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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - ७३ 

सभावृ ांत 

दनांक - १३/०८/२०१३         वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१३/०८/२०१३ 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.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
६) मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
७) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
८) मा.बारणे माया संतोष  
९)    मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१०) मा.ल ढे गणेश नारायण 
११)    मा.भ डवे संिगता राज  
१२)  मा.शडगे आशा सुखदेव 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, मा.कारचे, 
मा.कुलकण , मा.मंुढे, मा.ढेरे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.फंुदे -  सहा. आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण, 
मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख – भार  
वै क य अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.रामदास जाधव, मा.काची, मा.शरद जाधव, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.क पले, 
मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद,  मा.बरशे ट , 
- कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  िश ण मंडळ, मा.साळंुके – मु य उ ान अधी क, 
मा.च हाण - आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण - संगणक अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय दाखल क न घेणेत आले- 

 

वषय .३३ : पुणे मंुबई र यावर बी.आर.ट .एस.सेवा सु  करणेसाठ  रोड से ट  ऑड ट करणे या  

कामात िसमुलेशन (Simulation) मॉडेिलंग करणेचा समावेश क न एकूण सुधा रत खच  

र. .२०,३९,३३४/- फ  अदा करणेबाबत – 
 

वषय .३४ : १५ ऑग  २०१३ वातं  दनािनिम  व ा याना खाऊ वाटप करणेकामी येणा-या  

खचास मा यता देणेबाबत – 
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वषय .३५ : नाग रकांना महानगरपािलके या कामकाजाब ल अिधक मा हती दे यासाठ चे  

हे पलाईनचे ले स छपाई करणेबाबत – 
 

वषय .३६ : † òडिमिन े ट ह टाफ कॉलेज ऑफ इं डया, है ाबाद यांचेवतीने आयो जत केले या  

है ाबाद, अम टरडॅम व बारसेलोना येथील नागर  यव थापन काय मास उप थत  

राहणेस मा यता देणेबाबत – 
 

वषय .३७ : अ भागातील कामा या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे,  

मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
 

वषय .३८ : अ भागातील तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत -  मा.सुिनता वाघेरे, मा.सुषमा  

तनपुरे यांचा ताव. 
 

वषय .३९ : अ भागातील कामा या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, 
मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
 

वषय .४० : भाग .२३ (वॉड .६६) केशवनगर मधील उव रत र याचे हॉटिम स प दतीने  

डांबर करण करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सुषमा तनपुरे  यांचा ताव. 
 

वषय .४१ : अ भागातील कामा या तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, 
मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
 

वषय .४२ : च-होली येथील भूसंपादन करणेबाबत - मा. वनया तापक र, मा.अ वनाश टेकावडे  

यांचा ताव. 
 

वषय .४३ : ड भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल जनरेटरक रता मे.भोसले दस पे ोिलयम, िचखली,  

िचंचवड पुणे १९ या वतरकाकडून डझेल घेणेबाबत – 
 

वषय .४४ : तरतूद वग करणेबाबत - मा.शकंुतला धराडे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
 

वषय .४५ : मा. थायी सिमतीचे ठरावाम ये द ती करणेु बाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.सुिनता  

वाघेरे यांचा ताव. 
---------- 

दनांक ०६/०८/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ७२) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------- 
ठराव मांक – ३८७३                    वषय मांक – १ 
दनांक – १३/०८/२०१३           वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                        अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता याचे जा. .काशा/०३/का व/३४४/२०१३, द.२३/०७/२०१३ 
 मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या वाहनद ती कायशाळाकड ल िनु .नो. .०१/२०१३-१४ अ वये, पंपर -िचंचवड 
महानगरपािलकेकडे असलेले जे.सी.बी. यं णा द ती करणेकामी एज सी िन त करणेकामी ु
िन.नो. .१/२०१३-१४ िस द करणेत आली होती. याम ये मे.शामराव गॅरेज, वाकड यांचे दर सवात कमी 
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असलेने तावा सोबत जोडले या अ नुसार लेबर चाजस व पेअर पाट या दराम ये यांचेकडून करारनामा 
क न घेऊन ऑग ट २०१४ पयत द तीची कामे क न घेणेक रता येणाु -या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
(िन वदा र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ३८७४                   वषय मांक – २ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनया तापक र                         अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . वमुका/४/का व/४२२/२०१३, द.२५/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, अशु द जलउपसा क  
रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-३ व ४ अंतगत पंपींग मिशनर ची वा षक प दतीने देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .३६,६९,५०७/- (अ र  र. . छ ीस लाख एकोणस र हजार पाचशे 
सात) पे ा २.४० % (सुधा रत दर) कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३८७५                वषय मांक – ३ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . वमुका/४/का व/४२१/२०१३, द.२५/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, अशु द जलउपसा क  
रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ ते ४ अंतगत उ चदाब मोटस ची द तीु / रवायड ंग वा षक प दतीने करणे 
व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. . ३९,४२,३५६/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख बेचाळ स हजार तीनशे छप न)् पे ा २२.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३८७६                   वषय मांक – ४ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.गणेश ल ढे                    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . था/िन/G/का व/१६१अ/२०१३, द.२९/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, ािधकरण से. .२६ 
मधील त या शेजार ल वीर सावरकर उ ानातील उव रत कामे करणेकामी मे.यशक असोिसए स 
(िन.र. .९३,३७,०४६/- (अ र  र. . या नव लाख सदोतीस हजार शेहचाळ स) पे ा २७.५४ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७१,०३,९०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट 
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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 – ३८७७               वषय मांक – ५ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा. मा.चं कांत वाळके                      अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . था/िन/G/का व/१६१/२०१३, द.२९/०७/२०१३ 
 वषय – ड भागातील उ ानाचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणे.  

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

---------- 
ठराव मांक – ३८७८                वषय मांक – ६ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                       अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता याचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३९/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. . ३५ अ वये, वॉड .८१ 
मधील उवर त र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .२३,२०,२२३/- (अ र  
र. .ते वस लाख वीस हजार दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
२०,०७,४५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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 – ३८७९                 वषय मांक – ७ 
दनांक – १३/०८/२०१३           वभाग – थाप य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता याचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३८/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .४४ अ वये, वॉड .९० येथे 
र यावर ल ख डे ॉस कट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द ती करणेकामी मेु .एच.सी. कटार या 
(िन.र. .१०,८३,०९९/- (अ र  र. .दहा लाख याऐंशी हजार न या नव) पे ा १७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,३७,०९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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 – ३८८०                  वषय मांक – ८ 
दनांक – १३/०८/२०१३            वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                         अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता याचे जा. . था/िन/४ड/का व/२३७/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 वषय – स.नं.१० सांगवी येथील संत गोरा कंुभार उ ानाचे नुतनीकरण करणे 

वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८८१                   वषय मांक – ९ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – उ ान 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .उ ान/१३/का व/८४/२०१३, द.०१/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

उदयान वभागाचे सन २०१२-१३ चे अंदाजप काम ये उदयान वभागाची कामे देखभाल व ठेकेदार  
प दतीने करणे या लेखािशषावर िश लक र. .७८,२०,३२५/- तरतूद मधून र. .५,४६,०००/- उदयाना म ये 
उदयानाम ये बचेस खरेद  या लेखािशषावर वग करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८८२           वषय मांक – १० 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – म यवत  सा ह य भांडार वै . 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                   अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .मसाभां/५/का व/४९०/२०१३, द.३१/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता आव यक लागणा-या कोिनका मेक सी.आर. फ म हे 
सा ह य खरेद कामी मे.मे डऑन हे थ केअर ा.िल. यांनी ई-िन वदा णाली अंतगत सादर केले या लघु म 
दरानुसार (कमी क न दले या दरानुसार) C.R.Film ८ * १० cm = १५० * ५,१००/- = र. .७,६५,०००/-, 
C.R.Film ११ * १४ cm = १०० * ८,५१०/- = र. .८,५१,०००/- व C.R.Film १४ * १७ cm = ५० * १२,६२०/- = 
र. .६,३१,०००/- असा एकूण र. .२२,४७,०००/- चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेवून 
िन वदेत नमुद केलेनुसार पुढ ल दोन वषाकर ता णालयाकडून ा  झाले या मागणीनुसार ा  झाले या 
लघु म ई-िन वदा दरानुसार खरेद  कर यास व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – ३८८३                   वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके                      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .सशअ/२६३/२०१३, द.०१/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर -िचंचवड शहराचे गती दश वणारे गौरव गीताची वनी फत तयार कर याचे िनयोजन आहे. 
सदरचे काम क न घे यासाठ  व ुत वभागाकड ल महसूली खचा मधील टलाईट बल (उपयोगात 
आणले या वजेचा खच) या लेखािशषावर सन २०१३-१४ म ये करणेत आलेली र. .१७,००,००,०००/- मधून 
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र. .५.०० ल  एवढ  र कम व ुत वभागाकड ल महसुली खचामधील संगीत अकादमी वरसागर व 
वरसागर पुर कार या लेखािशषावर वग क न खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८८४                   वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – उ ान 
सुचक – मा. वनया तापक र                      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .उ ान/६/का व/५४९/२०१३, द.३१/०७/२०१३ 
 वषय - ड भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे. 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८८५                 वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/०८/२०१३           वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .उ ान/६/का व/५४७/२०१३, द.३१/०७/२०१३ 
 वषय - ब भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे. 

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८८६                   वषय मांक – १४ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                    अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .उ ान/६/का व/५४६/२०१३, द.३१/०७/२०१३ 
 वषय - अ भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व संर ण करणे. 

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३८८७                   वषय मांक – १५ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                       अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता याचे जा. . था/िन/२ब/का व/३३६/२०१३, द.०१/०८/२०१३ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .३ अ वये, िचंचवड येिथल 
आर ण .२२२ येथे कंपाउंड वॉल व उदयान वकासाची कामे करणेकामी मे.सोहम क शन  ( 

िन.र. .८,६८,१२४/-  (अ र  र. .आठ लाख अडुस  हजार एकशे चो वस) पे ा २५.९०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,७५,४४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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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 – ३८८८                   वषय मांक – १६ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडग                      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/७२२/२०१३, द.०१/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२८ अ वये, ब 
भागातील झोपडप ट  े ाम ये मनपा इमार तीची द ती व थापु य वषयक कामे करणेकामी 

मे.अ व कार क  शन (िन.र. .१६,१६,७१५/- [र. .सोळा लाख सोळा हजार सातशे पंधरा] पे ा २.७५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . १५,७२,२५५/- पयत काम क न घे यास तसेच 
िन वदा अट माणे िसमट, लोखंड या मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 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 – ३८८९                   वषय मांक – १७ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – वै क य मु य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .वै /१अ/का व/७७६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

खाली नमुद केले या उमेदवारांचा मानधनावर ल कालावधी द. १६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आलेला 
आहे.  परंतु यांचे सेवेची णालयास आव यकता असलेमुळे पुढ ल २ म हने या कालावधीसाठ  यांना 
मुदतवाढ देणेकामी खालील त यात नमूद केले माणे वै क य अिधकार  व पॅथॉलॉ ज ट  यांना द. 
१८/०७/२०१३ ते द. १७/०९/२०१३ या कालावधीक रता एक त मानधनावर ल िनयु स मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३८९०                   वषय मांक – १८ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.गणेश ल ढे                      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .पापु/६/का व/६८८/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, जल े  
बी/७ अंतगत ए ो कंपनी या आवारातील पा या या टाक या प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .३१,७२,६६९/- (अ र  र. .एकतीस लाख बहा र हजार सहाशे एकोणस र) पे ा 
२८.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८९१                   वषय मांक – १९ 
दनांक – १३/०८/२०१३             वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                         अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .लेखा/१अ/का व/५५८/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामाकाजासाठ  वभाग मुख 
यां या िनयु या करणेत आले या आहेत. स या सदरचे अिधका-यांकडे दान करणेत आलेले व य 

अ.  उमेदवाराचे नाव िनयु चे पदनाम शै णक अहता ितमहा एक त 
मानधन र. . 

िनयु चे 
ठकाण 

१ डॉ मंगेश बबनराव 
वाकचौरे 

िनवासी वै  
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. १७०००/- जजामाता 
णालय 

२ 
डॉ धनंजय रामचं  

तारळेकर 
िनवासी वै  
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. २००००/- थेरगाव 
णालय 

3 डॉ सं दप साहेबराव िशंदे 
िनवासी वै . 
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. १५०००/- थेरगाव 
णालय 

४ डॉ मता सागर जाधव 
िनवासी वै . 
अिधकार  

बी.ए.एम.एस १५०००/- वा हेकरवाड  

५ 
डॉ बाळासाहेब गुलाबराव 

कांबळे 
िनवासी वै . 
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. २००००/- सांगवी णालय 

६ 
डॉ पाली बाळासाहेब 

लांडगे 
िनवासी वै . 
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. १५०००/- भोसर  णालय 

७ 
डॉ. वायकोळ  िनलम 

िसताराम 
िनवासी वै . 
अिधकार  

बी.ए.एम.एस. १५०००/- कासारवाड  
दवाखाना 

८ डॉ जया खरात पॅथॉलॉ ज ट 
एम.बी.बी.एस., 

एम.ड . 
(पॅथॉलॉजी) 

२५०००/- तालेरा णालय 
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अिधकार मया दत असून महानगरपािलकेचा वाढता याप व दवस दवस वाढत जाणा-या व तंु या कंमती 
वचारात घेता व ीय अिधकारात वाढ करणेस व एक त र या याचे वभाग मुख यांना दान करणे 
आव यक असलेले एक त आदेश िनगत करणे आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम 69 चे तरतूद नुसार अंमलबजावणी कर या या योजनासाठ  व ीय अिधकार वभाग मुख यांना 
एक त दान करणे आव यक असलेने तावा सोबतचे प  अ मधील व ीय अिधकारास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८९२                   वषय मांक – २० 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र                      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .पापु/६/का व/६८७/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, िनगड  
से. .२३ जलशु द करण क  येथील लेर फायर मधील गाळ काढणेकामी मे.महारा  अंडर वॉटर स हसेस 
(िन.र. .१,५६,९९,५००/- (अ र  र. . एक कोट  छप न लाख न या नव हजार पाचशे) पे ा १.३० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३८९३                   वषय मांक – २१ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – व ुत मु य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . वमुका/४/का व/४३७/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 
वषय - व ुत मु य कायालयाकड ल  (जशुके) से टर-२३ िन वदा नो टस .१७/२०१२-१३ मधील काम  

.५ जलशु द करण क  से.२३ ट पा-३ व ४ म ये काश यव था व व ुत वषयक कामे 
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत...                     (िन.र. .३२,७७,०२९/- १२.३५% कमी)  

वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८९४                  वषय मांक – २२ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – ब भाग, जलिनःसारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                  अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .ब /जिन/का व/१२/१०४/२०१३, द.२५/७/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे ब भाग, जलिनःसारण वभाग सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात भुयार  गटर योजना ब 
भागासाठ  तरतुद करणेत आले या कामांपैक  काह  कामांसाठ  उपल ध तरतुद ंपे ा जादा र कम लागणार 

आहे. तसेच काह  कामांसाठ  केलेली तरतुद या आिथक  वषात पुणपणे खच होणे श य वाटत नाह . तसेच 
काह  कामांना मुळातच कमी तरतुद उपल ध झालेली असुन सदरची  कामे पुण कर या या ीने या 
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कामांना वाढ व तरतुद ची आव यकता अस याने तावात नमुद के या माणे तरतुद  वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,८१,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ३८९५              वषय मांक – २३ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                  अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
 संदभ:- मा.अित.आयु  याचे जा. .दरसंचारू /४/का व/३६७/२०१३, द.०५/०८/२०१३ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा दरसंचार वभागामफत कामकाजात गतीमानता येणेकामी व वध कायालयेू /अिधकार  यांना ३-

जी ड गल सु वधा पुर वणेत आलेली आहे. खाली नमुद १ ते १३ पदांस/कायालयांस मे.टाटा टेिलस ह सेस िल. 
यांचेकडून ती कने शन ५ जीबी लॅन/ र. .५६२ तीमाह ३-जी ड गल सु वधा पुर वणेस व होणा-या 

य  खचास तसेच यापुढे सदर सु वधा देय अिधकार /कायालये यांना पुर वणेस व होणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

ठराव मांक – ३८९६                  वषय मांक – २४ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                  अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .पापु/६/का व/७०२/२०१३, द.०५/०८/२०१३ 
वषय – िन वदा नोट स .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१९ वर ल कामाचा करारनामा करणेबाबत...  

वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

 कमचार ,अिधकार /कायालयाचे नाव/पद 

१ ीम.भदाणे तीभा उपसंचालक-नगररचना 
२ ी. िशंपी शांत नगररचनाकार 
३ ी. पाट ल एस.बी. क.अिभ. था. 
४ ी. बगली सदािशव अ पासो क.अिभ. था. 
५ ी. पवार द वजय दनकर क.अिभ. था.-ज.शु.क  से.-२३ 

६ ी. देशमुख साद पांडुरंग क.अिभ. था.-ज.शु.क  से.-२३ 

७ ी. धडे पंकज सुधाकर क.अिभ. था.-ज.शु.क  से.-२३ 

८ ी. मोरे अशोक ावण क.अिभ. था.-ज.शु.क  से.-२३ 

९ अंकुशराव लांडगे ना यगृह भोसर  

१० डा ंथालय व माह ती क - आ णासो मगर टेड यम, नेह नगर 
११ वाकड मा यिमक व ालय वाकड 

१२ द नगर दवाखाना द नगर 
१३ कासारवाड  दवाखाना कासारवाड  
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ठराव मांक – ३८९७                  वषय मांक – २५ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – वै क य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                  अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .वै /७/का व/१५३६/२०१३, द.५/८/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 महारा  शासनाकडून रा ीय र पेढ  धोरण राब वणेकामी यापुव  मा. थायी सिमती ठराव मांक 
२२२७ द. २६/१२/२०१२ चे िशफारस व महापािलका ठराव मांक १७७ द. ११/०२/२०१३ अ वये चे 
मा यता नुसार प  अ मधील दर कायम ठेवुन प  अ मधील मनपा णालयासाठ  जे नवीन दर आहेत 
ते मनपा व शासक य णालय यांचेसाठ  लागु करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

प  अ 

ांितवीर चापेकर बंधु र पेढ चे शु क 

मनपा व शासक य 
णालयासाठ  

खाजगी णालयासरठ   अ.  र /र घटक नाव 

शासनाचे 
शु क 

(चाच या व 
बॅ जसह) तपासणी 

शु क 

इशु 
शु क 

एकुण 
तपासणी 
शु क 

इशु 
शु क 

एकुण  

1 PCV & WB 850 90 335 425 110 740 850  
2 FFP 400 90 310 400 110 290 400  
3 Platelets 400 90 310 400 110 290 400  
4 Cryopre cipitate 200 90 110 200 110 90 200  

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

ठराव मांक – ३८९८                वषय मांक – २६ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे                       अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . था/िन/१अ/का व/१२९/२०१३, द.०५/०८/२०१३ 
संदभ - भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील िचखली आकुड  र यापासून तळवडे र याला जोडणारा 
अंतगत मु य र ता वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८९९                  वषय मांक – २७ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – वै क य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                  अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .वै /१/का व/६४४/२०१३, द.३०/०७/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयात खाली नमुद उमेदवारांना यांचे नावापुढे 
नमूद केले या पदावर एक त मानधनावर सेवा खंड त क न यांना पुढ ल दोन म हने मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
---------- 

ठराव मांक – ३९००                वषय मांक – २८ 
दनांक – १३/०८/२०१३           वभाग - व ुत 
सुचक – मा. वनया तापक र                     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . वमुका/४/का व/४४२/२०१३, द.६/८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, अशु द जलउपसा क  
रावेत येथे ट पा-१ ते ४ अंतगत एन.आर. ह . लुस हॉ व व अ युएटस बदलणेकामी मे.शैलराज 
इंटर ायजेस (िन.र. .४०,९९,५८३/- (अ र  र. .चाळ स लाख न या नव हजार पाचशे याऐंशी) पे ा 
२०.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३९०१               वषय मांक – २९ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – क भाग, व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . व/क /६५१/२०१३, द.५/८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महानगरपािलके या भोसर  णालयातील ेचर कम पॅसजर िल टचे दोन वष मुदतीचे 
( द.३०/९/२०१३ ते २९/९/२०१५) देखभाल द तीचे काम ु वयंउ पादक कंपनी मे.एिशयन इले हेटस 

अ.  
 

उमेदवाराचे नाव िनयु चे पदनाम िनयु चे ठकाण 

ितमाह 
ावयाचे 

मानधन 

१ ी राजु हल पा कुु -हाडे इ सी जी टे न. तालेरा णालय 7500/- 

२ ीम. योती कशोर कांबळे लॅब टे न जजामाता णालय 7500/- 

3 ीम. नेहा भागुराम कांबळे ए स रे टे न तालेरा णालय 7000/- 

४ ी. महेश संभाजी कंुजीर ने िच क सा अिधकार  तालेरा णालय 6000/- 

५ ीम. तृ ी नाग दवे फ जओथेरे प ट तालेरा णालय 7000/- 

६ ी. राजेश संजय गालफाडे ए स रे टे न भोसर  णालय 7000/- 

७ ीम. या संजय मोरादे फामािस ट जजामाता णालय 5000/- 

८ 
ीम. अनु ी अिभ जत 

आंबेकर लॅब टे न. तालेरा णालय 7000/- 

९ ी संतोष अशोक बढे पु ष क  मदतनीस भोसर  णालय 5500/- 

१० ी. संतोष अशोक खेडकर पु ष क  मदतनीस जजामाता णालय 5500/- 

११ ी शांत गणपत शेडगे पु ष क  मदतनीस सांगवी णालय 5500/- 

१२ ी रंगराव व ास खलारे पु ष क  मदतनीस तालेरा णालय 5500/- 

१३ ीम. सुिनता एस बलकवडे ञी क  मदतनीस तालेरा णालय 5500/- 
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यांचेकडून िन वदा न माग वता तथा प र तसर करारनामा क न, करवून घे यास व याक रताचे एकूण र. . 
१,१६,८५४/- (र. .एक लाख सोळा हजार आठशे चोप न) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३९०२                  वषय मांक – ३० 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.माया बारणे                   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .काशा/०४/का व/४९६/२०१३, द.६/८/२०१३ 
वषय - मनपाचे आरो य वभागाचे वापरासाठ  रोड वपर मिशनचे ०१ नग (चॅिसचसह) खरेद  करणे  

 व याचे चालन, देखभाल द ती करणेकर ता एज सी िन त करणेबाबतु ... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९०३                 वषय मांक – ३१ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.गणेश ल ढे                      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . था/िन/४ड/का व/२४४/२०१३, द.०७/०८/२०१३ 
वषय - ड भाग े ातील मोक या जागाना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे  

करणेबाबत... 
वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ३९०४                   वषय मांक – ३२ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – मुलेप 
सुचक – मा.आशा शडगे                       अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/८१९/१३, द.०६/०८/२०१३ 

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. 
---------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले- 
 

ठराव मांक – ३९०५               वषय मांक – ३३ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. . था/बीआरट एस/५७०/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पुणे मंुबई र यावर बी.आर.ट .एस.सेवा सु  करणेसाठ  रोड से ट  ऑड ट करणे या कामात 
िसमुलेशन (Simulat ion) मॉडेिलंग करणे आव यक असून मनपाने िसमुलेशन (Simulation) मॉडेिलंग 
आय.आय.ट .मंुबई यांचेकडून कर याचे मा.आयु  यांनी आदेश दला आहे. याबाबत आय.आय.ट .मंुबई यांना 
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वचारणा केली असता यांनी िसमुलेशन मॉडेिलंग करणेस सहमती दशवून या कामास र. .३,५५,०००/- 
अिधक स वस टॅ स व इतर टॅ स असा एकूण र. . ३,९८,८७८/- इतका वाढ व खच कळ वला आहे. 
आय.आय.ट .मंुबई यांना अदा करावया या स लागार फ  र. .१६,४०,४५६/- म ये वाढ व िसमुलेशन 
मॉडेिलंगचे र. .३,९८,८७८/- स वस टॅ स व इतर टॅ ससह एकूण सुधा रत र. .२०,३९,३३४/- (अ र  
र. .वीस लाख एकोणचाळ स हजार ितनशे चौतीस फ  ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९०६               वषय मांक – ३४ 
दनांक – १३/०८/२०१३           वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा. वनया तापक र                       अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जा. .मा य/िश/५/का व/६३८/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या १८ मा यिमक व ालये व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व कासारवाड  येथील 
व ा याना १५ ऑग  २०१३ वातं  दनािनिम  व ा याना खाऊ वाटप हणून ७५ ॅम टािनया गुड डे 
रच बटर कुक ज ब कट पुडे ितनग र. .९.०९ या दराने एकूण ब कट पुडे नग १०,६०० माणे एकूण 
र. .९६,३५४/- (अ र  र. .शहा णव हजार ितनशे चौ प न फ  ) खच अपे त आहे.  सदर या खचास 
तसेच नामां कत कंपनी टािनया इंड ज िलिम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  िचंचवड मधील 
अिधकृत व े ते मे.गाय ी एंटर ाईजेस, पंपर  यांचेकडून कंपनी या दरात ब कटे करारनामा न करता सरळ 
थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच यांना सदरची र कम अगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९०७               वषय मांक – ३५ 
दनांक – १३/०८/२०१३          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                    अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे .मभा/ं०४/का व/७१३/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  नाग रकांना महानगरपािलके या कामकाजाब ल अिधक मा हती दे यासाठ  व मागदशन 
कर यासाठ  सु  करावयाचे हे पलाईनचे ले स छपाई ७० नग ती चौ.फुट र. .८.४० या माणे ८०० 
चौ.फुटाचा एक नग र. .६,७२०/- या माणे छपाई मे.मेड या आयड या, पुणे यांचेकडून करारनामा क न 
घेणेस व याकामी येणा-या र. .४,७०,४००/-( अ र  र. .चार लाख स र हजार चारशे फ  ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९०८              वषय मांक – ३६ 
दनांक – १३/०८/२०१३         वभाग – शासन 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                  अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे . शासन/४/का व/८३४/२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 †डिमिन े ट ह टाफ कॉलेज ऑफ इं डया, है ाबाद यांचेवतीने आयो जत केले या है ाबाद, 
†म टरडॅम व बारसेलोना येथील नागर  यव थापन काय मास मनपा या वतीने डॉ. ीकर परदेशी, आयु  
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उप थत राहणार आहेत. या िश ण काय माक रता एका अिधका-यास र. .२,४०,०००/- अिधक १२.३६ 
ट के सेवाकर एवढ  फ  आहे. सदर या फ  म ये है ाबाद ते अम टरडॅम व बारसेलोना येथे जा याचे व 
ये याचे वमान वासासह सव खच समा व  आहे. वर ल िश णांतगत भारताम ये एक व भारता बाहेर 
परदेशाम ये एक अ यासदौरा अंतभुत आहे.  परदेश दौ-याचा खच फ  म ये अंतभुत आहे. उपरो  माणे 
अिधका-यांना परदेशाम ये वषयां कत िश णास पाठ वणेस व याक रता वर ल माणे एकूण 
र. .२,६९,६६४/- (अ र  र. .दोन लाख एकोणस र हजार सहाशे चौस  फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – ३९०९               वषय मांक – ३७ 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 
 अ भागातील सन २०१३-१४ चा मुळ अंदाजप कातील थाप य वशेष योजना वाहतूक सुधारणा 
वषयक कामे करणे व पाक ग जागा वकिसत करणे या लेखािशषावर ल कामां या तरतूद म ये तावात 
नमुद माणे वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ३९१०               वषय मांक – ३८ 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 
सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ अ ” मु यालयातील कामां या तरतूद म ये तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट लाखात र. .३.५०) 

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

ठराव मांक – ३९११            वषय मांक – ३९ 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा. वनया तापक र यांचा ताव - 

 सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ अ ” मु यालयातील कामां या तरतूद म ये तावात 
नमुद माणे वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९१२                 वषय मांक – ४० 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

भाग .२३ (वॉड .६६) केशवनगर मधील उव रत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन (िन.र. .३४,३४,४५४/- पे ा २.०५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .३५,३२,२५०/- पयत काम क न घेणेस मा. थायी सिमती ठराव .२११४ द.०४/१२/२०१२ 
अ वये मा यता देणेत आलेली आहे.तथा प सदर कामाची िन वदा र. .३७,३४,४५४/- 
(िन.र. .३७,३४,४५४/- पे ा २.०५% कमी) अशी अस याने िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४०,७९३/- पयत 
काम क न घेणेस अशी सदर ठरावाम ये द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

 
ठराव मांक – ३९१३                 वषय मांक – ४१ 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                        अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा. वनया तापक र यांचा ताव - 
सन २०१३-१४ या अथसक पातील “ अ ” मु यालयातील कामां या तरतूद म ये तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट लाखात र. .४१.०) 

 

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

ठराव मांक – ३९१४              वषय मांक – ४२ 
दनांक – १२/०८/२०१३       
सुचक – मा. वनया तापक र                      अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. वनया तापक र, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव - 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलका न वन ह वाढ या वकास योजनेतील मौजे च-होली येथील १) 
३०.० मी. ड .पी.र ता स.नं.४०२ (जुना ४५८) ते स.नं.३९४ (जुना ३५८) ९०.० मी. र यापयत व २) ३०.० 
मी. ड .पी.र ता ९०.० मी. र यापासून स.नं.३२४ (जुना ३५८) ते स.नं.१३४ पयत  उ र-द ण ३०.०मी. 
ं द र याचे भूसंपादन ताव वर त सु  करणे आव यक आहे.  या र ता ं द ने बाधीत होणा-या 
िमळकतींचे महारा  ादेिशक व  नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन अिधिनयम 
१८९४ या तरतूद नुसार भूसंपादन कर यासाठ  व या भूसंपदानाकामी येणा-या खचास      ( संबंिधत 
भूसंपादन वशेष अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९१५           वषय मांक – ४३ 
दनांक – १२/०८/२०१३          वभाग – ड भाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .ड /पापु/१/का व/     /२०१३, द.१२/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 व ुत वभागाकडून ड भागातील जनरेटरसाठ  लागणारे डझेलची मा हती घेणेत आलेली आहे.  ड 
भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल जनरेटरकर ता दरमहा डझेलची आव यकता आहे.  चालू दरा माणे 

साधारण र. .२,२०,०००/- ित महा इत या रकमेपयत भोसले दस पे ोिलयम, िचखली, िचंचवड, पुणे १९ 
या वतरकाकडून तावात नमुद अट  शत स अधीन राहनू  घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३९१६                वषय मांक – ४४ 
दनांक – १३/०८/२०१३       
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव – 
महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये भोसर  गावठाण येथील कामासाठ  तावात नमुद 
के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ३९१७                वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०६/०८/२०१३           
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                        अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव - 

 मा. थायी सिमती ठराव .१५७३७ दनांक १५/११/२०११ मधील “ र. .३५,९९,७१३/-” ऐवजी “ 
र. .३७,७९,६९८/-” हा मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत 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 

मांक - नस/४/का व/ ७५९ /२०१३ 

दनांक - १६/०८/२०१३ 

                     

                                                   

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


