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

कायप का मांक - ६८ 
सभावृ ांत 

दनांक - ९/०७/२०१३         वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
९/०७/२०१३ रोजी दपारु  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.भालेकर अ णा दलीप 
६)     मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
७) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
८) मा.बारणे माया संतोष  
९)     मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१०) मा.कदम सदगु  महादेव  
११)    मा.भ डवे संिगता राज  
१२)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशदें -अित.आयु , मा.झुरे –सह आयु , मा.गायकवाड, मा.कारचे, 
मा.कुलकण , मा.ढेरे,मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु ,मा.फंुदे -  सहा. आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.मोरे – .नगरसिचव,मा.कांबळे – .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.मनोज देशमुख – .आरो य वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य 
वै .अिधकार ,मा.काची, मा.दधेकरु , मा.ढगे,मा.सवणे, मा.िनकम, मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव, 
मा.थोरात, मा.साळवी,मा.खाबडे,मा. परजादे, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.स यद,मा.बरशे ट  - कायकार  
अिभयंता, मा.कांबळे –  िश णा िधकार  (मा यिमक),मा.साळंुके – मु य उ ान अधी क,मा.पोमण – 
संगणक अिधकार ,मा.गायकवाड – जनसंपक अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले :- 
 
 

वषय मांक -   ३९) द. ११ ऑग ट रोजी िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  सप ानात नागपंचमी  

                              साजर  करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 

वषय मांक -   ४०) वॉड .२५ बालाजी नगर येथील टे को र ता ते इं ायणी नगर चौकापयत या  

                               र या या बाजुला पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत. .मा.अ णा भालेकर, मा.शकंुतला  

                              धराडे यांचा ताव. 
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वषय मांक - ४१) वॉड .३० मधील मु लीम दफनभुमी मागील ना याचे ं द करण व बेड ंग  
                              करणेबाबत... मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 

वषय मांक – ४२) वॉड .२६ महा मा फुले नगर येथील गुडवील चौक ते फिल स चौकापयतचा  

                            र ता दभाजक करणेबाबतु .. मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 

वषय मांक – ४३) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  
                            तरतुद  म ये फेरबदल करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

                            ताव. 
 

वषय मांक – ४४) मे.जेनेसीस टे नॉलॉजी ा.िल.यांस मनपाचे आक टे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत....  
                            मा.अ णा भालेकर, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 

 

वषय मांक – ४५) मनपातफ नागपचंमी साजर  करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर, मा.शकंुतला धराडे  

                             यांचा ताव.. 
 

वषय मांक – ४६) व.ई रलाल बहल वरंगुळा क  येथे सोहम लाय र स १५ x १५ ची जागा  

                           नाममा  भाडयाने देणेबाबत..मा.अ णा भालेकर, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
 

वषय मांक – ४७) पवनाथड  ज ा २०१२ – १३ मंडप, टेज इ.कामे करणेबाबत..मा.महेशदादा लांडगे, 
                           मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 

 

वषय मांक – ४८) सावरकर उ ान िचंचवड येथील उ ानामधील झुकझुक गाड  पुढ ल तीन वष  

                            कालावधीसाठ  चाल वणेस देणेबाबत.. 
 

वषय मांक – ४९) मे.जेनेसीस टे नॉलॉजी ा.िल. यांस मनपा ोजे ट मॅनेजमट क सलटं सी  

                            पॅनेलवर नेम याबाबत..मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 
 

---------- 

ठराव मांक – ३६३२               वषय मांक – १ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                       अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /७/का व/४९१/२०१३ द.१५/६/२०१३.    
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

पुर त नाग रकांना जेवण पुर वणेकामी ा  कोटेशन म ये मे.साई दगा केटरस सवात कमी ु
दराचे कोटेशन ा  झालेले असून आप कालीन पुरप र थतीत म.ेसाई दगा केटरस यांचेकडूु न ित 
माणसी ५ पुर  व भाजीसाठ  र. .२५/- व पुलावसाठ  र. .२३/- आ ण खचड  र. .२२/- या दराने 
जेवण घेणेस तसेच सदर कामासाठ  िन वदा न माग वता कामाचा करारनामा न करता अनामत न 
भरता येणारे अंदाजे र. .२,००,०००/- (र. .दोन लाख) चे खचास अ नशामक वभागाकड ल आपद त 
नागर कांना सहा य या लेखािशषामधुन खच करणेस मा यता देणेत आली अस यामुळे याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३६३३               वषय मांक – २ 
दनांक – ९/७/२०१३            वभाग – मु यलेखापर ण 
सुचक – मा.माया बारणे                  अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/६५८/२०१३ द.२६/६/२०१३.    
       मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

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 देणेबाबत 
वचार करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६३४                 वषय मांक – ३ 
दनांक – ९/७/२०१३            वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे                   अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१३७/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/६/१९४/२०११-१२मिधल अ. . ८७ 
अ वये, वॉड . १५ (न वन भाग .३०) च पाणी वसाहत मधील महारा  चौक, पाचारणे चाळ 
पर सरातील थाप य वषयक कामे करणे व द तीची कामे करणेु  कामी  मे. शुभ ी क शन  ( िन. 
र. .२३५४०४९/-  (अ र  र. .ते वस लाख चोप न हजार एकोणप नास )पे ा २३.२७% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १८,९६,५७४/- 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३६३५                वषय मांक – ४ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर             अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१३८/२०१३ द.२७/०६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/३८/३६/२०११-१२मिधल अ. . २२ 
अ वये, वॉड .१०१ (न वन भाग .६२) फुगेवाड  मिधल मशानभुमी व दभनभुमी मधील थाप य 
वषयक वकासाची कामे करणे कामी मे. एन.सी. क शन  ( िन. र. .१८,६७,२६२/-  (अ र  
र. .अठरा  लाख सदसु  हजार दोनशे बास  )पे ा १५.३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . १६,६०,६४९/- 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 करारनामा ु
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६३६                वषय मांक – ५ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                 अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर  अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१३९/२०१३ द.२७/३/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४A/२४/०९/२०११-१२ मिधल अ. .०७ अ वये,  
वॉड १०५ (न वन भाग .६४) बोपखेल मधील पं.िचं. मनपा या शाळा इमारती सां कृतीक क , 

समाजमं दर, तालीम इ. देखभाल द तीची व इतर अनुु . थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.एन.सी. 
क शन  (िन.र. . १८,६७,२६२/-  (अ र  र. .अठरा  लाख सदस  हजारु  दोनशे बास )पे ा ०९.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,६४,७५८/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस यानेु  याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----------------- 
ठराव मांक – ३६३७                 वषय मांक – ६ 
दनांक – ९/७/२०१३            वभाग – थाप य  
सुचक – मा.माया बारणे                  अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर  अिभयंता यांचे जा. . था/ निव/३क/का व/१४०/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G३/०४/१०२/२०११-१२ मिधल अ. . ८० अ वये,  

वॉड . २६ महा माफुलेनगर येिथल गुड वल चौक ते फली स चौका पयतचा र ता दभाजक करणे व ु
इतर थाप य वषयक कामे करणे (न वन भाग .३७) कामी मे.धने र क शन  ( 

िन.र. .२३,०८,७०१/-  (अ र  र. .ते वस  लाख आठ हजार सातशे एक )पे ा ०२.००% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २३,७५,६५३/- 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६३८               वषय मांक – ७ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे               अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर   अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४१/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G४B/५२/२०११-१२मिधल अ. . ०४ अ वये,  दापोड  
वॉड . १०४ म ये ठक ठकाणी पावसाळ  गटर करणे. (न वन भाग .६२) कामी मे. एन.सी. 
क शन ( िन.र. .२२,२२,३८०/-  (अ र  र. .बावीस लाख बावीस हजार तीनशे ऐंशी )पे ा २२.९९% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,९७,०२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
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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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६३९               वषय मांक – ८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे                अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४२/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/६/१९४/२०११-१२ मिधल अ. .१२७ अ वये, 

वॉड .१८ गवळ नगर मिधल थाप य वषयक व र ते द तीची कामे करणे ु (न वन भाग .३३) 
कामी मे. एन.सी. क शन ( िन. र. .२३,२८,३०२/-  (अ र  र. .ते वस लाख अ ठावीस हजार 
तीनशे दोन )पे ा १६.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजंुर दराने  र. .२०,२९,३५९/- 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 ु करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६४०                वषय मांक – ९ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                 अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४३/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .G४A/१३/०७/२०११-१२मिधल अ. .०४ अ वये, वॉड 
 १०१ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळा इमारत, मनपा हॉ पटल, करसंकलन ऑ फस, वाचनालय 

इमारत इ. म ये सुधारणा करणे व इतर अनु. थाप य वषयक कामे करणे (न वन भाग .६२) 
कामी मे.सुयोग क शन (िन.र. .१८,६७,२६२/-  (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे बासु ) 
पे ा १८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,८८,३०२/- 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 करारनामा क न घेणेत आला अस यानेु  याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ३६४१                वषय मांक – १० 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे                  अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४४/२०१३ द.२७/०६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/३८/३६/२०११-१२मिधल अ. . ३५ 

अ वये, वॉड .१०० कासारवाड  येथे दमजली संडास लॉक बांधणे ु (न वन भाग .६३) कामी मे. ी 
क शन ( िन.र. .१८,६७,४२१/-  (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे एकवीस ु )पे ा 
०२.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,०२,१६४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३६४२               वषय मांक – ११ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे               अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४५/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/२५/५९/२०११-१२मिधल अ. . ५४ 

अ वये, वॉड .१५ च पाणी वसाहत मिधल अंतगत भागातील ना यांची दु ती कामे करणे व ह  
शेपम ये काम करणे (न वन भाग .३०) कामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२३,३३,९३७/-  (अ र  
र. .ते वस लाख तेहतीस हजार नऊशे सदतीस)पे ा ३२.०१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . १६,६६,१८५/- 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 करण े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 – ३६४३                वषय मांक – १२ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                 अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४६/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G३/०४/१०२/२०११-१२मिधल अ. . ७७ अ वये, 

वॉड . २५ बालाजीनगर येिथल टे को र ता ते इं ायणीनगर चौकापयत या र या या डा या बाजू या 
र या या कडेने पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. धने र क शन (िन.र. .१७,०८,०९६/-  (अ र  
र. .सतरा लाख आठ हजार शहा णव) पे ा ०२.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,५७,६३०/- 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३६४४               वषय मांक – १३ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४७/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G३/०४/१०२/२०११-१२मिधल अ. .८७ अ वये, वॉड 
. ११ येथे व वध ठकाणी पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.िश पा क शन (िन.र. .२४,९९,५९९/-  

(अ र  र. .चो वस लाख न या णव हजार पाचशे न या णव) पे ा १५.०१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. . २२,३०,६३०/- 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 ु
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६४५               वषय मांक – १४ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे               अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/ का व/१४८/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G२/११/०६/२०११-१२मिधल अ. .०१ अ वये, वॉड 
.१०५ बोपखेल मिधल वकास आराखडयातील उव रत र ते भराव खड करणाने वकसीत करणेकामी मे. 

सुयोग क शन ( िन. र. .१८,६६,२५१/- (अ र  र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे ए काव न 
)पे ा २४.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,६९,८६८/- 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ३६४६                वषय मांक – १५ 
दनांक – ९/७/२०१३             वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर               अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४९/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/०६/१९४/२०११-१२मिधल अ. . १९३ अ वये, 

वॉड .१०५ बोपखेल गावठाण, रामनगर, गणेशनगर येिथल न वन ठकाणी गटर, कॉ ट पे हंग लॉक 
कामे करणे व इतर अनु. थाप य वषयक कामे करणे (न वन भाग .६४) कामी  मे. एन.सी. 
क शन (िन.र. . १८,६७,२६२/-  (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे बासु ) पे ा १७.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,०७,९०८/- 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 
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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 – ३६४७               वषय मांक – १६ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१५०/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४A/१३/०७/२०११-१२मिधल अ. . ०२ अ वये, 

वॉड . १०१ फुगेवाड  मधील पं.िच.मनपा जकात ना याचा वकास करणे व इतर अनु. थाप य 
वषयक कामे करणे (न वन भाग .६२) कामी मे.सुयोग क शन (िन.र. .१८,६७,२६२/-  (अ र  
र. .अठरा लाख सदस  हजारु  दोनशे बास ) पे ा १७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१६,०७,९०८/- 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 करारनामा ु
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६४८               वषय मांक – १७ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे                अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१५१/२०१३ द.२७/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . G४B/२५/५९/२०११-१२ मिधल अ. .४७ अ वये, 

वॉड .१०५ बोपखेल रामनगर येथे न वन संडास लॉक बांधणे (न वन भाग .६४) कामी  मे. ी 
क शन (िन.र. .१८,५८,९६५/-  (अ र  र. .अठरा लाख अ ठाव न हजार नऊशे पास )पे ा ०१.९९% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,१३,०७०/- 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 यांचेु बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक – ३६४९               वषय मांक – १८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/८/का व/१३४/२०१३ द.२८/६/२०१३.  वषय :- 
िचखली हे ेवाड  से. .२० मोकळा लॉट .३० येथील गजानन हे े उ ान  

 वकसीत करणेबाबत.. 
     वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६५०        वषय मांक – १९ 
दनांक – ९/७/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/५/का व/१५४/२०१३ द.२८/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

पंपर  िचंचवड मनपा चे जलिन:सारण वभागात कायरत सह. शहर अिभयंता १) ी. ए. ह . 
च हाण  २) कायकार  अिभयंता ी. ह , बी. काची ३) कायकार  अिभयंता ी. एम. ड . िनकम यांचे 
कड ल स या वापरात असलेली वाहने जुनी अस यामुळे वारंवार नाद त होत अस याने जलिनु :सारण 
वभागातील नागर कांचे आरो य संबंधीत संवेदनशील कामकाजात अडचण िनमाण होते, याबाबत वचार 
करता सदर अिधकार  यांनी न वन वाहने िमळणेकामी वनंती केलेव न कायशाळा वभागाचा अिभ ाय 
ा  क न टाटा मांझा GLX5F BS4.90 PS Petrol   ह  वाहने खरेद  करणेस मा यता देणेत आलेली असून  

सदर तीन वाहनाची एकुण कंमत र. . १७,७९,२७९/- (अ र  र. .सतरा लाख एकोणऐंशी हजार 
दोनशे एकोणऐंशी फ ) (सव थािनक कर वेगळे) मे. टाटा मोटस िल. (मुंबई) यांना अदा करणेस व 
इतर थािनक कराचे र कम अदा करणेस तसेच आप ी यव थापन वभागावर असले या जबाबदा-या 
व यां या गरजा वचारात घेऊन या अनु प सोई सु वधा असलेली वाहने उपल ध क न देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६५१               वषय मांक – २० 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – उ ान- व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .उ ान/ व/१२/२०१३ द.२८/६/२०१३.    
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे गणेश तलाव से टर 26, ािधकरण िनगड  येथे न वन ( ी फेज) वीज मीटर घेणे कामी 
करारनामा न करता  र. . 39610 /-(अ र  र. . एकोणचाळ स हजार सहाशे दहा पये फ ) म.रा. व. व. 
कं.मया. यांना अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६५२               वषय मांक – २१ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                 अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१/का व/३२४/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, भाग .५२ 
मिधल मुंबई पुणे NH-4 या रा ीय महामागावर ल ममतानगर जकातनाका ते पुनावळे पयत र ता 
दभाजकात दवाब ी यव था करणेकामी मेु .एम.बी.इले क अँ ड कंपणी (िन.र. .४७,५८,९५१/- 
[र. .स ेचाळ स लाख अ ठाव न हजार नऊशे ए काव न] पे ा २६.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३६५३               वषय मांक – २२ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे                  अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सु व/३/का व/६२७/२०१३ द.१/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलके या कै.वाय.सी.एम.एच.येथे पयवे क य कामासाठ  मे.मे को या सं थेमाफत 
सुभेदार मेजर दजाचा १ (एक) सहा.सुर ा अिधकार  तथा समक  पदाचा अिधकार  ित माह 
र. .१५,६६७.५२ (i.e. र. .१५,६६८/-) चे दराने यांना द.०१/११/२०१२ ते द.३०/०६/२०१३ अखेर ८ 
(आठ) म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ चे आदेश व महारा  शासनाचे उजा व कामगार खा याचे 
आदेशानुसार यांचे महागाई भ याचे वेळो वेळ  माहे जानेवार , जुलै या म ह याम ये लागू होणा-या 
महागाई भ याचे बदलानुसार या माणे मािसक वेतन अदा करणेस व यापोट  होणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३६५४            वषय मांक – २३ 
दनांक – ९/७/२०१३            वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे              अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/४०९/२०१३ द.१/७/२०१३.   
       वषय :-वाय.सी.एम. णालयातील अंतगत व बाहय प रसराची साफसफाई करणेबाबत.. 

वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
 
ठराव मांक – ३६५५                वषय मांक – २४ 
दनांक – ९/७/२०१३            वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                   अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .सावा/२/का व/१२३/२०१३ द.२०/६/२०१३.    
       मा. अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व या जाणा-या सावजिनक 
वाचनालयांपैक  महा मा योितबा फुले सावजिनक वाचनालय तानाजी नगर िचंचवड हे महा मा 
योितबा फुले मडंळ िचंचवड यांना अट  व शत नुसार करारनामा क न द. २०/७/२०१२ ते 

१९/६/१३अखेर चाल व यास दे यात आले आहे. महा मा योितबा फुले सावजिनक वाचनालय  िन वदा 
या राबवून न वन खाजगी सं थेस चाल वणेस दे यास काह  कालावधी लागणार असलेने दनांक 

२०/६/२०१३ ते १९/९/२०१३ पयत महा मा योितबा फुले मंडळास करारनामा न करता व यापुव  
केले या करारना याचे अट  शत स अिधन राहनू  तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------------- 
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ठराव मांक – ३६५६                 वषय मांक – २५ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.आशा शडगे                    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/५/का व/५१८/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

एिशयन ऍथले ट स चँ पयन पधा 2013 उ  घाटन व समारोप समारंभ व डा पधा 
पाहणेकामी व ाथ  व ालयातून बालेवाड  डा संकूल येथे घेऊन जाणे व बालेवाड  डा संकूल येथून 
व ालयात परत नेणे याक रता बस वाहतुक खच, खाऊ वाटप, प याचे पाणी व इतर खच असा एकूण 
खच 10,43,000/-(र. . दहा लाख ेचाळ स हजार) येणार असून सदरचा खच हा सन 2013-2014 या 
आिथक वषात व वध उप म या लेखािशषावर कर यात आले या र. .8,20,00,000/- या तरतुद मधून 
करता येईल. सदर खचास व य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६५७                  वषय मांक – २६ 
दनांक – ९/७/२०१३       वभाग – जनतासंपक व वागतक  
सुचक – मा.चं कांत वाळके         अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/४०२/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलके या व वध वभागांनी कामकाजा तव िनमं त केले या मा यवरां या मनपा 
भेट यावेळ  तसेच मनपा या व वध क पांना भेट देणेकामी आले या मा यवरां या मनपा भेट यावेळ  
हॉटे सम ये कर यात आले या भोजन यव थेकर ता तसेच चहापान, ना ा इ. यव थेकर ता एक त 
र. .५८,३७३/- (अ र  र. .अ ठाव न हजार तीनशे याह र फ ) इतका खच झालेला आहे. सदरचा 
खच थेट प दतीने कर यात आला असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६५८               वषय मांक – २७ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – शासन 
सुचक – मा.सदगु  कदम                अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शासन/४/का व/६७९/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण वकास शासन बोिधनी पुणे(यशदा) यां याकड ल पो ट ॅ युएट ड लोमा 
इन अबन मॅनेजमट या िश णास खालील माणे अिधका-यांना सन २०१३-१४ चे स ासाठ  िश णास 
पाठ वणेस व याक रता येक  र. .१,३०,०००/- माणे एकूण र. . ६,५०,०००/- यशदा, पुणे यांना फ  
अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
   

अ. . अिधका-याचे नाव पदनाम वभाग 

१. ी. सितश कुलकण  सहा यक आयु  ना वयो 
२. ी. अ जज कारचे भाग अिधकार  ब भाग 

३. ी. ाने र ढेरे भाग अिधकार  अ भाग 

४. ी. सितश इंगळे कायकार  अिभयंता द ता व गुणिनयं ण 
क  

५. ी. वण लडकत कायकार  अिभयंता पाणीपुरवठा 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६५९                वषय मांक – २८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे               अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१/का व/१७०/२०१३ द.३/७/२०१३.   
       वषय – मुंबई पुणे र ता दापोड  ते िनगड  Dedicated BRTS Lane करणेबाबत..  

वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६६०                वषय मांक – २९ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर               अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे 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 २९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३६६१               वषय मांक – ३० 
दनांक – ९/७/२०१३             वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८५/२०१३ द.३/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .१२ अ वये, वॉड .९० येथील 
अंतगत खड मु मा या र यांचे बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएन.एन.िशंगाडे 
(िन.र. .१०,६४,४२६/- (र. .दहा लाख चौस  हजार चारशे स वीस) पे ा ३५.३५ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ७,२२,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजार भावानुसार 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६६२                   वषय मांक – ३१ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे              अनुमोदक – मा. सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८६/२०१३ द.३/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -मनपा या थाप य वभागाकड ल  

िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .४१ अ वये, काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२३,२०,२२३/- (र. .तेवीस लाख वीस हजार 
दोनशे तेवीस) पे ा १७.६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजरु दराने  र. . २०,०७,४५७/- पयत 
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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 घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६६३                वषय मांक – ३२ 
दनांक – ९/७/२०१३                  वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.माया बारणे                   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/२/का व/२०२/२०१३ द.२/७/२०१३.   
       वषय – मनपा े ात ड यु,मलेर या,िचकुनगु या, हवताप रोग िनयं ण/उपाययोजना ले स 

        खरेद चे खचास मा यता िमळणेबाबत..   
  वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ३६६४                वषय मांक – ३३ 
दनांक – ९/७/२०१३           वभाग – वै कय  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे               अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/६३९/२०१३ द.३/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या व वध णालयांम ये हंगामी प दतीने दरमहा एक त मानधनावर नेमणुक करणेत 
आले या खालील नमुद केलेले त  वै क य अिधकार  यांना द- ०९/०७/२०१३  ते द- ०८/१/२०१४ या 
६ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . वै क य अिधका-याचे नाव पदनाम 
नेमणुक चे 
ठकाण 

मुदतवाढ चा 
दनांक 

१ डॉ. ीम. अरोरा पांजल 
राजकुमार 

ीरोग व 
सुतीशा  त  

भोसर  
णालय 

२ डॉ ीम. धार कर र मी आनंद 
ीरोग व 
सुतीशा  त  

थेरगाव 
णालय 

द 
०९/०७/२०१३ 

ते 
०८/०१/२०१४ 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६६५               वषय मांक – ३४ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – कामगार क याण 
सुचक – मा.माया बारणे               अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काक/१/का व/४१९/२०१३ द.३/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
           महानगरपािलके या कामगार क याण वभागा या सन 2013-2014 या आिथक वषाकर ता प रिश  
ब मधील गणवेष िशलाई या लेखािशषाची तरतुद र.  1000/- इतक  आहे. तथा प सदर र कम अपुर  
अस याने कामगार क याण वभागाकड ल इतर खच या लेखािशषावर असणार  र.  40,000/- या 
लेखािशषातुन र. .1,000/- गणवेष िशलाई या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६६६               वषय मांक – ३५ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.आशा शडगे                अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सु व/२/का व/१२४९/२०१३ द.२/७/२०१३.   
वषय   - तरतुद वग करणेकामी मा यता घेणेबाबत.. 
          वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.. 

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

ठराव मांक – ३६६७                 वषय मांक – ३६ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. विनया तापकीर                अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं४/का व/६०७/२०१३ द.३/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
महानगरपािलके या वेळोवेळ  होणा-या काय मासाठ  िनमं ण प का, मा. पदािधकार  यांचेसाठ  लेटर 
हेड, ह ज टंग काड इ.छपाई क न घेणेत आलेली अस याने तावासोबतचे त या माणे  मे. अमृत 
मु णालय, यांना र. . 5,04,050/- व मे. आिशष एंटर ायजेस यांना र. . 45,000/- असे एकुण येणा-या र. . 
5,49,050/- चे खचास व करारना यातील अट .11 नुसार डस. 2013 अखेर या कामासंदभात होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६६८               वषय मांक – ३७ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – िनवडणुक 
सुचक – मा.माया बारणे                        अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .िनवडणुक/१/का व/३२६/२०१३ द.१/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
           िनवडणूक वभागाकड ल सन 2013-2014 या अंदाजप कात वासभ ा या लेखािशषकावर र कम 
पये 10,000/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. िनवडणूक या संदभात मा.सव च यायालय, द ली 

येथे रट पट शन 18951/2013 दावा दाखल झाला आहे. या दा याम ये कागदप े सादर कर यासाठ  ी 
तानाजी जगदाळे, लेखािधकार  यांना मा. सव च यायालयात  द ली येथे उप थत रहावे लागत आहे. 
तसेच िनवडणूक संदभात 21 कोट दावे दाखल अस याने वेळोवेळ  मुंबई व द ली येथे कोटकामासाठ  
आिधकार  व कमचार  यांना उप थत रहावे लागणार आहे. वासभ ा या लेखािशषकावर र कम पये 
10,000/- इतक  अ प तरतूद कर यात आली आहे. िनवडणूक वभागाकड ल छपाई या लेखािशषकावर 
र कम पये 10,00,000/- इतक  तरतूद केली असनू याम ये अ ाप कोणताह  खच झालेला नाह . 
वासभ ा या लेखािशषकावर ल वाढता खच ल ात घेता व भ व य काळात होणारा खच ल ात घेता 

छपाई या लेखािशषकाव न र कम पये 5,00,000/- इतक  र कम वासभ ा या लेखािशषकावर वग 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३६६९               वषय मांक – ३८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे              अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/२५०/२०१३ द.२/७/२०१३.    
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
          औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह म ये 25,000 वृ ारोपण करणे व याचे 3 वष 
देखभाल/संर ण करणेचे काम महारा  वन वकास महामंडळ यांना ितवृ  र. .330/- या दराने देणेस व 
याकामी येणा-या .82,50,000/- खचास व यापुढे पयावरणाचे ीने मनपा ह बाहेर 5 क.मी अंतर 
प रसरात वृ ारोपण मा.आयु सो यांचे व मा. थायी सिमतीचे मा यतेने करणेस मा यता होणेकामी 
तसेच सी एमई भोसर  गेट ते नवीन पुना नाशीक रोड यामधील या भागात वॉल कंपाऊंड बांधली आहे 
परंतु नागर क र ता वापरत आहेत तेथे वृ ारोपण कर यास मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ३६७०                 वषय मांक – ३९ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा. अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संभाजीनगर वॉड .९ मधील िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  
सप ानात सालाबाद माणे या वष ह  नागपंचमी सण साजरा केला जाणार आहे.  गेली २० वष या 
सणाम ये म हलांसाठ  वशेष काय मांचे आयोजन कर यात येते.  तर  या ठरावा वये नागपंचमी 
सणासाठ  य  येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
 सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदरची कायवाह  करणेत यावी. 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
ठराव मांक – ३६७१               वषय मांक – ४० 
दनांक – ९/७/२०१३       
सुचक – मा. अ णा भालेकर               अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. . G3/04/102/2011-
2012 मधील अ. .७७ अ वये वॉड .२५ बालाजी नगर येथील टे को र ता ते इं ायणी नगर 
चौकापयत या र या या डा या बाजु या र या या कडेस पे ह ंग लॉक बसवणे..मे.धने र क शन 
 (िन.र. . १७,०८,०९६/- अ र  र. .सतरा लाख आठ हजार शहा णव पे ा २% कमी )  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १७,५७,६०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा मंजुर 
दराने िन वदा अट  शत 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 अधीन राहन सदर या वषयाचे अवलोकन करणेत येत आहेु . 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------------- 
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ठराव मांक – ३६७२                वषय मांक – ४१ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. अ णा भालेकर            अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. . G4b/25/59/2011-
2012 मधील अ. .09 अ वये वॉड .30 मधील मु लीम दफनभुमी मागील ना याचे ं द करण व बेड ंग 
करण.े. मे.धने र क शन  (िन.र. . २३,२९,९७३/- अ र  र. .तेवीस लाख एकोणतीस हजार नऊशे 
याह र पे ा १३.२३% कमी )  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . २१,२२,८०३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा मंजुर दराने िन वदा अट  शत 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 अधीन राहन सदर या वषयाचे अवलोकन करणेत येत आहेु . 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

ठराव मांक – ३६७३                वषय मांक – ४२ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. . G3/04/102/2011-
2012 मधील अ. .80 अ वये वॉड .२६ महा मा फुले नगर येथील गुडवील चौक ते फिल स 
चौकापयतचा र ता दभाजक करणे व ु इतर थाप य वषयक कामे करणे मे.धने र क शन 
 (िन.र. . २३,०८,७०१/- अ र  र. .तेवीस लाख आठ हजार सातशे एक पे ा २% कमी )  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . २३,७५,६५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा मंजुर 
दराने िन वदा अट  शत 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 अधीन राहन सदर या वषयाचे अवलोकन करणेत येत आहेु . 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
ठराव मांक – ३६७४                 वषय मांक – ४३ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
      ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजाम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
( वाढ /घट – पये ४,००,०००/- ( .चार लाख फ ) 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         ----------------- 
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ठराव मांक – ३६७५               वषय मांक – ४४ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
      मे.जेनेसीस टे नॉलॉजी ा.िल. यांस मनपाचे आक टे ट पॅनेलवर नेम यास व यांस आ कटे ट 
वषयक कामे दे यास व याकामी आक टे ट कौ सील या िनयमानुसार फ  वेळोवेळ  अदा करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

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

ठराव मांक – ३६७६                 वषय मांक – ४५ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा. अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
 खाली नमुद केले या ठकाणी नागपंचमीचे दवशी नागपंचमी मनपा तफ साजर  कर यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

१) च धे पाट ल लॉ स वशालनगर, पंपळे िनलख 
२) भाग . २२ मोरया गोसावी मंद राजवळ, पवनेकाठ  
३) राजमाता गाडन, पंपळे गुरव 

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

ठराव मांक – ३६७७                 वषय मांक – ४६ 
दनांक – ९/७/२०१३       
सुचक – मा. अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा. शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
 वाचनाने सतसं कार होतात व सतसं कार संप न माणुसच सतकृती सदभ  संप न होतो, 
यामुळे पुणत: सामा जक ीकोन ठेवुन सोहम लाय र  हे व.ई रदास बहल वरंगुळा क  येथे 
नागर कांसाठ  वखचाने मोफत लाय र  सु  करणार आहे.  तर  व.इ रदास बहल वरंगुळा क  येथे 
“सोहम लाय र स” १५ x  १५ ची जागा नाममा  भाडयाने ५ वष कालावधी कर ता सेवाभावी सवधम य 
आ या मीक ंथालयाकर ता दे यास व याकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

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

ठराव मांक – ३६७८                 वषय मांक – ४७ 
दनांक – ९/७/२०१३     
सुचक – मा. महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा. अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महेशदादा लांडगे, मा. अ णा भालेकर यांचा ताव.. 

पवनाथड  ज ा २०१२ – १३ मंडप, टेज इ. कामे करणेबाबत िन वदा नोट स .३०/१-
१२-२०१३ र कम . २२,१०,१४३/- चे खचास मा. थायी सिमती सभा द. २३/०४/२०१३ ठ. . ३२८८ 
नुसार २२% कमी दराने मा यता दली आहे.  य  काम करतांना जागेवर टॉलची 
सं या,अ नपदाथाचे टॉलची साईज वाढ यामुळे खचात वाढ झाली आहे.  तर  िन वदा र कम . 
२२,१०,१४३/- इतके र कमे या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                         ----------------- 
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ठराव मांक – ३६७९               वषय मांक – ४८ 
दनांक – ९/७/२०१३       
सुचक – मा. अ णा भालेकर            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा. अ णा भालेकर,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
 सावरकर उ ान िचंचवड येथील उ ानामधील झुकझुक गाड  पुढ ल तीन वष कालावधीसाठ  
स याचे दराने व अट  शत नुसार कोमल एंटर ायजेस यांना चाल व यास  
( मुदतवाढ) दे यास व याकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६८०                 वषय मांक – ४९ 
दनांक – ९/७/२०१३       
सुचक – मा. शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा. अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.. 
 मे.जेनेसीस टे नॉलॉजी ा.िल. यांस मनपा ोजे ट मॅनेजमट क सलटं सी पॅनेलवर नेम यास व 
मनपा दराने व अट  शत नुसार कामे दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  अदा करणेकामी 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/६४१/२०१३ 

दनांक - ११ /०६/२०१३.           
   

                                                        
सह /- 

                        ( जी. ड . मोरे ) 
मु य िल पक 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८ 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


