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

कायप का मांक - ६९ 
सभावृ ांत 

दनांक - १६/०७/२०१३         वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१६/०७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 

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

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
६) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७) मा.जगद श शे ट  
८) मा.भालेकर अ णा दलीप 
९)     मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
१०) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
११) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१२) मा.ल ढे गणेश नारायण  
१३) मा.कदम सदगु  महादेव  
१४)    मा.भ डवे संिगता राज  
१५)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयुक्त, मा.तानाजी िशंदे -अित.आयु , मा.झुरे –सह 
आयु , मा.गायकवाड, मा.कारचे, मा.कुलकण , मा.ढेरे,मा.टेकाळे, 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 – .आरो य वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य 
वै .अिधकार ,मा.भदाणे – उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम,मा.च हाण, 
मा.काची, मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा.दांगट, 
मा.िचंचवडे,  मा.स यद,मा.बरशे ट  - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे –  िश णािधकार  
(मा यिमक),मा.पोमण – संगणक अिधकार ,मा.पाट ल – ाचाय आयटआय मोरवाड , मा.पवार – 
.कायदा स लागार, वण अ ेकर – जा ट एमड  पी एम पी एम एल हे अिधकार  सभेस उप थत 

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

 

वषय मांक -   ३५) दरसंचार वभागाचे िनयं णाखालील ु हे पलाईन नुतनीकरणाचे काम  

 करणेबाबत.. 
वषय मांक -   ३६)  थािनक वृ प ात जा हरात िस द करणेकामी आले या खचास मा यता  

 िमळणेबाबत. 
वषय मांक -   ३७)  सपदंश उपचाराक रता आव यक लागणारे Inj.asv (10ml) खरेद बाबत.. 
वषय मांक -   ३८)  िन.नो. .१२/४-२००७-२००८ या कामा या खचास िन वदा अट  शत नुसार  

 व िन वदा पुव सभेनुसार भाववाढ स मंजुर  देणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,  

 मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
वषय मांक -  ३९)  १० कलमी काय मांतगत फोर कलर पु तीका छपाई करणेबाबत.. 

 
---------- 

 

अ) दनांक २/७/२०१३ व ९/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६७) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 

ब) दनांक ९/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६८) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
ठराव मांक – ३६८१               वषय मांक – १ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – व ुत 
सुचक – मा.आशा शडगे                          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३६०/२०१३ द.२४/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .२ अ वय,े सन २०१२-१३ 
म ये मनपा या अ भाग काय े ातील उ ानात आव यकतेनुसार नवीन पंप बस वणे व उ ानातील 
पंपाची / बोअरवेलची देखभाल व द ती करणेकामी मेु .ओंकार इं जिनअर ंग (िन.र. .३२,५६,४०२/- 
[र. .ब ीस लाख छप न हजार चारशे दोन] पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३६८२               वषय मांक – २ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                         अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .जिन/२/का व/५३७/२०१३ द.२५/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 



 3 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
भाटनगर येथे मैला सांडपा यासाठ  संप व पंप हाऊस बांधणे व पं पंग मिशनर  पुर वणेकामी 
मे. दपक आपटे अँ ड असोिसए स (िन.र. .६०,४५,६५४/- (र. .साठ लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे 
चोप न) पे ा ३६.५० % जा त) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३६८३                 वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                            अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/८/का व/१३४/२०१३ द.२८/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, िचखली 
हे ेवाड  स. . २० मोकळा लॉट . ३० येिथल गजानन हे  े उदयान वकिसत करणेकामी 

मे.सुरज कॉ टर ( िन. र. .३७,२०,५५९/-  (अ र  र. .सदतीस लाख वीस हजार पाचशे 
एकोणसाठ ) पे ा २२.०८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३०,४४,०१३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३६८४               वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/७/२०१३                  वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                   अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मसाभां/५/का व/४०९/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन -  

मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर (कॉर डॉर, 
इनडोअर, संडास, बाथ म, मुता-या ) अंतगत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता 
करणेकामी स या काम कर त असले या म.ेबी. ह .जी. इं डया िल. यांना पुव या झाले या 
करारना यास अिधन राहनु  ई िन वदा नोट स मांक ०१/२०१३-२०१४ ची संपुण कायवाह  होवुन 
न वन िन वदाधारकास कामाचा आदेश देईपयत मुदतवाढ देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  २ म ह यांसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३६८५                वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके                     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/१क/का व/१७०/२०१३ द.३/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, मुंबई पुणे 
र ता दापोड  ते िनगड  Dedicated BRTS Lane करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .६,०२,१०,६४२  
(अ र  र. .सहा कोट  दोन लाख दहा हजार सहाशे बेचाळ स) पे ा ७.०५ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ५,८७,६४,०८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 राहन यांचेबरोबर करारनामाु  क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव बहमताने मा यु  झाला. 
----------------- 

ठराव मांक – ३६८६                वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                    अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/४ड/का व/१८७/२०१३ द.३/७/२०१३.   
वषय – भाग .९८ मधील र ते खड करण व बी.बी.एम प दतीने डांबर करण करणेबाबत. 
              वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३६८७               वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे                          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मसाभां/२/का व/२०२/२०१३ द.२/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलका े ात येणा-या पावसा यात हवताप, ड यु, िचकुनगु या, मले रया यासारखे 
रोग पस  नयेत. हणुन वेळ च खबरदार  घेणे गरजेचे आहे. याक रता महानगरपािलके या 
दवाखाना/ णालय तसेच म.न.पा.च ेनगरसद य यांचे कायालयासमोर, अ, ब, क, ड भाग, उ ान 
वभाग, करसंकलन वभाग इ. ठकाणी नाग रकां या सहज ीस यावीत. याक रता ले सची 
आव य़कता अस याने मा.सहा.आयु  भांडार यांचेकड ल िन वदा नोट स .३२/२०१२-१३ अ वये 
मे.कापसे ए टर ायजेस, पंपर  वाघेरे यांचेकड ल दर र. .११.५० ती चौ. असा आहे. यानुसार 
सदरचे मे. कापस ेए टर ायजेस यांचेकडुन र. . ११.५० ित चौ. फुट या दराने एकुण ३५० नग 

(५,२५० चौ.फुट) ले स खऱेद  करणेकामी एकुण र. .६०,३७५/- इतका खच अपे त आहे. 
सदरचा खच शास कय योजनांची अंमलबजावणी या लेखािशषातुन खच  टाकणे श य अस याने 
ले स खरेद कामी येणा-या य  र. .६०,३७५/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६८८                वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .सु व/२/का व/१२४९/२०१३ द.२/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलके या िमळकतींची सुर ा यव थेसाठ  मु य शास कय इमारत वेश दारा 
जवळ १ व मनपाचे वाय.सी.एम.एच.मधील वेश दारा जवळ १ अशा एकुण २ ए सरे बॅगेज 

इ सपे  शन िस टम मिशन खरेद  करणे आव यक आहे. तुत मिशनचे खरेद साठ   अंदाजे एकुण 
र. . २६,०६,०००/- (अ र  पये स वीस लाख सहा हजार फ ) इत या रकमेची आव यकता 
आहे.सुर ा वभागामाफत सन २०१३-१४ या मुळ अंदाज प कात सुर ा उपकरण खेरद  व द ती ु
या लेखािशषावर र. .१०,००,०००/-(अ र  र.  दहा लाख फ ) इतक  तरतुद कर यात आलेली 
आहे. तुतची तरतुद उपरो  दोन मिशन खरेद  करणे कामी कमी पडत आहे व तुतची मिशनची 
खरेद  सुर ा यव थे या ीने आव यक आहे. यासाठ  सुर ा वभागा या थायी अ थापना या 
लेखािशषावर करणेत आले या र. . १३,९०,०००००/- (अ र :- तेरा कोट  न वद लाख फ ) तरतुद  

मधुन तुतचे दोन मिशन खरेद  करणेसाठ  र. .२०,००,०००/- (अ र  र. . वीस लाख फ ) 
सुर ा उपकरण खरेद  द ती या लेखािशषाु वर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६८९                वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.जगद श शे ट                      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर  अिभयंता यांच ेजा. .जिन/२/का व/५६२/२०१३ द.२९/६/२०१३.    
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, 
पंपर  मेन व भाटनगर पं पंग टेश सची थाप य वषयक द ती व अनुषंिगक कामे करणेकामी ु
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .९,३४,९७५/- (र. .नऊ लाख चौतीस हजार नऊशे पं याह र) पे ा 
२६.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६९०                वषय मांक – १० 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.छाया साबळे                     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. .जिन/२/का व/५६०/२०१३ द.२९/६/२०१३.    
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
केशवनगर, देऊळमाळा, काकडेपाक, गोखलेपाक इ.पं पंग टेश सची करकोळ द ती करणेकामी ु
मे.एच. एम.क शन (िन.र. .९,४५,१३१/- (र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार एकशे एकतीस) 
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पे ा १४.८५ % जादा) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६९१                वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांच ेजा. .जिन/२/का व/५५९/२०१३ द.२९/६/२०१३.    
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .२३ अ वये, 
आकुड  येथील कुक  ना यामधुन मु य जलिनःसारण निलका टाकणे (आकुड  ए.पी.पी.पासुन िनगड  
पयत) कामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .१८,६७,४१२/- (र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे बाराु ) 
पे ा २३.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६९२                वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                     अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . जिन/२/का व/५६१/२०१३ द.२९/६/२०१३.    
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
भाटनगर मैलाशु द करण क ा अंतगत भाटनगर म ये भुयार  गटर निलका टाकणे (िन. .५/५-
१२/१३) कामी मे.गणेश क शन (िन.र. .९,३९,६८९/- (र. .नऊ लाख एकोणचाळ स हजार 
सहाशे एकोणन वद) पे ा ३३.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६९३                वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – जनतासंपक व वागतक  
सुचक – मा.अ णा भालेकर                     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/४०४/२०१३ द.४/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने राजष  शाह महाराज जयंतीिनिम  दू . २५ जून ते २६ 
जून २०१३ या कालावधीत ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड या ठकाणी महो सवाचे आयोजन 
कर यात आले होते. या अंतगत आयो जत काय मांमधील या याते/कलाकरांचे मानधन, ले स बॅनर, 
मृितिच ह, मानप , े ागृह भाडे आ ण मा यवर िनवास, चहापान व भोजन यव था इ. कर ता थेट 

प दतीने अंदाजे र. .४,०८,०००/- (अ र  र. .चार लाख आठ हजार फ ) इतका खच अपे त 
अस याने या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६९४                वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.छाया साबळे                     अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/३८४/२०१३ द.४/७/२०१३.    

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, व वध 

अ नशमन क  येथे वायरलेस यं णा उभारणेकामी म.े थमेश ए टर ायजेस (िन.र. .९,४९,०९०/- 
(र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार न वद) पे ा २.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३६९५                वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/३८५/२०१३ द.४/७/२०१३.    
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, पाणीपुरवठा 
वभागाक रता वायरलेस यं णा उभारणेकामी म.े थमेश ए टर ायजेस (िन.र. .९,४९,०९०/- 
(र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार न वद) पे ा २.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३६९६                वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – झो.िन.पु थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.कायकार  अिभयंता यांचे जा. .झो.िन.पु/ था/जा/का व/२३५/२०१३ द.१/६/२०१३.    

मा. कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/४-२०१२-१३ पंपर  िचंचवड 

मनपा े ाम ये व वध ठकाणी रा  िनवारे सु  करणे कामी संचलन व देखभालीची कामे करणे 
यास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामास ठराव .२८९२ द.२२/२/२०१३ अ वये मा यता 
िमळालेली असुन सदर ठरावाम ये वषयां कत कामास िन वदा अट माणे नगरसिचव यांचेकडे प  

.झोिनपु/ था/िन/का व/१५४/२०१३ द.११/२/२०१३ अ वये वषयप ामधील मजकुरातील डांबर, 
िसमट, ल खड या ित ह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल हा भाग 
नजरचुक ने आलेला नाह . तर  वर ल माणे सदर ठराव द त करणेु स मा यता देणेत येत आहे.    

                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३६९७                वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे                           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सह आयु  यांचे जा. .झोिनपु/ था/िन/का व/६७७/२०१३ 

द.०४/७/२०१३.    
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .४३ 
अ वये, भाग .६२ मधील झोपडप ट म ये ॉम वॉटर यव था करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.बरखा ए टर ायजेस (िन.र. .९,२५,८१८/- [र. .नऊ लाख पंचवीस हजार 
आठशे अठरा] पे ा १०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .८,२४,०७१/- 
पयत काम क न घे यास 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 – ३६९८                 वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
 संदभ:- १)मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/६/का व/६४०/२०१३ द.१/६/२०१३.    

 २) मा. डा सिमती सभा दनांक ३/७/२०१३ ठराव .४ नुसार 
 रा ीय ािमण वकास क  पुणे यांनी मागणी के या माणे इं ायणीनगर भोसर  बॅडिमंटन 

हॉल द. १/४/२०१३ ते द.२८/२/२०१४ पयत ११ म हने कराराने गतवष या दरमहा भाडे र कम 
पये ७,४०७/- म ये १०% भाडेवाढ क न (र. .७४१/-) क न दरमहा भाडे र कम पये ८१४८/- 

फ  माणे चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६९९               वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/७/२०१३           
सुचक – मा.जगद श शे ट                   अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- १) मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव..    
      २) मा. डा सिमती सभा दनांक ३/७/२०१३ ठराव .५ नुसार,    
 पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने पंपर िचंचवड हँडबॉल असो. यांचे सहकायाने व पुणे 
ज हा हँडबॉल असो. यां या मा यतेने महापौर चषक ज हा तर हँडबॉल पधा २०१३ – १४ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. . ३,७७,०००/- ( अ र  र. . तीन लाख स याह र 
हजार फ )  चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
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ठराव मांक – ३७००                वषय मांक – २० 
दनांक – १६/७/२०१३           
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- १) मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 

२)मा. डा सिमती सभा दनांक ३/७/२०१३ ठराव .६ नुसार, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत खेळाडु द क योजना राब व यात 

येत आहे.  खेळाडंुना ो साहन दे यासाठ  ह  योजना मनपा राब वत असुन या योजनेचे 
द.१८/०४/२०१३ रोजी उदघाटन कर यात आलेले आहे.  स या सदर खेळाडंुना र. . ५०/- दैिनक 
आहारभ ा मंजुर कर यात आलेला आहे.  तथा प हा आहारभ ा खेळाडंुना ो साहन दे यासाठ  व 
या या दैनं दन डा वषयक नैपु य जोपास यासाठ  अ यंत अपुरा पडत अस याचे व याम ये 
वाढ कर याचा िनणय महापािलकेने यावा, असे अनेक रा य, रा ीय  आ ण आंतररा ीय खेळाडु व 

डा संघटनांनी यांचे िनदशनास आणुन दले आहे.  यांची भावना अ यंत रा त असुन या 
खेळाडंुना ो साहनासाठ  र. . ५०/- ऐवजी र. . २००/- ित दन असा खेळाडु आहारभ ा मंजुर 
करणे आव यक अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या खेळाडु द क योजने अंतगत द. 
२२/४/२०१३ पासुन राब वणेत येत असले या खेळाडु द क योजनेतील व ाथ  खेळाडंुना 
द.२२/४/२०१३ पासुन ित दन आहारभ ा र. .५०/- ऐवजी र. . २००/- असा मंजुर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. व याकामी आव यक ती तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
सदरचा वषय दरवष  मा यतेकामी मा. थायी सिमतीपुढे सादर कर यात यावा.  

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

ठराव मांक – ३७०१                वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/७/२०१३           
सुचक – मा.छाया साबळे                    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- १)मा. भाकर वाघेरे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव..    

२)मा. डा सिमती सभा दनांक ३/७/२०१३ ठराव .११ नुसार,  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने 
व नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २९ ते ३१ जुलै २०१३ 
या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळात गणेश महल भोईर नगर िचंचवड पुणे ३३ 
महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा २०१३ चे आयो जत कर यात येत आहे तर पंपर िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व नव गती िम  
मंडळ, इं दरानगर,िचंचवड पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २९ ते ३१ जुलै २०१३ या काळात 
सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा आयो जत करणेस  
व या कामी येणा-या र. . २,००,०००/- या खचास मा यता घेणे व कोटेशन नोट स िस द 
क न, ा  झाले या मंजुर दरानुसार ॉ फज, मृतीिच हे, चहा व अ पोपहार यव था, पी. ह .सी. 
ले स बॅनस तयार क न घेणेस व भांडार वभागाकड ल िन वदा मंजुर दरानुसार िनमं णप ीका, 

स ट फके स खरेद  करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
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ठराव मांक – ३७०२                 वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – शासन 
सुचक – मा.सदगु  कदम                        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . शा/२/का व/१५७२/२०१३ द.८/७/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 समाजसेवक पदासाठ  घेणेत येणा-या लेखी पधा पर ेक रता मे.झील टेक स ह सेस् , 
कोथ ड, पुणे यांचेकडून ओएमआर उ रप का छपाई क न घेणेस तसेच मशीनवर उ रप का 
तपासणीचे काम थेट प दतीने क न घेणेस व याक रता येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. (अंदाजे खच र. .५,५४०/-)      
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३७०३                 वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मा य/िश/३/का व/१६७/२०१३ द.८/७/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -     
 सन २०१३ पासून यावष  १८ मा यिमक व ालयातील एकह  व ाथ  उपरो  ९१% व 
यापुढ ल जा त गुणां या ट केवार म ये ा  झाला नाह  तर १८ मा यिमक व ालयातून जो 
व ाथ  थम येईल अशा व ा यास ो साहनपर हणून र. .१,००,०००/- रोख व पात 
(धनादेशा ारे) अदा करणे, व सन २०१३ म ये झाले या पर ेम ये ८०% पे ा जा त गुण 
िमळाले या ६५ व ाथ  / व ाथ नी यांना ावयाचे र कम पये १९,००,०००/- चे खचास व 
काय म आयोजनासाठ  येणारा अपे त खच र. .४०,०००/- (अ र  र.  चाळ स हजार फ ) 
खचास थेट प तीने खु या बाजारातुन करारनामा न करता करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३७०४                वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – संगणक 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .संगणक/८/का व/१४५/२०१३ द.८/७/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -   
 Customized Premium (Advance) Server Management चे कामकाज 
करारनामा न करता ा  कोटेशन दरा माणे दरमहा र. .८,९८९/- माणे १० म हने 
कालावधीसाठ  मे.बालासाई नेट ा. िल. यांचेकडून क न घेणेस व याक रता येणा-या 
र. .८९,८९०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३७०५                 वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – वै कय  
सुचक – मा.छाया साबळे                        अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .वै /१अ/का व/६५२/२०१३ द.८/७/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 डॉ.र णा दण पा एम.ड .(गायनॅक) यांना ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर 
आदेशाचे दनांकापासून ६ म हने कालावधीसाठ  यमुनानगर णालयात िनयु  देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक – ३७०६                 वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                      अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/लेखा/८/का व/१४८/२०१३ द.६/७/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 १)JnNURM क पा अंतगत BSUP & IHSDP क पाबाबत Central Sanctioning & 

Monitoring Committee (CSMC & CSC) नवी द ली यांनी दनांक १२/४/२०१३ रोजी 
तातड ने आयो जत केले या बैठक स सहशहर अिभयंता ी.राजन पाट ल हे वखचाने वमान वास 
क न उप थत राह ले होते. सदर तातड या वमान वासाचा खच र. .२१,६५६/-ची ितपुत  
ी.राजन पाट ल यांना क न देणे आव यक आहे. २)तसेच  सह शहर अिभयंता ी.राजन पाट ल 

यांची पीजीड युएम या यशदा पुणे यांचेकड ल कोस साठ  िनवड झाली होती. यशदा पुणे यांनी 
पीजीड युएम कोस अंतगत चे नई व केरळ अ यासदौरा फे ुवार  २०१३ म ये आयो जत केला होता. 
सदर अ यास मास उप थत रहा यासाठ  सहशहर अिभयंता यांचेकड ल मो या माणातील 
कामकाज व कामा या तातड मुळे रे वेने वास करणे श य न झा याने यानंा पुणे–चे नई, 
चे नई-कोची, व कोची–पुणे असा वखचाने वमान वास करणे भाग पडले आहे. सदर 
वमान वासाचा खच र. .१७,९७६/-ची ितपुत  ी राजन पाट ल यांना क न देणे आव यक 
अस याने उपरो  दो ह  करणी ी.राजन पाट ल सहशहर अिभयंता यांनी वमान वासासाठ  
केलेला खच र. .२१,६५६/- अिधक र. .१७,९७६/- असे एकुण र. .३९,६३२/-ची ितपुत  ी.राजन 
पाट ल सहशहर अिभयंता यांना क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३७०७                वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मभां/८/का व/३०६/२०१३ द.९/७/२०१३.  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -     
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ शे युल चॅ टर ५(२) नुसार िन वदा न 
माग वता करारनामा न करता तातड ची बाब हणुन मनपाचे वाहन द ती कायशाळा ु
वभागाक रता आव यक वेगवेग या कारचे ऑईल व ि स मे. ह द थान पे ोिलयम काप रेशन ु
िल. पुणे या उ पाद त कंपनीकडुन उपल ध तरतुद र.  १८,००,०००/- मधुन आव यकतेनुसार 
प ह या ट यातील ऑईल व ि स थेट खरेद  करणेस व येणा-या खचास एकुण .  
१०,९५,५९१/-चे खचास मा यता घेणेकामी व सदरची र कम  मे. ह द थान पे ोिलयम ु
काप रेशन िल. पुणे यांना आगाऊ व पात अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३७०८                वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.छाया साबळे                        अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मभां/०४/का व/६२९/२०१३ द.८/७/२०१३.  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 मनपास सन २०१२-१३ क रता व वध लेखन/ टेशनर  सा ह य खरेद बाबत ई िन वदा 
सुचना .३३/२-२०१२-१३ अ वये ा  लघु म िन वदाकार १) मे. ी साई उ ोग यांचे ०७ बाबी 
व वध टेशनर  सा ह याचे दर एकुण र. . १,८४,७५०/-, २) मे. कॉ युटॅ स फॉ स ा. िल. 
यांचे ०२ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे दर एकुण र. . १७,५५०/-, ३) मे. भारती 
एंटर ायजेस यांचे ०६ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे दर एकुण र. . ७७,४३०/-, ४) मे. 
सुरज कॉपीअस अँड टेशनर ज यांचे ०१ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे दर एकुण 
र. .३०,६००/-, ५) मे. ी ेडस यांचे ०४ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे दर एकुण र. . 
५९,३००/-, ६) मे. साई दा एंटर ायजेस यांचे ०३ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे दर 
एकुण र. . ६६,१५०/-, ७) मे. कापसे एंटर ायजेस यांचे ०२ बाबी व वध टेशनर  सा ह याचे 
दर एकुण र. . ८९,५००/- ८) मे. इंद इ फोटेक सोलुश स यांचे ु ०३ बाबी व वध टेशनर  
सा ह याचे दर एकुण र. . १,६५,०००/- व ९. मे.ड .के.दोडके एंटर ायजेस यांचे ०३ बाबी व वध 
टेशनर  सा ह याचे दर एकुण र. . १,६५,०२८/- माणे एकुण ३८ बाबींसाठ चे एकुण र. . 

८,५५,३०८/- दर वकृती क न खरेद कामी करारनामा करणेत आलेला असुन, पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ (ड) नुसार अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३७०९                वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सदगु  कदम                     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .संगणक/२/का व/५५३/२०१३ द.८/७/२०१३. 
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 मे.मोनाच टे नॉलॉजीस ा् .िल.पुणे यांना सन २०१३-१४ या कालावधीत महापािलकेची 
संगणक यं णा देखभाल व द तीचे काम एक वष कालावधीसाठ  दे यास तसेच यांचेबरोबर ु
कामाचा करारनामा कर यास  व यासाठ  येणा-या र कम पये ४१,५५,९९९/- चे खचास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७३ (क) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३७१०                 वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा. वनया तापक र                                  अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.सह शहरअिभयंता ( व/यां)यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/३९५/२०१३ द.१०/७/२०१३.  
 मा. सह शहर अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३  मधील अ. .७ अ वये, 
प.ंिचं.मनपा या अ व क भागातील व वध पंपींग टेशन मधील नाद त नॉन रटन वॉ व व ु
युस वॉ वची देखभाल द ती करणेकामी मेु .शैलराज ए टर ायजेस (िन.र. .२४,५०,८२२/- 

र. .चो वस लाख प नास हजार आठशे बावीस) पे ा १९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून वर ल 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आलेला असून कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३७११                 वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/७/२०१३            वभाग – ई ग हनस  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                          अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .ई ग हनस/२/का व/५५५/२०१३ द.०९/७/२०१३.  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 ी.राजेश भुसार , ज हा सूचना व ान अिधकार , (NIC) यांना महापािलकेत नागर  
सु वधा क  स लागार हणून दनांक १ ऑग  २०१३ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक 
करणेस व यांच े वासखच, िनवास खच यासाठ  य  येणा  या सव खचास व सदरचा खचई-
ग हनस वभागाकड ल ई-ग हनस लेखािशषाव न खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३७१२                वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/७/२०१३             वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मसाभां/५/का व/४३७/२०१३ द.८/७/२०१३.   
वषय :- वाय.सी.एम. णालयातील ड ट व ेनेज साफसफाई करणेबाबत.. 
               वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३७१३               वषय मांक – ३३ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – थािनक सं था कर  
सुचक – मा.छाया साबळे                   अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . थासंक/१०ब/का व/१९८/२०१३ द.१०/७/२०१३.  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -    
 थािनक सं था कराची न दणी ह  मनपा या आिथक हताची अस यामुळे या 
यावसाियकांनी अ ा प न दणी केली नाह  यांनी थािनक सं था कराची न दणी करावी 
यासाठ  यांना प  देणे आव यक आहे प  पाठ व याकर ता एकूण ५०००० वंडो पा कटांची 
खरेद  तातड ची गरज, कालमयादा ल ात घेऊन िनवीदा न माग वता, करारनामा न करता 
मे.कापसे एंटर ाईजेस, पंपर  यांचेकडून केलेली अस याने यास काय र मा यता देणेत येत 
आहे.(खच र. .४०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ३७१४                वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – लेखा 
सुचक – मा.जगद श शे ट                      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .लेखा/३/का व/४५८/२०१३ द.११/७/२०१३. 
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड मनपा सेवक, अंध य , दैिनक व सा ा हक वतमानप ातील वाताहार, 
व ाथ  पासेस, वातं य सैिनक, जे  नाग रक, मितमंद य  यांना सवलतीचे पासेस दलेले 
आहेत. पासेसची सं या व रकमेबाबत पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे तपासणी क न 
खा ी केली जाईल व यानुसार सदर रकमेची अदायगी करणेत येईल. सन १३-१४ या मंजुर 
अंदाजप कात वाहन यवहार िनधी र कम .३८ कोट  तरतूद केलेली आहे.  यापैक  पुणे 
महानगरप रवहन वभागास र. .१,८५,२४,४६२/- अदा केली असून र. .३६,१४,७५,५३८/- 
िश लक आहेत.  सदर पासेसचा खच र. .२४,८५,३३,९२८/- मा यतेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 15 

----------------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ३७१५               वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – दरुसंचार 
सुचक – मा.सदगु  कदम                           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .दरसंचारु /४/का व/१७७/२०१३ द.१६/७/२०१३. 
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दरसंचार वु भागाचे िनयं णाखालील “हे पलाईन” 
नुतनीकरणाचे काम चालु असुन याचे चालनाकर ता सहा “कॉलसटर ऑपरेटर” थेट प दतीने 
सहा म ह यांचे करारावर एक ीत मानधन र. . १०,०००/- तीमाह माणे घेणेस व येणा-या 

य  खचास तसेच भ व यात सदर हे पलाईन चालकांचे सं येत आव यकते माणे वाढ 
करणेस व होणा-या य  खचास तसेच सदर कॉल सटरसाठ  एक आकषक गो ड/कॅची 
मोबाईल नंबर मे.आयड या से युलर िल. यांचेकडुन अंदाजे र. .५०,०००/- एवढया रकमेस 
घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३७१६                वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – दरसंचारु  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .दरसंु चार/४/का व/१७६/२०१३ द.१६/७/२०१३.  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे..     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे हे पलाईन नुतनीकरणाचे काम चालु असुन यासाठ  
लागणारे कॉलसटर ऑपरेटर थेट प दतीने सहा म ह यांचे करारावर घेणेकर ता तातड ने 
वृ प ात जाह रात देणेत आली आहे.  सदर जाह रात खालील वृ प ात १० से.मी. x  १२ 
से.मी. (१२० वेअर से.मी.) या आकारा या जागेसाठ  िस द  देणेकामी खालील माणे खच 
आला आहे.  
 

 दैिनकाचे नाव दर र कम पये 

१ दै.सकाळ(मराठ ) पंपर  
िचंचवड टुडे 

र. .२२५/- ती 
sq.cms 

र. .२७०००/- 

२ DNA (इं जी)  र. .२५०/- ती sq.cms र. .३०,०००/- 
३ दै.लोकमत र. .३६/- ती sq.cms र. .४,३२०/- 

  एकुण खच र. .६१,३२०/- 
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 सबब सदर जाह रात वृ प ात िस द करणेकामी आले या र. . ६१,३२०/- चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.           
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
 
 
ठराव मांक – ३७१७               वषय मांक – ३७ 
दनांक – १६/७/२०१३          वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                  अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .म.औ.भां/१/का व/१३९/२०१३ द.१२/७/२०१३. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.. 

वाय.सी.एम. णालयाम ये सपदंशाचे येणा-या णांची सं या ल ात घेता Inj.ASV 

(10ml) = 500 (Vials) ची आव यकता असुन मे.हाफ कन बायो फामा काप रेशन िल. मंुबई यांचेकडुन 

र कम पये ६८७.७८ ित हायल या सुधा रत दराने खरेद कामी र कम पये ३,४३,८९०/- आगाऊ 

र कम अदा करणेस व तसेच सन २०१३-१४ या कालावधीसाठ  वेळोवेळ  आव यकतेनुसार Inj.ASV 

(10ml) मे. हाफ कन बायो फामा काप रेशन िल. मंुबई यांचेकडुन र कम पये ६८७.७८ ित हायल या 
सुधा रत दराने आगाऊ र कम अदा क न खरेद  करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 

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

 
ठराव मांक – ३७१८                वषय मांक – ३८ 
दनांक – १६/७/२०१३       
सुचक – मा.अ णा भालेकर                            अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर,मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव.. 

िन.नो. .१२/४-२००७-२००८ या कामास मा. थायी सिमती ठराव .२५८० द. 
२१/११/२००७ (र कम पये २,१०,०१,७२१/-) व ठराव .३६६७ द.२२/०१/२००८ (र कम पये 
९,९८,४६,४९२/-) अ वये िन वदा दरास अट -शत सह करारनामा कर यास मा यता दे यात आलेली 
आहे.  सदर या कामाची आव यकता ल ात घेता सदर या कामास व खचास पुव वीकृत दराने, 
िन वदा अट  शत  व िन वदा पुव सभेनुसार भाववाढ स अंदाजे (र. .७५,००,०००/-) अ र  
पं याह र लाख पयास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३७१९                वषय मांक – ३९ 
दनांक – १६/७/२०१३           वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                            अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/६४१/२०१३ द.१६/०७/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  १० कलमी काय मांतगत फोर कलर पु तका छपाई १५०० ती र. .२१५/- ती नग 
या माणे छपाई मे.सृजन क युिनकेशन, नांदेड यांचेकडुन क न घेणेस व याकामी येणारे र. . 
३,२२,५००/- चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा 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.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/६७०/२०१३ 

दनांक - १८/०७/२०१३.           

                                                           
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


