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

कायप का मांक - ८९ 

सभावृ ांत 

दनांक - ०३/१२/२०१३       वेळ  -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०३/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 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.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 शेटट  
 ८) मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ९) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 १०)  मा.ल ढे गणेश नारायण 
 ११) मा.कदम सदगु  महादेव 
 १२) मा.भ डवे संिगता राज  
 १३)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - मा.अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.माने, 
मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, 
मा.धाडगे – मु यलेखापर क, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय अिधकार ,  मा.डॉ.मनोज देशमुख – 
वै कय अिध क, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव,  
मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, 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 , 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 .९७) अंदाजप क तरतूद वग करणेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबबत. 
 

वषय .९८) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावडे,  

           मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .९९) वायरलेस यं णे या लायस स नुतनीकरण करणेसाठ  फ  बाबत मा हती घेणेक रता नवी  

            द ली येथे जाणेबाबत. 
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वषय .१००) ६२ वी नॅशनल टाऊन अँड कं  लनॅस काँ से याबाबत. 
 

वषय .१०१) तरतूद वग करणेबाबत.मा.संिगता भ डवे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 

वषय .१०२) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावड, 
            मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .१०३) ब मु यालयाकड ल सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
            तरतुद म ये वाढ/घट करणे बाबत. मा.अ वनाश टेकावडे, मा.संिगता भ डवे याचा ताव. 
वषय .१०४) म.न.पा. या थेरगांव येथील स.नं.९ मधील ( भाग .४९) िनयो जत णालय बांधणेसाठ   

            थाप य वषयक कामांसाठ  मे.राज  गडकर  अँड असो.यांची आ कटे ट व ोजे ट  

            क स टंट हणून नेमणूक करणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१०५) तरतूद वग करणेबाबत. मा.सदगु  कदम,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

 

वषय .१०६) मा. थायी सिमती ठराव . ४९०१ दनांक २६/११/१३ रदद करणेबाबत.  

            मा.सदगु  कदम,मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
 

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

सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे            अनुमोदक - मा.सुिनता वाघेरे 
 

मा.नगरसे वका शकंुतलाताई धराडे यांचे सासरे बाळू ल मण धराडे यांचे वृ दापकाळाने िनधन 
झा याने यांस दांजली वाहन सभा ू मंगळवार दनांक ३/१२/२०१३ रोजी दपार  ु ११.१५ वाजेपयत तहकुब 
कर यात यावी  

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

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

मा.सभापती :- मंगळवार दनांक द.३/१२/२०१३ रोजी दपार  ु ११.१५ 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 - ८९ 

सभावृ ांत 

( दनांक ३/१२/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक  - ०३/१२/२०१३       वेळ  -  सकाळ  ११.१० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०३/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० वा.ची तहकूब सभा दनांक ३/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.१५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 

१)  मा.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 शेटट  
  ८) मा.भालेकर अ णा दलीप 
  ९) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 १०)  मा.ल ढे गणेश नारायण 
 ११) मा.कदम सदगु  महादेव 
 १२) मा.भ डवे संिगता राज  
 १३)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - मा.अित.आयु , मा.झुरे- सह आयु , मा.टेकाळे, मा.माने, 
मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, 
मा.धाडगे – मु यलेखापर क, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय अिधकार ,  मा.डॉ.मनोज देशमुख – 
वै कय अिध क, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव,  
मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, 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 , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

     --------- 
 

दनांक २६/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८८ ) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक – ५००७       वषय मांक – १   
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  .पापु/६/का व/११२९/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, 
जलशु द करण से. .२३ मधील पी.ए.सी. या टा यांना सुर त आवरण क न घेणे व त  अनुषंिगक कामे 
करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.युिनक ेडस (िन.र. .३७,६०,६९०/- [अ र  र. .सदोतीस लाख साठ 
हजार सहाशे न वद] पे ा २५.२९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता  
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५००८       वषय मांक – २ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११३०/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८० अ वये, से.२३ 
जलशु द करण येथील ट पा .१, २, ३ व ४ ची करकोळ देखभाल द तीची कामे करणे ु (सन २०१३-
१४) कामी मे.युिनक ेडस (िन.र. .५९,८४,८४५/- [अ र  र. . एकोणसाठ लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे 
पंचेचाळ स] पे ा २५.२९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५००९       वषय मांक – ३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९८७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, भाग .२६ 
काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर येथे नाले व गटस चे करकोळ द ती करणेकामी मेु .एस.ड .द डकर 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.७२% 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 – ५०१०       वषय मांक – ४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०१३/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, भाग .२६ 
काळभोरनगर व मोहननगर म ये मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .५,६०,२५०/- 
[अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे प नास] पे ा ५.५५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०११       वषय मांक – ५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग - क भाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /का व/४७४/२०१३, द.१४/११/२०१३ 

 वषय – भाग सिमती सभा ठराव .९९ वषय .५ व ठराव .१०७ वषय .१३ दना.३/१०/२०१३  
                   मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत.       
  वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०१२       वषय मांक – ६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५०९/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
वषय - भाग .४ म ये गणगे शाळा व पोिलस वसाहत प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे  
       फुटपाथ करणेबाबत. 

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

 ----------  

ठराव मांक – ५०१३       वषय मांक – ७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – अित मण वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अित/३/का व/१९०/२०१३, द.१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनिधकृत बांधकामे/अित मणे व द कारवाई करणा-या 
पथका या संर णासाठ  पोिलस पथक नेमलेले आहे. सदर पथकात पोिलस अिधकार /पोिलस कमचार  कायरत 
आहेत. कायालय अिध क पोलीस आयु  कायालय यांनी यां याकड ल द.२९/८/२०१३ चे प ा वये सन-
१/२००६ ते १२/२००९ या कालावधीची ६ वा वेतन आयोगानुसार पुर व यात आले या पोिलस संर ण फरकाची 
र कम १,४६,६१,८१३/- व माहे ०९/२०११ ते ए ल २०१३ पासुन वेतनाम ये अदा करणेत येणा-या उपहार 

भ ाची ची र कम २,९५,४००/ अशी एकुण र. .१,४९,५७,२१३/- मागणी केलेली आहे. याअनुषंगाने पोलीस 
आयु  कायालयास र. .१,४९,५७,२१३/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०१४       वषय मांक – ८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८८/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, िचंचवड 
मैलाशु द करण क ाअंतगत जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने 
(िन.र. .३५,०१,२२५/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे पंचवीस] पे ा २१.००% कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५०१५       वषय मांक – ९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८५/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, सांगवी 
मैलाशु द करण क ासाठ  इनलेट चबर बांधणेकामी मे. वण क शन (िन.र. . ३४,८४,६८५/- [अ र  
र. .चौ तीस लाख चौ-याऐंशी हजार सहाशे पं याऐंशी] पे ा ५.२५०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५०१६       वषय मांक – १० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५६२/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, भाग .१३ यमुनानगर मधील िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव प रसरात उव रत आर.सी.सी. 
िसमािभंत बांधणे व जॉिगंग ॅक करणेकामी मे.अँ डेट ए टर ायजेस (िन.र. .३५,०१,००४/- (अ र  

र. .प तीस लाख एक हजार चार) पे ा २२.२५९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२८,५७,८०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५०१७       वषय मांक – ११ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२८७/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

 वषय - भाग .५९ सांगवी करसंकलन वभागीय कायालयाअंतगत फिनचरची कामे करणेबाबत.  

                  वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०१८       वषय मांक – १२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२६१/२०१३, द.२०/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .७ च-
होली येथे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण करणेकामी मे.एम.पी. धो े क शन 
(िन.र. .३५,०२,२६१/- (अ र  र. .प तीस लाख दोन हजार दोनशे एकस ) पे ा ३९.०१०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,८३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे 
बाजारभावानुसार 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०१९       वषय मांक – १३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६४१/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. सहशहर अिभयता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४  मधील अ. .१ अ वये, भोसर  सहल क  
येथील व ुत यव थेचे वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु . टार इले कल स ह सेस 
(िन.र. .७,७३,००९/- [अ र  र. .सात लाख याह र हजार नऊ] पे ा ३३.५१०% 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 – ५०२०       वषय मांक – १४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६४०/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. सहशहर अिभयता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, सन २०१३-१४ 
साठ  मनपा या अ भाग काय े ातील वीर सावरकर उ ान व दगादेवी उ ानातील द यांची व अनुषंिगक ु
व ुत सा ह यांची देखभाल व द ती करणेकामी मेु . टार इले कल स ह सेस (िन.र. .२,८५,१५५/- 
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[अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार एकशे पंचाव न] पे ा ३१.५२०% 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 – ५०२१       वषय मांक – १५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२२२ /२०१३, द.१६/११/२०१३ 

  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 – ५०२२       वषय मांक – १६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९०/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, भाग .४६ व इतर  
अित मण वरोधी कारवाईसाठ  क, े न, जेसीबी इ.भाडेत वावर पुर वणे कामी मे.िशवम एंटर ायजेस 
(िन.र. .१८,६७,३२८/- (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार तीनशे अ ठावीसु ) पे ा ३२.२१९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजंुर दराने  र. . १३,२८,९७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२३       वषय मांक – १७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९१/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .६२ अ वये, भाग .५३ मधील 
शाळा इमारतींची थाप य वषयक द तीु  करणेकामी मे.बी.ड .यादव (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २६.७६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,४६,३२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०२४       वषय मांक – १८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९३/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .५४ 
वशालनगर पंपळेिनलख येथील स ह नं.७० ते नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास टॉम वॉटर 
ेनेजची सु वधा करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३७.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,५८,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२५       वषय मांक – १९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९२/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .६३ अ वये, भाग .५३ 
मधील वाकड व प रसरातील र यास थम पा ट प टे मारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) 
पे ा ३५.९९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,०५,८९३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२६       वषय मांक – २० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९४/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, भाग .४९ 
साईमंद र प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार 
रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,२२,४४५/- (अ र  र. .सतरा लाख बावीस हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा 
३५.९९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,५७,६६४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 
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अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवु लोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२७       वषय मांक – २१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९५/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग .४९ 
बापुजीबुवानगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,४४,६६९/- (अ र  र. .सतरा लाख च वेचाळ स हजार सहाशे 
एकोणस र) पे ा ३६.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,७२,४१८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२८       वषय मांक – २२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /४ड/का व/२९६/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, भाग .४६ 
काळेवाड  मधील व वध ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता पाईपलाईन टाकणे कामी 
मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,५०,४६४/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार चारशे 
चौस ) पे ा ३८.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,३९,५५२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५०२९       वषय मांक – २३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /३क/का व/२६२/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, . .३४ म ये 
रामनगर  येथे ना यावर सी.ड .वक बांधणेकामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी (िन.र. . २१,००,०००/- 
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(अ र  र. .एकवीस लाख) पे ा १०.०००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८४,५००/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 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 अवु लोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३०       वषय मांक – २४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /३क/का व/२६३/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, भाग . ६२ 
फुगेवाड  मधील म णमंगल सोसायट  जवळ ल वकास आराख यातील र यासाठ  टॉम वॉटर बंद पाईप गटर 
करणे व फुटपाथ करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. . १४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
अ ठाव न) पे ा ३२.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८५,४५४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३१       वषय मांक – २५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /३क/का व/२६४/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग . ६२ 
फुगेवाड  मधील कासारवाड  भागात बंद पाईप गटर क न कॉ ट लॉक बस वणे व इतर था.अन.ुकामे 
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा 
३४.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,०४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३२       वषय मांक – २६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /३क/का व/२६५/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, स.नं.१० अ बॉ बे 
कॉलनी येथील सावजिनक संडास पाडून नवीन संडास लॉक बांधणेकामी मे.साकळे असोिसए स 
(िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) पे ा १४.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  
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िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,५०,१६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३३       वषय मांक – २७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन /३क/का व/२६६/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, भाग .६१ 
दापोड  मधील एस.एम.एस.चाळ, गुलाबनगर, पवारव ती व उवर त ठकाणे टॉम वॉटर बंद पाईप गटर 
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) 
पे ा ३३.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७०,७४८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३४       वषय मांक – २८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – वै कय वभाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१६१५/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  वाय.सी.एम. णालयाम ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत पवळे व केसर  
रेशनकाडधारक नाग रकांना मोफत उपचार उपल ध क न देणेस तसेच योजने अंतगत उपचार घेणा-या 
नाग रकांना मोफत ओपीड  सेवा उपल ध करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०३५       वषय मांक – २९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनुपरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४२८/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, . .२० िचंचवडेनगर 
मधील र यावर सुचना फलक व रोड फिनचर करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .७,००,२७४/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे चौ-याह र] पे ा ३२.९८९% 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 – ५०३६       वषय मांक – ३० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४३०/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, िचंचवड 
. .२४ म ये वाचनालय, बेचस मुतार  पुर वणे व बस वणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .७,००,१३२/- 

[अ र  र. .सात लाख एकशे ब ीस] पे ा ३२.९९०% 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 – ५०३७       वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग ब भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४३२/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .१/२/२०१३-१४ मधील अ वये, भाग . ४१ गांधीनगर सोना- पा ब ड ंग  
       प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणेबाबतु . 

  वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वळे  करणेत यावा.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५०३८       वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४३४/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .१/२६/२०१३-१४ मधील अ वये, . . २८ मासुळकर कॉलनी म ये बस टॉप वाचनालय  

       (एफ.आर.पी.) मुता-या व बेचस बस वणेबाबत. 
   वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०३९       वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४३६/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, . . २८ 
म ये F II लॉक येथील प रसरात खड मु माचे र ते करणेकामी मे.सी.एल.इं जिनअस 
(िन.र. .९,२३,७९५/- [अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार सातशे पं या नव] पे ा ३३.८३०% 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 – ५०४०       वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४३८/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, िचंचवड भाग 
.२३ म ये ठक ठकाणी र यावर ल चेस, ॉसकट, ख डे इ. खड मु म व बीबीएम प दतीने बुज वणेकामी 

 मे.सी.एल.इं जिनअस (िन.र. .७,००,१५१/- [अ र  र. .सात लाख एकशे एकाव न] पे ा ३३.८२९% 

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 – ५०४१       वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४४०/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, िचंचवड भाग 
.२२ म ये ठक ठकाणी र यावर ल चेस, ॉसकट, ख डे इ. खड मु म व बीबीएम प दतीने बुज वणेकामी 

मे.सी.एल.इं जिनअस (िन.र. .७,००,२६९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणस र] पे ा ३३.८२९% 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 – ५०४२       वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४४२/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .१९ मधील 
कवळे प रसरातील गटस करणेकामी मे.िनितन राघव भामरे (िन.र. . ६,९९,७०९/- [अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार सातशे नऊ] पे ा २९.९९८% 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 – ५०४३       वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४४४/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, िचंचवड भाग 
.२२ म ये थाप य वषयक देखभाली व सुधारणांची कामे करणेकामी मे.आ द य ए टर ायजेस 
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(िन.र. .६,९९,९१५/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार नऊशे पंधरा] पे ा ३२.३१० % 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 – ५०४४       वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४४६/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, भाग .१९ 
मधील मनपा इमारत, फुटपाथ गटस इ.द ती करणेकामी मेु .आ द य ए टर ायजेस 
(िन.र. .७,००,५८५/- [अ र  र. .सात लाख पाचशे पं याऐंशी] पे ा २९.९९८% 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 – ५०४५       वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/ पंपळे िनलख/११५/२०१३, िद.२१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या वकास योजनेनुसार र ते व र ता ं द करणासाठ  संर ण वभागा या जागा ह तांतर त 
कर यासाठ  संर ण वभागास र कम अदा करणकेामी र ता अ. .३ र ता नं. ५  (एल ते एम ) पंपळे 
िनलख  ा र या क रता संर ण वभागाने मागणी केले नुसार सव र कम  र. .७,५१,२६,२४०।– 
ाधा याने अदा करणे आव यक अस याने याबाबत कायवाह  करणेत येत आहे. सदर र कम संर ण 
वभागास अदा करणेस काय र मा यता आव यक आहे. तर  वषयां कत करणी संर ण वभागास 
र. .७,५१,२६,२४०।–(अ र  र. . सात कोट  ए काव न लाख स वीस हजार दोनशे चाळ स) अदा करणेस 
व जागा ह तांतरणा संबंधी इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०४६       वषय मांक – ४० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/८६९/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे मा.पदािधकार /अिधकार  यांचेसाठ  मोबाईल संच सा ह य खरेद कामी ई.िन. . ०६/२०१३-१४ 
अ वये, ऑनलाईन िन वदा माग व यात आले होते. यामधील लघू म िन वदाकार मे.एस.बी.इले ॉिन स, 
िशवाजीनगर, पुणे-१६ यांचे मनपाचे मा.पदािधकार  / अिधकार  यांना मोबाईल संच १२ नग सा ह याचे 
ित नग र. .१८,९४५/- असे एक त एकूण र. .२,२७,३४०/- दर वकृत क न, करारनामा क न 

पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ----------  
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ठराव मांक – ५०४७       वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  . था/िन/२ब/का व/५७७/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
वषय -  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, . .५२ पुनावळे येथील मु य र याचे ं द करण  

        करणेबाबत.  
   वषय मांक ४१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५०४८       वषय मांक – ४२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५७६/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, . .५२ ताथवडे येथे टॉम वॉटर गटर करणे व 
 पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.  

   वषय मांक ४२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०४९       वषय मांक – ४३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – शासन 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/९/का व/६६ /२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 ी.सोनवणे द ू गुलाब, गटरकुली यांचे अ पल अजावर वचार करणे. (मा. थायी सिमती ठराव .४५५० 
द.२९/१०/२०१३ नुसार) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) मधील तरतुद  माणे 
सेवेतुन कमी के या या आदेशाची त अ पलक याला िमळा या या तारखेपासून ३० दवसांत अपील 
दाखल कर याची तरतुद आहे. तसेच अ पल अजातील मु ांवर अ पलीय ािधका-याने करणा या 
गुणव ेवर िनणय घेणे अपे त आहे. अिधिनयमातील तरतुद वचारात घेता ी.सोनवणे यांनी दाखल 
केले या मुदतबा  अ पला म ये कोणतीह  गुणव ा नाह  ह  व तु थती वचारात घेता ी.सोनवणे द ू 
गुलाब, गटरकुली यांचेवर महापािलका सेवेतून काढून टाक याची केलेली कायवाह  यो य व कायदेशीर आहे. 

तावात नमुद बाबी वचारात घेऊन अपील अज मा य करणे यो य होणार नस याने अपील अज 
फेटाळ यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०५०       वषय मांक – ४४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – जलिन:सारण वभाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  .जिन/का व/१०/७३/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील जलिनःसारण वभागातील वकास कामांची य थ सं थेमाफत 
तां क लेखाप र ण (Third Party Technical Audit) करणेकामी द.१५/१०/२०१३ चे सभावृ ांनुसार र. .१ 
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कोट या वर ल सव वकास कामे शासक य अिभयां क  व ालय, पुणे यांस िन वदा र कमे या ०.६०% 
दराने + चिलत सेवाकरानुसार तसेच र. .१ कोट या कमी र कमे या कामासाठ  रॅडम प दतीने १०% 
कामांचे िन वदा र कमे या १%दराने + चिलत सेवाकरानुसार शासक य तं िनकेतन, पुणे यांना 
जलिनःसारण 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 – ५०५१       वषय मांक – ४५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मावजसं/५/का व/५०१/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द. २८/११/२०१३ रोजी महा मा फुले मृती दनािनिम  पंपर  
येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. याअंतगत व वध कलाकारांचे मानधन, ले स, 
बॅनर, रांगोळ , मा यवर चहापान, भोजन इ. यव थेकामी अंदाजे र. . ४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स 
हजार फ ) खच अपे त आहे. या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०५२       वषय मांक – ४६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  . झािनपू/ था/िन/का व/१०५७/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, वॉड .५३ 
मधील हातोबानगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी मेु .ह रषकुमार 
रामदास गायकवाड (िन.र. .४,९०,१७४/- [र. .चार लाख न वद हजार एकशे चौ-याह र] पे ा २०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ३,९२,१३९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०५३       वषय मांक – ४७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग– ड भाग काया.रहाटणी 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड/आ/१३/का व/२४५८/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 हवताप, ड यु, िचकनगुिनया यासारखे (डासांपासून होणा-या आजारांवर िनयं ण ठेवणेकामी) ड भाग 
कटकनाशक वभागाकडे कटकनाशक औ णीक धुर करणासाठ  स या ७ मिशन उपल ध आहेत यातील 
२ मिशन सुरळ त सु  आहेत. व ५ मिशन नाद त आहेत सदर मिशन द तीबाबत मिशनचे उ पादक ु ु
मे. विनत इंजी.कंपनी, पुणे यांचेकडुन सदर ५ मिशन तपासणी क न खचाचे कोटेशनची मागणी केली 
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असता एकुण र. .१२,३९१/- खच येणार अस याबाबत कळ वले आहे. मिशन व रत द त करणेकामीचा ु
तुत खच ड भागा या अंदाजप कातील साफसफाई सा ह य द ती व देखभाल या लेखािशषातुन ु

करणेत येणार असुन सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात र. .२५,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे. 
तर  कामाची तातड क वचारात घेता तुत कामाचे थेट प तीने मे. विनत इंजी. कंपनी, पुणे यांचेकडुन 
क न घेणेस व येणा-या र. .१२,३९१/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०५४       वषय मांक – ४८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/ऍकेड/का व/२६०/२०१३, द.२१/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महारा  आरो य व ान व ापीठ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या संयु  व माने 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये १५ वषयाक रता न वन पद यु र अ यास म सु  करावयाचा 
आहे. यासाठ  ता पुर या व पात सहा म ह यासाठ  मानधनावर पदे भरवायचे आहे. खालील माणे पदे 
वतमानप ात जा हरात देऊन Walk-In-Interview  दारे ता पुर या व पात एक त मानधनावर 
सहा म हने कालावधी क रता भरणेस व सदरचा खच सन २०१३ - २०१४ य़ा अंदाजप कामधील MUHS-

PCMC. P G या लेखािशषा व न खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ठराव मांक – ५०५५       वषय मांक – ४९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/३२७/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
वषय - देह आळंद  र ता साखली ू ८-२५० क.मी. (मोशी जाधववाड  ह या र यापासून आळंद  

गावापयत) ३० िम.ड .पी. माणे उवर त कामे करणेबाबत. 
   वषय मांक ४९ चे वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

अ. . पदाचे नाव एकूण सं या एक त मानधन 

1.  Professor Medicine 8 र. . 75000 

2.  Associate  Professor 14 र, . 65000 

3.  Health Educator 3 र, . 10000 

5. Speech Therapist 1 र, . 10000 

6. Occupational Therapists 1 र. . 10000 

7. Vocational Counsellor 1 र. . 10000 

8. Prosthetic and Orthotic Techniciams 1 र. . 10000 

9. Medico-rehabilitation 
workers(MRW)/Technian/Therapist 1 र. . 10000 

10. Documentalist 1 र. . 10000 

11. Cataloguer 1 र. . 10000 

12. Coding Clerks 2 र. . 10000 

13. Photographers 1 र. . 10000 

14. Artist Modellers 1 र. . 10000 

15. Techinicians in Audio-Visual aids 
photography and Artis 1 र. . 10000 
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ठराव मांक – ५०५६       वषय मांक – ५० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ड भाग, रहाटणी 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७३१/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७३ अ वये, भाग .५८ नवी 
सांगवी येथील र यांची वशेष द तीची कामे करणेकामी मेु .िनलेश उ मराव बोधाले 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २०.०००% 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 – ५०५७       वषय मांक – ५१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०५/का व/१३/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २००५- २००६ ते २००६-२००७ या आिथक वषातील ताळेबंदप क 
(Balance Sheet) लेखा प र ण करणेकामी १) मे.ए.एन.गावडे आ ण कंपनी, भात रोड, पुणे 
२) मे.एस.आर.हजगुडे आ ण कंपनी, आकुड , पुणे ३) मे.बी. माट, आकुड , पुणे ४) मे.ए.ड . अंजेकर आ ण 
कंपनी खारघर, नवी मुंबई ५) मे. सारडा अ वाल आ ण जोटवानी, नागपुर. यांचे कोटेशन ा  झाले असून 
ा  कोटेशननुसार सवात कमी दराचे कोटेशन मे.ए.ड . अंजेकर आ ण कंपनी खारघर, नवी मुबंई यांचे दोन 

वषाकर ता (सन २००५-०६ ते २००६-०७) चे दर ती वष  र. .१८,०००/- माणे एकूण र. .३६,०००/- + 
सेवाकर चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०५८       वषय मांक – ५२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५४४/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, िचंचवड भाग 
.२२ चापेकर चौक िचंचवड येथील चापेकर बंधंूचे नवीन पुत यासाठ  चवथरा उभारणेकामी 

मे.एस.बी.सवाई (िन.र. .४६,६८,५३४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस) पे ा 
१५.५००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ४१,४२,१५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०५९       वषय मांक – ५३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६//का व/११५८ /२०१३, द.२५/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, जल े  .अ/१ म ये िनगड , ािधकरण  

       इ.भागात सुधारणा करणेबाबत.  

   वषय मांक ५३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०६०       वषय मांक – ५४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६//का व/११५९ /२०१३, द.२५/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, जल े  .अ/७ म ये आकुड  इ. सुधारणा 
       करणेबाबत.  

   वषय मांक ५४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०६१       वषय मांक – ५५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/६२०/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व वध वभागांक रता आव यक लोखंड  रॅक व ट ल लॉकर खरेद कामी ई.िन.स.ु ं  १७/२०१३-
१४ िन वदेतील ा  लघु म दरानुसार मे.एम.पी.एल इं जिनअ रंग िचंचवड यांना आयटम ं  १,२,३ साठ  
र.  १३,३६,०१७/- व मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  आयटम . २ साठ  र.  २,७५,७५१/- असे एकुण 
र. .१६,११,७६८/- चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा  करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०६२       वषय मांक – ५६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/६२१/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  कै.पै.ध ड बा गणपत फुगे डा संकुल भोसर  येथील यायाम शाळेत २ एम.एम. 
पी. ह .सी.कारपेट (मॅट) वाढ व खरेद  क न बसवुन देणेकामी अ प ई.िन.स.ु ं  १४/२०१३-१४ िन वदेतील 
करारना यातील अट .१५ नुसार डा वभागाकड ल मागणी नुसार २ एम.एम. पी. ह .सी.कारपेट (मॅट) 
१५०० के.फुट वाढ व खरेद  मे. पे म ए टर ाईजेस िचंचवड यांचे कड ल ा  लघु  दराने करणेस व 
याकामी येणा-या र.  ५३,३२५/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०६३       वषय मांक – ५७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनुपरे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५८६/२०१३, द.२६/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .६९ 
अ वये, वॉड .१० अजंठानगर व आकुड  येथे थाप य वषयक सुधारणा करणेकामी मे.झंुजार 
क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३६.७६०% कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६२,५००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०६४       वषय मांक – ५८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – उ ान 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९३४ /२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/-२०१३-१४ बाब .२ अ वये, मनपाचे राज ी शाह ु
उ ान देखभाल करणेकामी मे.साईकृपा स ह सेस (िन वदा र. .४३,२१,५१२/- पे ा ३०.०००% कमी दराने) 
[अ र  र. . ेचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे बारा] या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत 
करणेत आली असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०६५       वषय मांक – ५९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५८७ /२०१३, द.२६/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .७५ अ वये, 
भाग .४ म ये शरदनगर प रसरातील र यांचे खड मु मीकरण करणेकामी मे.झुंजार क शन 

(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३६.७६०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६२,५००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०६६       वषय मांक – ६० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – उ ान वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९३५ /२०१३, द.२५/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .७/-२०१३-१४ बाब .५ अ वये, मनपाचे इं दरा गांधी उ ान (िचखली) देखभाल  

       करणेबाबत. 
   वषय मांक ६० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०६७       वषय मांक – ६१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५८५ /२०१३, द.२६/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, वॉड .१० 
आकुड  येथे वसंतदादा पाट ल शाळा ते ना यापयत पॅराबोलीक र ता दभाजक बस वणे व र याचे कडेला ू
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.झंुजार क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा ३४.५५०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,६२,५००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०६८       वषय मांक – ६२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – उ ान वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९३६ /२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/-२०१३-१४ बाब .७ अ वये, मनपाचे से.२९ रावेत उ ान 
देखभाल करणेकामी मे.साईकृपा स ह सेस (िन वदा र. .१०,१६,५३२/- पे ा ३२.००% कमी दराने) [अ र  
र. .दहा लाख सोळा हजार पाचशे ब ीस] या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
असून करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला आहे. तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५०६९       वषय मांक – ६३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – ई-ग हन स वभाग  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/२/का व/९४०/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 ी. वजय बो डे, िस टम अँनािल ट यांना Transforming Indian Cities to Smart Cities या कायशाळेस 
है ाबाद येथे उप थत राहणेसाठ  केले या वमान वासास व यासाठ  मे.रे डएंट एअरिलंक ा.िल.पुणे यांना 
अदा करणेत आले या र कम पये १७,७१६/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५०७०       वषय मांक – ६४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७५८/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६४ अ वये, बोपखेल वॉड 
.६४ मधील गणेशनगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ दु तीचे काम करणेकामी मे.हष 

क शन (िन.र. .७,००,०७७/- [अ र  र. .सात लाख स याह र] 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 – ५०७१       वषय मांक – ६५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७६०/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७७ अ वये, बोपखेल वॉड 
.६४ रामनगर म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ द तीचे कामेु  करणेकामी मे.हष 

एंटर ायझेस (िन.र. .६,९८,८०४/- [अ र  र. .सहा लाख अ या नव हजार आठशे चार] पे ा १९.९९०% 

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 – ५०७२       वषय मांक – ६६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६९४/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, . .३८ 
स रता कंुज मागील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. मोद 
एल.कुरडे (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. .सात लाख प नास हजार] पे ा २१.१७०% 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 – ५०७३       वषय मांक – ६७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६९२/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५६ अ वये, भाग .७ 
च-होली येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण व बीबीएम करणकेामी मे.आनंत बालकृ णा ब हरट 
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(िन.र. .७,००,२८१/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐ याऐंशी] पे ा २८.७५०% 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 – ५०७४       वषय मांक – ६८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७२०/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग .६१ 
दापोड  मधील प.ंिचं.मनपा या संडास व मुता-या यां या देखभाल द तीचे कामे करणेकामी मेु .बरखा 
एंटर ायझेस (िन.र. .७,४९,९३६/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे छ ीस] पे ा 
२७.९९०% 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 – ५०७५       वषय मांक – ६९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७१८/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, . .३१ दघी 
म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .५,६०,२२४/- [अ र  र. .पाच लाख 
साठ हजार दोनशे चो वस] पे ा २९.९९% 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 – ५०७६       वषय मांक – ७० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७१६/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, . .३८ 
नेह नगर येथील अ वनायक गणेश मंद र प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी 
क शन (िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २८.५०% 

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 – ५०७७       वषय मांक – ७१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.जगद श शेटट       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७१४/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, . .६२ 
फुगेवाड  मधील प.ंिचं.मनपा या इमारतीसाठ  थाप य वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु
मे. ी क शन (िन.र. .७,४९,९३६/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे छ ीस] पे ा 
२५.९९०% 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 – ५०७८       वषय मांक – ७२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७१२/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, . .३८ 
नेह नगर येथे दो ती बेकर  पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ी क शन 
(िन.र. .७,४९,७२५/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार सातशे पंचवीस] पे ा २८.५०% 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 – ५०७९       वषय मांक – ७३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७०८/२०१३, द.११/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, वॉड .३८ नेह नगर येथे आंबेडकर वसाहत  

       प रसरात थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

   वषय मांक ७३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ५०८०       वषय मांक – ७४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७१०/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८० अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत येथील गटर द तीची कामे करणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. . ७,००,४९४/- 
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[अ र  र. .सात लाख चारशे चौ-यां नव] पे ा २७.९८९% 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 – ५०८१       वषय मांक – ७५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७०६/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, . .२९ 
इं ायणीनगर म ये से. .३ व ७ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा इंटर ायझेस 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९% 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 – ५०८२       वषय मांक – ७६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७०४/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, वॉड .३८ 
नेह नगर येथील दो ती प रसरात थाप य वषयक द तीची ु कामे करणेकामी मे.बरखा इंटर ायझेस 
(िन.र. .७,४९,५०८/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे आठ] पे ा २८.९९ % 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 – ५०८३       वषय मांक – ७७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७०२/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७९ अ वये, भाग .६ 
मोशी येथील मनपा इमारती व संडास लॉक करकोळ द ती करणेकामी मेु .एस.ड . अजवानी 
(िन.र. .७,००,२६८/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे अडुस ] पे ा २४.९८९% 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 – ५०८४       वषय मांक – ७८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.अ ण  भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७००/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .७८ अ वये, भाग .७ 
च-होली येथे व वध ठकाणी साईन बोड बचेस व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा २९.९८९% 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 – ५०८५       वषय मांक – ७९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६९८/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत येथील आनंदनगर साईनाथ कॉलनी, अ य कॉलनी देवकर व ती व इतर भागाम ये बोड 
बचेस लॉक व गटर द ती करणेकामी मेु .एस.ड .अजवानी (िन.र. . ७,००,२५९/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे एकोणसाठ] पे ा २९.९८९% 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 – ५०८६       वषय मांक – ८० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६९६/२०१३, द.११/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५५ अ वये, भाग .६३ 
दशादशक व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी (िन.र. . ७,५०,०००/- [अ र  
र. .सात लाख प नास हजार] पे ा २९.९९०% 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 – ५०८७       वषय मांक – ८१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७४६/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, भाग .३४ 
अित मण कायवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. . ७,००,३२४/- [अ र  र. .सात 
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लाख तीनशे चो वस] पे ा २९.२९०% 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 – ५०८८       वषय मांक – ८२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७४८/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, . .३२ 
सँड वक कॉलनी मधील अनािधकृत बांधकामांवर कारवाई करणेसाठ  यं सामु ी पुर वणेकामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. . ७,५०,०००/- [अ र  र. .सात लाख प नास हजार] पे ा २८.९९०% 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 – ५०८९       वषय मांक – ८३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७५०/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, . .३२ 
सँड वक कॉलनी येथे ठक ठकाणी र यांची द ती खड मुु म व बीबीएम प दतीने करणे कामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. .सात लाख प नास हजार] पे ा २९.९९०% 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 – ५०९०       वषय मांक – ८४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७५२/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५८ अ वये, भाग .७ 
च-होली येिथल व वध ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बीपीन एन. नाणेकर (िन.र. . 
७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा १९.८५९% 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 – ५०९१       वषय मांक – ८५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सचुक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७५४/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, दापोड  येथील 
भाग .६१ मधील तानाजी मालुसरे यां या पुत याचे सुशोिभकरण व पुत या या मागील िभंतीवर युरल 

करणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. . ७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा 
२३.४००% 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 – ५०९२       वषय मांक – ८६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
सदंभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७५६/२०१३, द.२२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, . .७  च-
होली येथील दफनभुमी व मशाभमुीचे द तीचे काम करणेकामी मेु .शुभम उ ोग (िन.र. . ७,००,६६९/- 
[अ र  र. .सात लाख सहाशे एकोणस र] पे ा २३.४००% 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 – ५०९३       वषय मांक – ८७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – भुगयो व ुत वभाग 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/भुगयो/२/का व/३९६/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 भुगयो वभागाकड ल महसुली खचामधील लो ले हल पंप हाऊसेस (उदंचनगृह) चालन व देखभाल 
द तीक रता देणे लेखािशषावर ल रु . .४०,००,०००/- इतक  तरतूद व ुत भुगयो वभागाकड ल कमचार  
वेतन व भ े तावात नमुद प रिश  अ माणे ा लेखािशषावर आ ण र. . ५,००,०००/- वाहन इंधन 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५०९४       वषय मांक – ८८ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१०६७/२०१३, द.२६/११/२०१३ 

 वषय - िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, वॉड .२४ मधील सुदशननगर झोपडप ट मधील  
                    थाप य वषयक कामांची द ती करणेबाबतु .  

   वषय मांक ८८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

   

 
ठराव मांक – ५०९५       वषय मांक – ८९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग– झोिनपू थाप य  
सचुक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०६४/२०१३, द.२६/११/२०१३ 

 वषय - िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, संतोषनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक  
  कामांची दु ती करणेबाबत. 

    वषय मांक ८९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ५०९६       वषय मांक – ९० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१०६६/२०१३, द.२६/११/२०१३ 
वषय - िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, से.नं.२२ वॉड .१३ आ णा भाऊ साठे  

       म ये थाप य वषयक कामांची द ती करणेु बाबत.  

  वषय मांक ९० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ५०९७       वषय मांक – ९१ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१०६८/२०१३, द.२६/११/२०१३ 

वषय - िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, से.नं.२२ वॉड .१२ िमिलंदनगर वसाहत    
       म ये थाप य वषयक कामाची द ती करणेबाबतु .  

   वषय मांक ९१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
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ठराव मांक – ५०९८       वषय मांक – ९२ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१०६५/२०१३, द.२६/११/२०१३ 

वषय - िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, से.नं.२२ वॉड .१२ बौ दनगर वसाहत  
  म ये थाप य वषयक कामाची द ती करणेबाबतु .  

   वषय मांक ९२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  
 

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

 
ठराव मांक – ५०९९       वषय मांक – ९३ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – भुगयो वभाग,िचंचवड  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता(जलिन:सारण) यांचे प  . व/भुगयो/तां/२५२/२०१३, द.२७/११/२०१३ 
       मा. सहशहर अिभयंता(जलिन:सारण) यांनी िशफारस केले माणे – 

  म.रा. व. व.कं. यांना िचखली स.नं.१२५३ येथील मैला पंपहाऊस येथे न वन वीजपुरवठाकामी 
सुधार त वीजभार मंजुर पोट  र. .४५,४००/- (अ र  र. . पंचेचाळ स हजार चारशे) तातड ने भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५१००       वषय मांक – ९४ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – वै कय वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/११८२ /२०१३, द.२७/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 भोसर  णालय व तालेरा णालय येथे येक  १ असे एकुण २ दंतश य िच क सकांची पदे 
वृ प ाम ये जा हरात िस द क न मौ खक मुलाखती (Walk In Interview) प दतीने िनवड क न खालील 
त यात नमूद केले या मानधनानुसार ६ म हनेचे कालावधीसाठ  दरमहा एक त मानधनावर हंगामी 
प दतीने भरणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

 

 
 
 

 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ----------  

 

अनुभवानुसार मानधन शै णकअहता 
3 वषा पे ा कमी 3 ते  5 वष 5 वषा पे ा जा त 

बी.ड .एस 25000/- 30000/- 35000/- 

एम.ड .एस 50000/- 55000/- 60000/- 
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ठराव मांक – ५१०१       वषय मांक – ९५ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/६१० /२०१३, द.२६/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पो ट माटम सटर वभागासाठ  आव यक लागणारे सा ह य 
(अँ सेसर ज) खरेद   क न िमळणेकामी िस द करणेत आले या ई-िन. . ३/२०१२-१३ मधील लघु म 
िन वदाधारक मे.ऑ टन हे थ केअर यांचेकडून २७ बाबींपैक  २० बाबींसाठ  र. .१२,१८,३२५/- व उवर त 
७ बाबींपैक  ६ बाबी मे.फाम डल यांचेकडून र. . ११,६६,३१५/- रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेकामी 
मा यता िमळणेसाठ  तसेच सदरचे सा ह य वापरतेवेळ  वारंवार वापरामुळे बदलावे लागणारे बाब .१ 
मधील लेड वथ आबर (र. .१७,८६५/- ितनग माणे) व हेपा फ टर (र. .१९,१३०/- ितनग माणे) 
बाब .५ मधील चारकोल फ टर (र. .७४३०/- ितनग या माणे) व बाब .२५ (Bench spray & 

wipe), बाब .२७ (Odorless Enzyme Instruments Cleaner) ची आव यकता भासलेस खरेद  
करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५१०२       वषय मांक – ९६ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/६९५/२०१३, द.२८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपाचे आरो य वभागासाठ  JNNURM अंतगत घनकचरा यव थापन क प राब वणेकामी ७ 
िल. ला ट क ड टबीन झाकणासह खरेद कामी ई-िन वदा .२१/२०१३-१४ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.समृ द  इंड यल कंपनी यांचे ७ िल. ला ट क ड टबीनचे दर एकूण र. .६,५९,६१,३८९/- (अ र  
र. .सहा कोट  एकोणसाठ लाख एकस  हजार तीनशे एकोन णवद फ ) वकृत क न, करारनामा 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 
  

ठराव मांक – ५१०३       वषय मांक – ९७ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – अिभलेख क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अिभक /१/का व/११२०/२०१३, द.३०/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सन २०१३- १४ क रता थािनक सं था कर या वभागातील थायी आ थापना या लेखािशषावर ल 
र. .१३,७५,०००/- इतक  तरतूद अिभलेख क ाकड ल थायी आ थापना या लेखािशषावर व करसंकलन 
या वभागाकड ल बोनस तथा सानु ह अनुदान या लेखािशषावर ल र. . १,००,०००/- इतक  तरतूद 
अिभलेख क ाकड ल अ थायी आ थापना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५१०४       वषय मांक – ९८ 
दनांक – ३/१२/२०१३          

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
 सन २०१३- १४ चे अंदाजप कातील तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १९०००००/-) 

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

ठराव मांक – ५१०५       वषय मांक – ९९ 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा. सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे प   दरसंचारु /३/का व/१०२/२०१३, द.२५/११/२०१३ 
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  वायरलेस यं णे या लायस स नुतनीकरण करणेसाठ  दरसंचार वभागाकडे तीन वायरलेस ू
 वे सी असून याचे नुतनीकरण दनांक  ३१/१२/२०१३ पयत करणेत आलेले आहे.     
दनांक १/१/२०१४ ते ३१/१२/२०१४ या कालावधीपयतच े नुतनीकरण डसबर १३ पुव  करणे 
आव यक आहे. याबाबत नुतनीकरण फ  चे दराबाबत यो य ती चौकशी करणेकर ता ी.नरो हा 
थॉमस, वायरलेस इनचाज यांना नवी द ली येथे जाणे आव यक असलेने यांना वमानाने 
जाणेयेणेकामी व येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५१०६       वषय मांक – १०० 
दनांक – ३/१२/२०१३        वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा. मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/जनरल/६१६/२०१३, द.३०/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 ६२ वी नॅशनल टॉऊन अँड कं  लॅनस काँ ेस नवी द ली ह  सं था रा ीय तरावर ल 
सं था असून Urban Renewal, redevelopment and Regeneration, Challenges and Options या 
वषयाबाबत पुणे येथे इ टटयूट ऑफ टाऊन लॅनस, नवी द ली यांचेतफ दनांक १० ते १२ 
जानेवार  २०१४ रोजी मेळावा (Congress) आयो जत कर यात आलेला आहे. सदर मेळावा यथ 
मा हतीपु तका तयार करणेत येणार आहे. रा ीय तरावर ल नामां कत य  या मेळा याला 
उप थत राहणार असून शहर करणाबाबत पंपर  िचंचवड मनपाला व सव सामा य जनतेला 
देखील याचा लाभ होईल. मेळा याला लोगो साईज ४ फुट X ४ फुट साठ  र कम . 
५,००,०००/- इ टटयूट ऑफ टाऊन लॅनस, नवी द ली यांना अदा करणेस परवानगी देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५१०७       वषय मांक – १०१ 
दनांक – ३/१२/२०१३         
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.संिगता भ डव,े मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 

 सन २०१३- १४ या आिथक वषाम ये तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५१०८       वषय मांक – १०२ 
दनांक – ३/१२/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
 सन २०१३- १४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण 
कर याबाबत. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
(वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५१०९       वषय मांक – १०३ 
दनांक – ३/१२/२०१३         
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
 ब मु यालयाकड ल सन २०१३-१४ या मूळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद के या माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . 
१२,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५११०       वषय मांक – १०४ 
दनांक – ३/१२/२०१३          
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
       म.न.पा. या थेरगांव येथील स.नं.९ मधील ( भाग .४९) िनयो जत णालय बांधणेसाठ  
थाप य वषयक कामांसाठ  मे.राज  गडकर  अँड असो.यांची आ कटे ट व ोजे ट क स टंट हणून 

नेमणूक करणेबाबत मे. राज  गडकर  अँड असो.यांचा सदर कामासंबंधीचा अनुभव असून यांनी 
अ ाप पयत १)  थेरगांव येथील शाळा बांधणे, २) कासारवाड  येथील शाळा इमारत बांधणे ३) 
भाटनगर, से टर नं.२२ व आकुड  येथे शाळा इमारत बांधणे. या कामांचे िनयोजन, आराखडे तयार 
करणे इ. कामे यश वीपणे पार पाडलेली आहेत तर  थेरगांव येथील स.नं. ९ मधील म.न.पा. या 
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िनयो जत णालया या थाप य वषयक कामासाठ  आ कटे ट व ोजे ट क स टंट हणून म.े 
राज  गडकर  अँ ड असो. यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५१११       वषय मांक – १०५ 
दनांक – ३/१२/२०१३         
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

 सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाम ये तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ७,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५११२       वषय मांक – १०६ 
दनांक – ३/१२/२०१३         
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव . ४९०१ दनांक २६/११/२०१३ रदद कर यात यावा व मा.आयु  यांचे 
डॉकेट . व/मुका/४/का व/५७१/२०१३ दनांक १०/१०/२०१३ अ वये काम क न घे यास व याकामी 
येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           थायी सिमती 
                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/११३९/२०१३ 

दनांक - ०४/१२/२०१३. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


