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

कायप का मांक-४७ 
सभावृ ांत 

दनांक-  २६.२.२०१३      वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार दनांक  २६/२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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.जगद श शे ट     - 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.जम सोनाली पोपट 

७) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
८) मा.पाडाळे िनता वलास 
९) मा.जावेद रमजान शेख 

 १०) मा.जगताप नवनाथ द  ू
 ११) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
 १२) मा.च धे आरती सुरेश 

१३) मा.भालेकर अ णा दलीप 
१४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
१५) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण      
 
यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु , मा.पवार, मा.मंुढे, मा.कारच,े 

मा.कुलण , मा.ढेरे, मा.गावडे, मा.झुरे, मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे – सहा यक 
आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.कांबळे-
.शहरअिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण- सहशहर अिभयंता, 

मा.भोसले- मु यलेखापाल, मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन 
साळवे-अित.वै.अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना) , मा.दधेकरु ,मा.ढगे, 
मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, मा.थोरात , 
मा.साळवी, मा.पठाण, मा.दांगट - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे - 
.िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.डॉ. गोरे  - 
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पशुवैदयक य अिधकार , मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.पाट ल, मा.भंडलकर- 
शासनी अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

 

वषय मांक ५१) वाकड थेरगांव र यावर ल ईडन गाडन सोसायट पासून प म बा वळण 
महामागालगतचा १८ मी. र ता वकिसत करणे. 

 
वषय मांक ५२) वाकड थेरगाव र यावर ल ओमेगा पॅराडाईज पासून प म बा वळण 

महामागालगतचा २४ मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 
वषय मांक ५३) वाकड येथील पाषाण लस सोसायट  ते वाकड थेरगाव र ता ते प म 

बा वळण मागापयतचा २४.१८ मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 
वषय मांक ५४) वाकड हंजवड  रोडवर ल मधुबन हॉटेल पासून वनोदेव ती माग मा ं जी 

रोडपयतचा २४ मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे. 
 
वषय मांक ५५) अ भागांतगत व वध ठकाणी काय मासाठ  वनी ेपन व काश 

यव था करणेकामी आले या खचास काय र मा यता िमळणेबाबत. 
 
वषय मांक ५६) ी ओम काश बह वाल यांची मु य सम वयक पदावर आप ी यव थापन 

क  येथे एक त मानधनावर नेमणूक करणेबाबत - मा.राहल भोसलेू , 
मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव. 

 
वषय मांक ५७) एल.एम.सी.यांचेकडून िनयु  केले या सुर ा र क व ॅफ क वॉडन यांस 

कमान वेतन दराने वेतन अदा करणेबाबत - मा.सोनाली जम, मा.अ णा 
भालेकर यांचा ताव. 

 
----------- 

 

दनांक १२/२/२०१३ व १६/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक-४५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले .  

--------------- 
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ठराव मांक – २९२०     वषय मांक – १ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे   अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे झोिनपू/ था/िन/का व/१२८/२०१३ द. ०२/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .५ 
अ वये, से.नं.२२ येथील शाळा इमारतीचे थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.कं शन (िन.र. . १३,०५,१३१/- [र. .तेरा लाख पाच हजार एकशे एकतीस] 
पे ा २१.२७% कमी) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . १०,२७,५३०/- 
पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश 

दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 

 
ठराव मांक – २९२१     वषय मांक – २ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे झोिनपू/ था/िन/का व/१२७/२०१३ द. ०२/०२/२०१३.           
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .४८ 
अ वये, से.नं.२२ येथील हॉ पीटल मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.कं शन (िन.र. . १३,०५,१७४/- [र. .तेरा लाख पाच हजार एकशे चौ-
याह र] पे ा २१.२७ % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
१०,२७,५६३/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  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 यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९२२     वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे था/िन/३क/का व/३३/२०१३ द.४/२/२०१३.      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, 
वॉड .९ बो-हाडेवाड  ािधकरण से टर .६.३ व ४ मधील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१८,६७,२६२/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु
दोनशे बास ] पे ा १४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,७४,३७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 कराू रनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९२३     वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.िनता पाडळे    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे था/िन/२ब/का व/४८/२०१३ द. ७/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 
इं दरा गांधी उ डाणपुल ते संतोषीमाता चौकापयत र याचे बी.सी.प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .९३,०८,८१२/- [र. . या नव लाख आठ हजार 
आठशे बारा] पे ा १६.०६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८२,०४,५०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 – २९२४     वषय मांक –५  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे अ /िन/का व/१२२/२०१३ द. ७/२/२०१३.   
वषय – िन वदा नो. मांक  ३/३६/२०१२-१३ कामाचा वषय अवलोकनाथ. 

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

--------  

 
ठराव मांक – २९२५     वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे अ /िन/का व/१२४/२०१३ द. ७/२/२०१३.   
वषय – िन वदा नो. मांक  ३/४१/२०१२-१३ कामाचा वषय अवलोकनाथ. 

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

----------- 
 
ठराव मांक – २९२६     वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – उदयान 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे उदयान/४/का व/६२/२०१३ द. १४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 सी.एम.ई.दापोड  व औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह  म ये ७५,००० 
वृ ारोपण करणे व यांचे तीन वष देखभाल / संर ण करणेचे काम महारा  वन वकास 
महामंडळ यांना ितवृ  र. .३३०/- या दराने देणेस व याकामी येणा-या र. . 
२,४७,५०,०००/- (र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख प नास हजार) खचास मा यता 
देणेकामी 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. 
-------- 
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ठराव मांक – २९२७     वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – उदयान 
सुचक – मा. चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे उदयान/४/का व/५२/२०१३ द. ४/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा प रसरातील वकास कामात येणा-या वृ ाचे पुनरोपन करणेकामी 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल. (िन.र. . ३३,३५,८३०/- [र. .तेहतीस लाख प तीस हजार आठशे 
तीस] पे ा २३.५० % 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 – २९२८     वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे सु व/५/का व/१२२/२०१३ द. १४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 सुर ा यव थेचे काम हे अ याव यक सेवते येत अस याने व सुर ा वभागास 
आव यकता अस याने ी.चौधर  सुिनल दशरथ (िनवृ  माजी सैिनक) यांची मुदत 
द.१४/३/१३ रोजी संपु ात येत असून सुर ा वभागाची आव यकता ल ात घेता पुढ ल ६ 
म हने कालावधीक रता यांची नेमणूक सुर ा िन र क या पदावर दरमहा र. .१८,०००/- 
एक त मानधनावर करणेस तसेच येणा-या शासक य खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९२९     वषय मांक – १० 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वदयुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांचे जा. . व/िन/५/का व/१०१/२०१३ द.१५/२/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े-  

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४७ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या चौकात ॉफ क बोलाड व जकातीसाठ  लंकर 
बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणे कामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स 
(िन.र. .९,५०,५३९/- [र. .नऊ लाख प नास हजार पाचशे एकोणचाळ स] पे ा १०.५५ % 
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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 – २९३०     वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वदयुत 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांचे जा. . व/िन/५/का व/१००/२०१३ द.१५/२/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े- 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४५ अ वये, मंुबई 
पुणे महामागावर ल वाहतुक िनयं ण द यांचे देखभाल द ती करणे व ु तदअनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स (िन.र. .२०,८६,०२७/- [र. .वीस लाख शहाऐंशी 
हजार स ावीस] पे ा ८.१० % 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 – २९३१     वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वदयुत 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांचे जा. . व/िन/५/का व/९९/२०१३ द.१३/२/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े-  

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२० अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील वेगवेग या चौकात वाहतुक िनयं क द यांचे केबल भुिमगत 
करणे व तदअनुषंिगक कामे करणे कामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स (िन.र. .६,६३,२५०/- 
[र. .सहा लाख ेस  हजार दोनशे प नास] पे ा ७.५१ % 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 – २९३२     वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वदयुत क भाग  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे व/क /जा/१४२/२०१३ द. १४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 महापौर चषक रा य तर य कब ड  (म हला व पु ष) पधा २०१३ भोसर गांव 
येथील कर यात आललेी ता पुरती व ुत, काश व पकर व जनरेटर यव था  
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करणेकामी, कमी दराचे ठेकेदार मे.एन. के.इले कल व स यांचेकडून कामाचे 
कालावधीचा वचार करता, करारनामा न करता काम क न घेणेस तसेच िन.नो. .२/३६-
११/१२ नुसार पुव वकृत दर ६ % कमी दराने क न घेत याने र. .७,१२,४०२/- या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९३३     वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वैदयक य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे वैदय/१अ/का व/१२६/२०१३ द. १५/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 तावात नमुद अ. .१ ते ९ त  वै क य अिधकार  यांना मानसेवी त  हणून 
यांचे नावापुढे नमुद केले या पदावर व णालयात आदेशाचे दनांकापासून ६ म हने 

कालावधीसाठ  ित महा र. .१,०००/- (र. . एक हजार) एक त मानधनावर िनयु स 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९३४     वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/८/का व/३५/२०१३ द. १२/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या EWS क पासंदभात नागपूर हवाळ  अिधवेशनात उप थत झाले या 
ल वेधी सुचनेची मा हती तातड ने दे यासाठ  सह शहर अिभयंता यांनी द.१८/१२/१२ 
रोजी मंुबई-नागपुर-मंुबई असा वमान वास केलेला असून द.१९/१२/१२ रोजी नवी 
द ली येथे मनपा ह तील रेड झोन बािधत जागेबाबत मा.कृषीमं ी- ी.शरदचं जी पवार 
व मा.संर ण मं ी- ी.ए.के.अंथोनी याचे समवेत झाले या बैठक स उप थत राह यासाठ  
पुणे- द ली-पुणे असा वमान वास केलेला अस याने वमान वासासाठ  अनु मे 
र. .१५,५३०/- + २६,०९८/- असा एकूण र. .४१,६२८/- खच झालेला अस याने 
तातड या वमान वासासाठ  झाले या खचाची पुतीपुत  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९३५     वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयांता यांचे .पापू/६/का व/१८२/२०१३ द. १५/२/२०१३.      
      मा.सह शहर अिभयांता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३८ 
अ वये, जल े  .अ/९ मधील कृ णानगर, सिचन कॉलनी से. .२० इ.भागात आव यक 
ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .१८,६७,३८३/- [र. . अठरा 
लाख सदस  हजार तीनशे याऐंशीु ] पे ा १७.६६ % 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 – २९३६     वषय मांक –१७  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/१अ/का व/४९/२०१३ द. १६/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१५ द वाड  म ये नाला ेिनंगची कामे करणेकामी मे.देव 
कं शन (िन.र. . २२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] 
पे ा ३१.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,०४,४७०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९३७     वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/१अ/का व/५१/२०१३ द. १६/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१० अ वये, भाग .४९ मधील शै णक व शासक य वा तूचे अंतगत सजावट व 
बैठक यव था नुतनीकरण करणेकामी मे.ईगल कं शन (िन.र. .४६,६८,५३४/- [र. . 
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शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पे ा ११.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४३,३८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेमधील िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 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 – २९३८     वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/१अ/का व/५०/२०१३ द. १६/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ २०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, अ भागातील कै.संजय काळे डांगणावर हरवळ बस वणे व पे ह ंग 
लॉक बस वणे तसेच इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए.आर.भ डवे 
(िन.र. .१२,६०,५०४/- [र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार] पे ा २८.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५२,९४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९३९     वषय मांक – २०  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वैदयक य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .वैदय/१/का व/१२७/२०१३ द. १६/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 वाय.सी.एम. णालय तसेच इतर णालयांतील पॅरा मे डकल टे निशयन यांना 
तावात नमुद केले या अ. .१ ते ७ या पदांसाठ  तावात नमुद शै णक अहता व 

अनुभवाचे आधारे आदेशाचे दनांकापासून मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २९४०     वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – म.ुले.प. 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/१/का व/१६२/२०१३ द. १८/२/२०१३.      
      मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माण े-  

मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागाकड ल माहे जानेवार  २०१३ मिधल अ यावत एकूण कामकाज 
वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९४१     वषय मांक – २२ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – जलशु द करण क  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .जशुके/पापू/१५/का व/१३३/२०१३ द.८/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 शासनाकड ल शासन िनणय . वास/-१०१०/ . .२/सेवा-५ मं ालय, मंुबई 
४०००३२ द.३ माच, २०१० यानुसार जर  ी.लडकत पी. ह ., कायकार  अिभयंता यांचे 
पदास वमान वास अनु ेय नसला तर  तातड ची व अपवादा मक, ासंिगक बाब 
वचारात घेऊन मा.आयु  यांचे वशेष अिधकाराचा वापर क न ी.लडकत यांनी केले या 
वमान वासास आ ण वमान ितक टाची र. .३१,८५७/- (र. .एकतीस हजार आठशे 
स ाव न) ी.लडकत पी. ह ., कायकार  अिभयंता यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९४२     वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – नगररचना 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/आ२/१४५/२०१३ द. १६/२/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 ी.शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .२५,०००/- (र. .पंचवीस हजार) 
एक ीत मानधनावर सम वयक भुसंपादन अिधकार  या पदावर ६ म हने कालावधीसाठ  
िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९४३     वषय मांक – २४ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पापु/िन/का व/२१०/२०१३ द. १८/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वये, जल े  .बी/६ येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .३९,२१,४२१/- [र. .एकोणचाळ स 
लाख एकवीस हजार चारशे एकवीस] पे ा १३.९६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९४४     वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे .पापु/६/का व/२१६/२०१३ द. १८/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३४ 
अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव प रसरात हॉ ह ऑपरेशन करणेकामी मजुर 
पुर वणेकामी मे. दलीप व ठल नाणेकर लेबर अँ ड िस युर ट  स हसेस 
(िन.र. .१२,६३,२९१/- [र. .बारा लाख ेस  हजार दोनशे ए या नव] पे ा ९.०० % 

जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९४५     वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे .पापु/६/का व/२१७/२०१३ द. १८/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३४ 
अ वये, जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात टँकरने पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर 
स लायस (िन.र. .१३,०६,७७०/- [र. .तेरा लाख सहा हजार सातशे स र] पे ा १.११ % 
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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 – २९४६     वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पापु/िन/का व/२११/२०१३ द. १८/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२२ 
अ वये, पंपर -िचंचवड शहरातील ािधकरण वभागातील वतरण यव थेम ये सुधारणा 
करणेसाठ  हाय ोिलक मॉडेिलंग डझाईन तयार करणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम. पॉिलमस (िन.र. .७०,७२,४५०/- [र. .स र लाख बहा र हजार चारशे 
प नास] पे ा ९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक – २९४७     वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – शासन 
सुचक – मा. चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . शासन/४/का व/१२१/२०१३ द.१७/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

१) ी. दिलप गावडे, सहा.आयु , झोिनपू वभाग २)डॉ. ी.उदय टेकाळे, सहा.आयु , 
म यवत  भांडार वभाग ३) ी.आयुबखान पठाण, उपशहर अिभयंता, पाणीपुरवठा व 
जलिनःसारण वभाग या अिधका-यांना परदेशाम ये अँडिमिन े ट ह टाफ कॉलेज ऑफ 
इं डया, है ाबाद यांचेवतीने आयो जत केले या है ाबाद, अँम टरडॅम व ारसेलोना येथील 
नागर  यव थापन िश णास पाठ वणेस व याक रता तावात नमुद के या माणे 
एकूण र. .६,७४,१६०/- (र. .सहा लाख चौ-याह र हजार एकशे साठ) अदा कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९४८     वषय मांक – २९ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वै क य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .वै /१अ/का व/१२८/२०१३ द.१६/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 तावात नमुद उमेदवारांना (अ. .१ ते ९) यांचे नावापुढे नमुद केले या पदावर 
नमूद दवाखाना/ णालयात द.१७/१/२०१३ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधनावर िनयु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९४९     वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – संगणक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .संगणक/२/का व/१२१/२०१३ द.१८/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मे.शुभम उ ोग, पंपर  यांचेकडून नगररचना व कायशाळा वभागासाठ  ता पुर या 
व पात ६ म हने कालावधीसाठ  ७ कॉ युटर ऑपरेटर घे यास व यांना कमान वेतन 

काय ातील तरतुद नुसार र. .७,६६३/- या मािसक दराने य  काम कर त असले या 
दनांकापासून वेतन संबंधीत वभागामाफत अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – २९५०     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – वै क य  
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .वै /१अ/का व/१३०/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 डॉ. वण उमाकांत नाफडे, यांना युरो फ जिशयन या पदावर आदेशाचे 
दनांकापासून ६ म हने या कालावधीक रता ितमहा र. .७०,०००/- एक त मानधनावर 
यशवंतराव च हाण णालयात नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९५१     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/िचखली/१८१/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मौजे िचखली येथील गट .१६४४ व १२३ या िमळकतीं या सामाईक ह बाबत 
वाद आहे. गट .१२३ ची हवेली कायालयाने केले या ह  कायम मोजणीत ुट  अस याचे 
दसून येते. तुत करणी गट .१६४४, १२३ व १४३६ या िमळक तीची ह  कायम 
करणेकामी द.२९/१/१३ रोजी या भूसंपादन आढावा बैठक म ये सदरची मोजणी फ  जमा 
केलेनंतर ता काळ मोजणी क न देणेचे आदेश मा. ज हािधकर , पुणे यांनी तालुका भुमी 
अिभलेख यांना दलेले आहेत. उपअिध क भुमी अिभलेख यांनी गट नं.१२३, र. . 
१२,०००/-, गट नं.१६४४ र. .३३,०००/- व गट नं.१४३६ र. .१,२९,०००/- अशी एकूण 
र. .१,७४,०००/- भरणेबाबत कळ वले असून गट .१६४४ व १२३ या ह  कायम करणे 
आव यक आहे तसेच गट नं.१४३६ मधील आर ण .१/९८, दफनभूमी (B.G.) ता यात 
घेणेबाबत मा.नगरसद य व नागर क मागणी कर त अस याने गट नं.१४३६ मधील 
आर ण . १/९८, दफनभूमी (B.G.) अ वये बािधत े  मनपा या ता यात घेणेकामी 
सु दा सदर मोजणीक न ह  कायम करणे आव यक असलेने उपअधी क भूमी अिभलेख 
हवेली पुणे यांनी कळ वलेली तीनह  गटाची एकूण मोजणी फ  र. .१७४,०००/- (र. .एक 
लाख चौ-याह र हजार) भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – २९५२     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/आ२/१५२/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 नगररचना वभागाकड ल अ थायी अ थापना या लेखािशषावर ल सन १२-१३ 
क रता या लेखािशषातून र. .१,५०,०००/- ची तरतुद वासभ ा या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९५३     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे था/िन/३क/का व/४३/२०१३ द.१८/०२/२०१३.      
वषय- बी.आर.ट .एस.काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  रोडू  करणे ( जे .एन .एन. यु. आर.  
      एम .बी.आर.ट .एस.) उ डाण पुलाचे पोहच र यापासून ते के.एस.बी.पयत पंपर   
      िचंचवड महानगरपािलके या िन वदा नोट स .२२/१/२०१२-१३ चे कामास  
       मा यता िमळणेबाबत. 

वषय मांक ३४ बाबत मा.आयु  यांस यांचे वषयप  मागे घेणेस परवानगी  
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९५४     वषय मांक –३५  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – संगणक 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .संगणक/५/का व/९४/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      थािनक सं था कराचे Local Body Tax (LBT) संगकण णालीची िनकड व तातड ची 
बाब वचारात घेता व महारा  शासनास संगणक णालीचे ा य क लवकरात-लवकर 
दाख वणे बाबतचा कमी कालावधी इ.बाबी वचारात घेता (LBT) संगकण णाली तयार 
करणेबाबतची िन वदा िस द न करता परंतू करारनामा क न थेट प दतीने मे. ो बट  
सॉ ट ा.िल., पुणे यांचेकडून तातड ने कामकाज क न घेणेस येणा-या र. .१५,००,०००/- 
व पाच वष संगणक णालीची देखभाल द ती करणे रु . .२,४२,०००/- असा एकूण 
र. .१७,४२,०००/- (र. .सतरा लाख बेचाळ स हजार) चे खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९५५    वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/२/२०१३       वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/३५/का व/१४२/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क छपाई 
करणेचे काम तातड ने व कालमयाद त अस याने थेट प दतीने (करारनामा न करता)  
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छपाई क न देणेबाबत सहकार कामगार मु ण सोसायट  िल. यांना कामाचे आदेश 
दलेले अस याने सदर या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

(खच र. .१०,००,०००/- [र. .दहा लाख]) 

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

ठराव मांक – २९५६     वषय मांक –३७  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा. भार  नगरसिचव यांचे .नस/१/का व/२६९/२०१३ द.१६/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर 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 – २९५७    वषय मांक –३८  
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .दरसंचारू /२/का व/५८/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 सुर ा वभागाकर ता पुर वणेत आले या एकूण ६८ नग वॉ कटॉक  संचांचे परवाना 
नुतनीकरण व रॉय ट  फ  र. .६९,५००/- (र. . एकोणस र हजार पाचशे) भारत 
सरकारचे संचार मं ालय, मंुबई यांचे कायालयास वतं  ड .ड .ने अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९५८     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/अ /का व/१०४/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 अ भागचे कायकार  अिभयंता- ी.इंगळे एस.एन. हे मा.आयु ांचे मा य 
तावानुसार सु म कोट द ली येथे वनापरवाना बांधकामा बाबत कोटासाठ  उप थत 
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रा ह याने झाले या वमान वास खच र. .१७,२९३/- ची ितपुत  कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९५९     वषय मांक – ४० 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .ना वयो/१/का व/१९३/२०१३ द.१८/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल क शासन पुर कृत सुवण जयंती शहर  
रोजगार योजना, म हला व बाल क या योजना, मागासवग य क याणकार  योजना, अपंग 
क याणकार  योजना तसेच व वध उप म राब वणेकामी योजनांचे व तीपातळ वर ल काम 
करणे व योजनांची पुतता करणेकामी तावात नमुद (अ. .१ ते ११) समुह संघटकाची 
नेमणूक ता पुर या व पात एक त दरमहा मानधन येक  र. . ७,५१७/- व वाहन 
भ ा र. .५००/- एकूण र. .८,०१७/- अदा करणेत येणार असून सदरची नेमणूक मानधन 
त वावर ६ म हने कालावधीक रता ता पुर या व पात करणेस व मानधन खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९६०     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/४/का व/१९०/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य छपाई क न पुरवठा 
करणेकामी ई.िन.सु. .२१/१/११-१२ अ वये लघु म िन वदाकार मे.कॉ युटॅ स फॉ स 
ा.िल., िचंचवड यांचे छपाई सा ह याचे दर एकूण र. .१६,७०,६७५/- चा करारनामा क न 

मुळ पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९६१     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१४/२०१३ द.१८/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 िन.नो. .२४/६-१२/१३ ची जाह रात िस द केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया, 
दै.महारा  टाई स व दै.नवभारत टाई स यांना अदा करावाया या र. . ४,१४,४९२/- 
(र. .चार लाख चौदा हजार चारशे या नव) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक – २९६२     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे था/िन/१अ/का व/५६/२०१३ द. २०/०२/२०१३.      
वषय- अ भाग व अ मु यालयातील र यांचे डांबर करण करणे. 

वषय मांक ४३ बाबत मा.आयु  यांस यांचे वषयप  मागे घेणेस परवानगी  
देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – २९६३     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – पशुवै क य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पवै/१/का व/१५७/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

ी.अिनल सखाराम खैरे यांची १ दवस सेवा खंड त क न पु हा द.७/२/१३ 
पासून सहा म हने कालावधी अथवा शासन मंजूर पदावर यो य अशा उमेदवारांची र तसर 
नेमणूक कर यात येई पयत यापैक  जे अगोदर असेल यापयत या कालावधीसाठ  दरमहा 
र. . ४५,०००/- (र. .पंचेचाळ स हजार) एक ीत मानधनावर िनयु  दे यास मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९६४     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/०६/का व/५७/२०१३ द.२२/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या व वध वभागासाठ  आव यक १८५ नग संगणक संच खरेद कामी 
लघु म िन वदाकार मे.झुम कॉ युटस सांगवी यांचेकडून लघु म िन वदा दराने खरेद कामी 
येणा-या र. .७४,३६,८१५/- (र. .चौ-याह र लाख छ ीस हजार आठशे पंधरा) चे खचास 
व करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९६५     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – अ भाग आरो य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .अ /आ२/का व/२६६/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या अ भाग े ात कंुड वरह त वॉड योजने अंतगत घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे कामकाजासाठ  िन.नो. .३/२००७-०८ व या अनुषंगाने नेम यात आले या 
मे.बी. ह .गायकवाड ठेकेदारांचे कामास द.१/११/१२ पासून द.३१/३/१३ पयत ५ म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस यां याशी याकामी करारनामा करणेस व येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९६६     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २६/२/२०१३     
सुचक – मा.िनता पाडळे    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:- १) मा.िनलेश पांढरकर, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 
      २) मा. डा सिमती सभा द.२१/२/१३ ठराव .४५  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा बॉ संग असो. यांचे 
मा यतेने व पंपर  िचंचवड बॉ संग असोिसएशन पंपर  यांचे सहकायाने माहे माच २०१३ 
म ये महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१३ आयो जत करणेस अंदाजे 
र. .५,३२,१००/- इतका खच अपे त आहे.  सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक 
खच र. .१,०५,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून 
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खच  टाकणेत येईल व उव रत र. .४,२७,१००/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल.  तसेच ॉफ ज, स मानिच हे 
खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने 
अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९६७     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २६/२/२०१३     
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- १) मा.िनलेश पांढरकर, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 
       २) मा. डा सिमती सभा द.२१/२/१३ ठराव .४६  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  बॉड ब डस असो. यांचे 
मा यतेने माहे माच २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर श ररसौ व पधा २०१३ 
आयो जत करणेस अंदाजे र. .६,४०,०००/- इतका खच अपे त आहे.  सदर खचातील 
थाप य व व ुत वषयक खच र. .१,२५,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत 
वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उव रत र. .५,१५,०००/- हा खच डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल.  
तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े 
छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २९६८     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग - डा 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे . डा/४/का व/५५/२०१३ द.१८/०२/२०१३.      
       २) मा. डा सिमती सभा द.२१/२/१३ ठराव .४८  

 तावात स व तर नमुद मनपा प रसरातील शालेय व महा व ालयीन १४७ 
पा  व ाथ  खेळाडंूना सन २०११-१२ या वषाची एकूण डा िश यवृ ी 
र. .५,१७,०००/- (अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ ) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९६९     वषय मांक – ५० 
दनांक – २६/२/२०१३    वभाग – डा 
सुचक – मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे   अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे . डा/७/का व/१३४/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      

 २) मा. डा सिमती सभा द.२१/२/१३ ठराव .४९  

 शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१२-२०१३ अनुषंगाने तावात 
नमुद ५० पैक  १४ खेळां या पधाचे आयोजन खाजगी शाळांकडे सोप व याने 
याकामी यांना ा या लागणा-या र. .९४,३९०/- ( अ र  र. .चौ-या णव हजार 

ितनशे न वद फ  ) चे खचास मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल-े 
 

ठराव मांक – २९७०     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/४७/१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१/२०१२-१३ अ वये, 
वाकड थेरगाव र यावर ल ईडन गाडन सोसायट  पासून प म बा वळण 
महामागालगतचा १८ मी. र ता वकिसत करणेकामी मे. पाट ल क शन ड 
इ ा. ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा िन वदा रकमे या ( िन.र. . १२,९२,४१,०१५/- 
र. . बारा कोट  या णव लाख ए केचाळ स हजार पंधरा  पे ा १५.०५ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५२,७९,७५४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 यांचेबरोू बर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक – २९७१     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २६/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल ू भोसले    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/४८/२०१३ द.२२/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/३/२०१२-१३ अ वये, वाकड 
थेरगाव र यावर ल ओमेगा पॅराडाईज पासून प म बा वळण महामागालगतचा २४ 
मी. ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी मे.पाट ल क शन ड इ ा. ा.िल. या 
ठेकेदाराची िन वदा िन वदा रकमे या ( िन.र. . ७,८५,१८,८३२/- र. . सात कोट  
पं याऐंशी लाख अठरा हजार आठशे ब ीस  पे ा १५.०५ % कमी ) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .७,००,३६,८३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 

वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक – २९७२     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २६/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/४९/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२/२०१२-१३ अ वये, वाकड 
येथील पाषाण लस सोसायट  ते वाकड थेरगाव र ता ते प म बा वळण 
मागापयतचा २४.१८ मी. ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी मे.आर.जे. ब डकॉन 
ा.िल.या ठेकेदाराची िन वदा िन वदा रकमे या. ( िन.र. . १०,५२,७२,५१५/- र. .दहा  

कोट  बाव न लाख बहा र हजार पाचशे पंधरा  पे ा १५.०५ % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,३९,००,४५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २९७३     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २६/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/५४/२०१३ द.२६/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/५/२०१२-१३ अ वये, वाकड 
हंजवड  रोडवर ल मधुबन हॉटेल पासून वनोदेव ती माग मा ं जी रोडपयतचा २४ मी. 
ड .पी.र ता वकिसत करणेकामी मे. कृ णाई क शन या ठेकेदाराची िन वदा 
िन वदा रकमे या ( िन.र. . १२,५१,०८,७४२/- र. . बारा कोट  ए काव न लाख आठ 
हजार सातशे बेचाळ स  पे ा ११.०६ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६८,३५,३०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेस मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – २९७४     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २६/०२/२०१३    वभाग – व ुत अ भाग 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .अ /का व/जा/१०९८/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मे. मोरया मंडप डेकोरे स यांचेकडून िन वदा सूचना .२/३२-२०११-१२ 
अ वये १९.४% कमी दराने करारनामा न करता अ भागांतगत व वध ठकाणी 
काय मासाठ  वनी ेपन व काश यव था करणेत आले या कामास व 
अंदाजप क य र. .३,६६,९९४/- १९.४% कमी दराने र. .२,९५,७९७/- मे. मोरया मंडप 
डेकोरेटस यांस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 25 

ठराव मांक – २९७५        वषय मांक – ५६ 
दनांक – २६/०२/२०१३     
सुचक – मा. राहल भोसलेू        अनुमोदक – मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा. राहल भोसलेू , मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव. 
  ी. ओम काश ब हवाल यांची मु य सम वयक या पदावर आप ी यव थापन क  
येथे दनांक ०२/१२/२०१२ पासून पुढ ल सहा म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .२५,०००/- 
एक त मानधनावर नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९७६     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २६/०२/२०१३     
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
  एल.एम.सी. यांचेकडून िनयु  केले या सुर ा र क व ॅफ क वॉडन यांस कमान वेतन 
दराने हणजेच र. .१०,५४५/- या दराने वेतन अदा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.     
                                              ( जग दश शे ट  ) 

        सभापती 
                                          थायी सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                         पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/ २१४ /२०१३ 

दनांक  -  २६/०२/२०१३. 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 

     \\172.16.2.66\e\e drive\Nagersachiv1\Standing 12-17\Proceeding ४७doc 


