .२२ म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र याचे खड  

मु म व बी.बी.एम.करणे तसेच र यावर ल ेचेस, कॉस ट, ख डे इ.खड  मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने बुज वणेकामी मे. एम.पी.धो े क शन  (िन.र. .३६,९८,५०६/- (अ र  र. . छ ीस 
लाख अ या णव हजार पाचशे सहा फ ) पे ा ४१.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२२,८६,९५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन िन वदा कामास ू मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५८८४      वषय मांक – ११५ 
दनांक – ७.०२.२०१४       वभाग– अ भाग थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ / था/का.अ./१६५/२०१४, द. ३१/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
 तावात नमुद माणे अ. .१ व ३ चा एकूण खच र. .३,९९,२९,६२०/- ह  र कम 
पा. .५१ अ. .६ वर ल कामामधील ४.० कोट  तरतूद तून व अ. .२, ४, ५ चा खच 
र. .४४,२३,६२०/- हा पा. .५१ अ.क.७ चे कामामधील तरतूद र. .५०.० लाख मधून करणेस 
तसेच यानुसार डॅशबोड  म ये पुव या कामाचे नावांतगत आव यक ते बदल क न न द  घेणेस 
व खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ----------   
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  यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा सपं याचे जा हर केले.  

                                                  
                           ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                          सभापती  

                           थायी सिमती 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
  
 

िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
 मांक - नस/४/का व/ १६६ /२०१४ 

 दनांक - १२/०२/२०१४.  
 

                                               
                                                                         नगरसिचव                                                               

                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
  

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

              पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 

 
 

 
 
   
 


