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

कायप का मांक – ८३ 
सभावृ ांत 

दनांक - २२/१०/२०१३                   वेळ -  सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२२/१०/२०१३ रोजी सकाळ   ११.०० 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.जगद श शेटट  
 ७)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ८) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ९) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
 १०)  मा.कदम सदगु  महादेव 
 ११) मा.भ डवे संिगता राज  
 १२) मा.शडगे आशा सुखदेव 

 
यािशवाय, मा.झरेु – सह आयु , मा.माने, मा.ढेरे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे,– सहा.आयु , 

मा.गावडे – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु यलेखापर क, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे 
– वकास अिभयंता, आरो य वै कय अिधकार  – मा.डॉ.अिनल रॉय,  मा.दधेकरु , मा.काची, 
मा.रामदास जाधव, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.गलबले - 
कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके – मु य उ ान 
अिध क, पशुवै कय अिधकार  – मा.डॉ.गोरे, संगणक अिधकार  – मा.पोमण, शासन अिधकार  
– बोदाडे, आगळे  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 

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

वषय .४५) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील व अ भाग (मु यालयातील)  

 कामां या तरतूद म ये फेरबदल करणे बाबत.मा.अ वनाश(दादा)टेकावडे,  

 मा.सदगु  कदम यांचा ताव.  

वषय .४६) मा. थायी सिमती ठराव मांक ४०५८ व ४०५६ दनांक ४/९/१३ रदद  

करणेबाबत- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव  
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वषय .४७) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करण करणेबाबत.  

                         मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .४८) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करण करणेबाबत.  

                         मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .४९) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करण करणेबाबत.  

            मा.शकंुतला धराडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५०) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात वाढ/घट  

मंजूर करणेबाबत.मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
वषय .५१) ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य  

वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावडे,  

 मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५२) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात वाढ/घट  

मंजूर करणेबाबत.मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
वषय .५३) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या 
            तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम  

            यांचा ताव. 
वषय .५४) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात वाढ/घट  

मंजूर करणेबाबत.मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५५) सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट तरतूद वग करणेबाबत. 
     मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५६) सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट तरतूद वग करणेबाबत. 
     मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५७) सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट तरतूद वग करणेबाबत. 
     मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५८) ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 

                        कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावडे,  

                         मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .५९) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत. मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु   

 कदम यांचा ताव. 
वषय .६०) सन २०१३ -१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करण करणेबाबत. मा.अ वनाश  

           टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .६१) पंपळेिनलख येथील आर ण . ३८१ स.नं.६४,६५ येथे उ ान वकसीत  

करणेबाबत व १० एकरवर उ ान वकसीत करणेबाबत 
वषय .६२) ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य  

वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. मा.सदगु  कदम,मा.चं कांत 
वाळके यांचा ताव.  

वषय .६३) संगीत नाटय महो सवाबाबत. मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
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वषय .६४) नाद ह पर वार सं थेस अनुदान िमळणेबाबत. मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत  

वाळके यांचा ताव. 
वषय .६५) सा ह य संमेलनास अनुदान िमळणेबाबत. मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत  

वाळके यांचा ताव. 
वषय .६६) अ भाग व ुत कायालयाकड ल चालू व पुण कामासाठ  तरतूद वग  

करणेबाबत. मा.आयु  यांचा ताव 
वषय .६७) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
            तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत,मा.सदगु  कदम.चं कांत वाळके यांचा  

ताव. 
वषय .६८)  सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील  

कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत, मा. मा.सुषमा तनपुरे,  

मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .६९) िन वदा नोट स .४/५-२०१३/१४ मधील कामाचा वषय मंजूर बाबत.  

मा.आयु  यांचा ताव. 
वषय .७०) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत.  

                          मा.सदगु  कदम.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .७१) ऑपरेशन िथएटरसाठ  फोगस मशीन खरेद बाबत.मा.आयु  यांचा ताव. 
वषय .७२) क भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३ -१४ या अंदाजप कातील  

कामां या तरतुद म ये घट क न वग करणाबाबत. मा.चं कांत वाळके  

मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.  
वषय .७३) सन २०१३-१४ चे आिथक वषाम ये तरतूद वग करणेबाबत.  

            मा.चं कांत वाळके मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .७४) सन २०१३-१४ चे आिथक वषाम ये तरतूद वग करणेबाबत.  

            मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .७५) पं.िच.ंम.न.पा. या अ भागात वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटा माती  

भरणे (िन वदा . २९/१ - २०१२/१३) या कामाचे वाढ व खचास  

मा यता िमळणेबाबत. मा.चं कांत वाळके मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .७६) पं.िचं.म.न.पा. या क भागात वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटा माती  

भरणे (िन वदा . २९/३ - २०१२/१३) या कामाच ेवाढ व खचास  

मा यता िमळणेबाबत. मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .७७) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात वाढ/घट  

 तरतूद वग करणेबाबत मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ता 
वषय .७८) थायी आ थापना या लेखाशीषातून गणवेष िशलाई या लेखाशीषावर तरतूद  

वग करणेबाबत.मा.आयु  यांचा ताव. 
वषय .७९) साधू वासवानी कॉलेज ऑफ निसग या व ा याना सरावासाठ   

महानगरपािलकेचे भोसर  णालय व वायसीएम णालय उपल ध  

क न देणेबाबत.मा.आयु  यांचा ताव. 
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वषय .८०) िन वदा नोट स . ५/१८/२०१२-१३ मधील अ. . १३ वर ल कामाचा  

करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.मा.शहर अिभयंता यांचा ताव. 
वषय . ८१) सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट तरतूद वग करणेबाबत  

            मा.संिगता भ डवे मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .८२) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
            तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत,मा.संिगता भ डवे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .८३) सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील अ भाग व अ मु यालयातील  

कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत, मा.संिगता भ डवे मा.सुिनता  

वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .८४) ठेकेदार  प दतीने ॅ फक वाडन पुर वणेचे कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत.  

           मा.आयु  यांचा ताव. 
वषय .८५) क याणकार  योजनेस मुदतवाढ िमळणेबाबत. 
            मा. वनया तापक र, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव 
वषय .८६) सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात वाढ/घट मंजूर करणेबाबत  

            मा.संिगता भ डवे मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .८७) अ व ड भाग काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक करणे कामास  

मुदतवाढ देणेबाबत.मा.आयु  यांचा ताव. 
----------- 

 खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक - मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक - मा.सदगु  कदम 
 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे माजी महापौर सादबा उफ आ पा काटे तसेच मनपा शाळेतील 
व ाथ  कु.ऋषीकेष बापू सरोदे यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने यांस दांजली वाहन सभा ू
बुधवार दनांक २३/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ११.०० वाजेपयत तहकुब कर यात यावी  

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

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहन दांु जली अपण केली) 
 

मा.सभापती :- बुधवार दनांक द.२३/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ११.०० वाजेपयत सभा  
      तहकुब करणेत येत आहे.     

  
              (जगताप नवनाथ द ु) 

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

कायप का मांक – ८३ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/१०/२०१३ ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - २३/१०/२०१३                   वेळ -  सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,   
दनांक २२/१०/२०१३ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक २३/१०/२०१३ रोजी सकाळ   ११.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधकुरराव 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.जगद श शेटट  
 ७)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा.बारणे माया संतोष 
 ९) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
 १०) मा.भ डवे संिगता राज  
 ११) मा.शडगे आशा सुखदेव 

 
यािशवाय मा. ीकर परदेशी – मा.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.माने,  मा.कुलकण , 

मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.दरगुडेु , मा.माछरे,– सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.धाडगे – 
मु यलेखापर क, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.डॉ.अिनल 
रॉय- आरो य वै कय अिधकार , मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.रामदास जाधव,  मा.थोरात, 
मा.साळवी, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.गलबले - कायकार  अिभयंता, 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, नगररचनाकार – मा.िशंपी, शा.अिधकार  – बोदाडे  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
 

अ) दनांक ८/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८१ )  

       सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक १५/१०/२०१ ३ व १७/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – 

           ८२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३८०         वषय मांक – १ 
दनांक –   २३/१०/२०१३    वभाग – जलशु द करण क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे         अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जशुके/पापु/२०४/२०१३, द./३/९/२०१३ 

वषय – जलशु द करण क  से.नं.२३ येथील व वध कामाचे वग करण कामाबाबत  
  सदरचा वषय .१ द र  दाखल करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ४३८१          वषय मांक – २ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – उ ान 
सुचक – मा. वनया तापक र       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .उ ान/६/का व/७७९/२०१३, द.९/१०/२०१३ 

 वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
        वातं यवीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव) देखभाल करणेबाबत. 
 वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ४३८२          वषय मांक – ३ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.जगद श शेटट           अनुमोदक– मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५४२/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, भाग 
.४६ काळेवाड  वजयनगर मधील आदशनगर भागातील पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर ु
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा 

लाख न या नव हजार सातशे स याऐंशी] पे ा ३१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३८३         वषय मांक – ४ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.माया बारण े       अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५४४/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग 
.४९ कैलासनगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक द ती करणे व इतर थाप य वषयक ु

कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव 
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हजार सातशे स याऐंशी] पे ा २७.९९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३८४          वषय मांक – ५ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.संिगता भ डव े           अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५४१/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, भाग 
.४७ काळेवाड  येथे थाप य वषयक कामाची द ती करणेकामी मेु .आर.एम.एंटर ायझेस 

(िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा ३०.३०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३८५          वषय मांक – ६ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक–.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५४३/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग .४६ 
काळेवाड  मधील पवनानगर भागातील पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे ु
करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. . ६,९९,७८७/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सातशे 
स याऐंशी] पे ा ३१.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३८६         वषय मांक – ७ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक –मा. वनया ताप कर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५४०/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, थेरगांव भाग 
.५० म ये यशवंतराव च हाण ाथिमक व मा यिमक शाळेची थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.िस दक  ल बंग & े.िस. ॉ. (िन.र. . ७,००,२६८/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे अडुस ] पे ा 
२५.७७९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३८७         वषय मांक – ८ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५३९/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .६१ अ वये, भाग 
.४७ काळेवाड  येथे ठक ठकाणी बेचस बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 

मे. ह .के.एंटर ायझेस (िन.र. .६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बाव न] पे ा 
सु.दर ३०.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४३८८          वषय मांक – ९ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५३८/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, भाग 
.६० मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .िम हर 

एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,३८०/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३३.९१० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३८९        वषय मांक – १० 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.आशा शडग े       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५३७/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, भाग 
.५४ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .िम हर 

एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस] पे ा 
३३.९१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३९०        वषय मांक – ११ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – ड भाग,रहाटणी 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक– मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .ड /१७/का व/५३६/२०१३, द.८/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, भाग 
.५५ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु . वमलाई 

इले क काप रेशन (िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस] पे ा 
२९.२६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९१        वषय मांक – १२ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग, िनगड  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/७९८/२०१३, द.१/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८२ अ वये,  
जल े  .अ ५ जाधववाड  शाहनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ू ु
करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .६,३०,३६१/- [अ र  र. . सहा लाख तीस हजार तीनशे 
एकस ] पे ा २४.३२९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९२        वषय मांक – १३ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – व ुत 
सुचक – मा.जगद श शेटट          अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता( व/यां) यांचेकड ल प  . व/मुका/४/का व/५७०/१३, द.१०/१०/१३ 
      मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, सन 
२०१३/१४ साठ  मनपा या ब भागांतगत वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व व ुत 
सा ह याची देखभाल व द ती करणेकामी मेु . वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .९,९९,९९८/- 
[अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार नऊशे अ या नव] पे ा ३४.३८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३९३        वषय मांक – १४ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – व ुत 
सुचक – मा.माया बारण े         अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता( व/यां) यांचेकड ल प  . व/मुका/४/का व/५७१/१३, द.१०/१०/१३ 
वषय - मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१३-१४ मधील कामाचा  

  वषय करारनामा क न घेणेबाबत.  

 वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ४३९४         वषय मांक – १५ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – ई ग हन स  
सुचक – मा.संिगता भ डव े           अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ई-ग ह/१०/का व/३८२/२०१३, द.१०/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 Feature of Pimpri Chinchwad Municipal Corporation चे आ टकल द.२८/९/२०१३ या 
वकली मॅगे झनम ये मा.आयु  सो. यांचे छायािच ासह, महापािलकेने केलेले व वध क प 
कामा वषयी व पुढ ल िनयोजना संबंिधत मा हती छापुन आलेली आहे. या अनुषंगाने Manager 

anant Media Pvt.Ltd. Tehelka Free Fair, Fearless, New Delhi यांना र. .७५,०००/- (अ र  
र. .पं याह र हजार फ ) अथवा य  होणार  र कम अदा करणे आव यक अस याने Manager 

anant Media Pvt.Ltd. Tehelka Free Fair, Fearless, New Delhi  यांना देय असलेली र. .७५,०००/- 
(अ र  र. .पं याह र हजार फ ) अथवा य  होणार  र कम त पुव  सदर र कम अदायगीस 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९५        वषय मांक – १६ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके          अनुमोदक – अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . मऔभां/१/का व/१९२/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मे.हाफ कन बायो फामा काप रेशन िल. ह  शासन अंगीकृत उप म असलेली कंपनी असुन शासन 
िनणय .ड .पी.आर./२००३/ . .-३३/२००३ (भाग-२)/ शा-१ द. १६/०८/२०१३ चे शासन िनणयानुसार 
उ पा दत औषधांचे खरेद  क रता यांना थम ाधा य ावे यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
म यवत  औषध भांडारास आव यक औषधे प  ब अ वये तुलना मक त ा सादर केला असुन यानुसार 
येणा-या खचा या र कम पये २,०६,१३५/- (अ र  र. .दोन लाख सहा हजार एकशे प तीस 
फ ) वर ल माणे नमुद शासन िनणयातील आदेशानुसार माच २०१४ पयत मे. हाफ कन बायो फामा 
काप रेशन िल. कड ल प  अ म ये नमुद औषधांचे आव यकतेनुसार खरेद  करणेस व याक रता येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३९६         वषय मांक – १७ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .बीपी/१/७८१/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 बांधकाम परवानगी वभागाकड ल ४ कमचा-यांचे दोन वषाचे गणवेश िशलाईची र कम 
२,४००/- इतक  होत आहे. तथा प वभागाने सन २०१३-२०१४ चे अंदाजप काम ये गणवेश 
िशलाईसाठ  २,०००/- इत या रकमेची तरतूद केली आहे. यामुळे िशलाई बीले अदा करणेसाठ  ह  
तरतूद कमी पडत आहे. सबब ह  र कम अदा करणेसाठ  बांधकाम परवानगी वभागाचे "इतर 
खच"या लेखािशषातील  र कम पये ५००/- इतक  तरतूद गणवेश िशलाई या लेखािशषावर वग 
करणेस तसेच या वभागाकड ल वास खच या लेखािशषाक रता सन २०१३-१४ या वषाक रता र. . 
२०,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. परंतू सन २०१३-१४ म ये या वभागाकड ल वास 
खचाची बीले अदा करणेकामी ह  तरतूद कमी पडत असून ह  र कम अदा करणेसाठ  बांधकाम 
परवानगी वभागाचे "इतर खच" या लेखािशषातील र कम पये २०,०००/- तरतूद वास खच या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९७        वषय मांक – १८ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/मुका/४/का व/५७८/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा या पुनावळे पंप हाऊस म ये वाढ व मतेची पंपींग मिशनर  बस वणेकामी मे.ए सल 
इले क स (िन.र. .६६,४८,४८८/- [अ र  र. .सहास  लाख आ ठेचाळ स हजार चारशे 
अ याऐंशी] पे ा १९.७९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९८        वषय मांक – १९ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/वा.क./का व/७८/२०१३, द.१५/१०/२०१३ 
       मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१२-१३ मिधल अ. .१७ अ वये, ड भाग 
काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नागर कांना सुर त र ता ओलांड या या 
सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१४,००,१३०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
एकशे तीस) पे ा ३२.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,९१,४६०/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३९९         वषय मांक – २० 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/९०६/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०२ अ वये, 
भाग .१६ वजयनगर कॉलनी, गंगानगर म ये गटर व पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.सांडभोर 

क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४००       वषय मांक – २१ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/९०७/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, भाग 
.४ म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करु णेकामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.११० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४४०१       वषय मांक – २२ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/९०८/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११७ अ वये, भाग 
.३ िचखली मधील मोरेव ती म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.७७९ % कमी) या 



 13 

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

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

ठराव मांक – ४४०२       वषय मांक – २३ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/९०९/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०४ अ वये, 
भाग .३ िचखली मधील भोसलेनगर येथे अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.७७९ % 

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

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

ठराव मांक – ४४०३       वषय मांक – २४ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/९१०/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .११५ अ वये, भाग .१६ 
आकुड  मधील ाने र कॉलनी म ये गटर व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.ेसांडभोर क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४०४       वषय मांक – २५ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९५/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भाग .१ 
तळवडे गावठाण, पीनगर येथील देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.सी. क शन 
(िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] पे ा २४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४४०५       वषय मांक – २६ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९४/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६६ अ वये, भाग 
.१० अजंठानगर म ये संडास मुता-याची द तीची कामे करणेकामीु  मे.एन.सी. क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४०६       वषय मांक – २७ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.आशा शडग े         अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९३/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग 
.१४ मधील र याची व इमारतीची द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .एन.सी. क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४०७       वषय मांक – २८ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९२/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६५ अ वये, भाग 
.२६ मधील मनपा शौचालयाची द तीु  करणेकामी मे.एन.सी. क शन (िन.र. .७,००,२८०/- 

[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४०८      वषय मांक – २९ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९८/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
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 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, भाग 
.८ व ानगर म ये रामनगर येथे थाप य वषयक करकोळ कामे करणे कामी 

मे.के.पी.क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९८९ % 

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

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

ठराव मांक – ४४०९      वषय मांक – ३० 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – अ भाग,  
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८९९/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६७ अ वये, भाग 
.२६ काळभोरनगर मोहननगर येथील मनपा इमारतीत संडास लॉकची थाप य वषयक द ती ु

व रंगकाम करणेकामी म.ेबी.ड .यादव (िन.र. . ७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] 
पे ा १८.९७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४१०       वषय मांक – ३१ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – अ भाग,   
सुचक – मा.संिगता भ डव े           अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /िन/का व/८८७/२०१३, द.११/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग 
.१४ मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक र यांची व इमारती वषयीची द ती वषयक कामे ु

करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२९.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४११        वषय मांक – ३२ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/१अ/का व/२९१/२०१३,  द.१४/१०/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१२-१३ मिधल अ. .२५ 
अ वये, अ भाग मदनलाल िधं ा मैदानावर िसंथेट क टेिनस कोट तयार करणेकामी मे.राजनंदा 
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ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा १५.७६ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,३८,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेमधील ि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 – ४४१२      वषय मांक – ३३ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – पशुवै कय  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . पवै/२/का व/१४५/२०१३, द.८/१०/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये सप, व य ा ण, प ी व कटक यांचा नैसिगक 
उप व िनवासी अनेक ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणे कामी या वषयातील त  
य ची बाहय ोत प दतीने  नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी सप पकडणेकामी 24 तास 
सेवा देणा-या दोन य ची ती माहे येक   र. .7,000/- मानधनावर सहा म ह याकर ता करार 
प दतीने नेमणुक कर यास आ ण अपघात त व य ा ण व प ी, मधमाशा, माकड, वानर, यांचे 
पकड याचे कामकाजाबाबत या या वेळ  लागणारे सेवा ा  क न याकामी येणा-या  र. . 
84,000/- (अ र  र.र.चौ-याऐंशी हजार फ ) य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४१३      वषय मांक – ३४ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके         अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .जिन/२/का व/७५४/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 

वषय - मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. . 
३७ वर ल कामा या करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 

 वषय मांक ३४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ४४१४      वषय मांक – ३५ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – वै कय,मु य काया. 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .वै /१अ/का व/१०४९/२०१३,  द.१५/१०/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, वै क य वभागातगत डॉ.नाफडे वण उमाकांत, युरो 
फ जिशयन यांची द-28/03/2013 ते द-27/09/2013 या 6 म हनेचे कालावधीसाठ  दरमहा 
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र. .70,000/- एक त मानधनावर वायसीएम णालयात ता पुर या व पाची नेमणुक करणेत 
आलेली होती. यशवंतराव च हाण मृती णालयाने डॉ नाफडे वण उमाकांत, युरो फ जिशयन 
यांचे सेवेची णालयास आव यकता असलेने यांचे पुननेमणुक ची िशफारस केलेली आहे. सदर 
नेमणुक ची मुदत संपलेली असून यांची र  जागा भरणेकामी वतमानप ात जा हरात िस द 
क न Walk In Interview प दतीने सदरचे युरो फ जिशयन हे पद आदेशाचे दनांकापासुन सहा 
म हनेचे कालावधीसाठ  र. .70000/- दरमहा एक त मानधनावर भरणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४१५        वषय मांक – ३६ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघरे           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/२ब/का व/४०१/२०१३, द.१५/१०/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, िचंचवड 
येथील ीधर गाडन येथे उव रत उ ान वकासाची कामे करणेकामी मे.ओंकार 
एंटर ायझेस (िन.र. .८,६८,१२९/- (अ र  र. .आठ लाख अडुस   हजार एकशे एकोणतीस फ ) 
पे ा २३.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९७,३२५/- 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 – ४४१६      वषय मांक – ३७ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/२ब/का व/३९९/२०१३, द.१५/१०/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, से. नं. 
२९ मधील ड  माट समोर उ ानाला िसमा िभंत बांधणे व उ ान वकािसत करणेरकामी मे.िशवम 
एंटर ायझेस (िन.र. .८,६८,३३१/-  (अ र  र. .आठ लाख अडुस   हजार एकशे एकोणतीस फ ) 
पे ा १८.१८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,४५,९९२/- 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 आलाु  अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४४१७       वषय मांक – ३८ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.आशा शडग े     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  . मुलेप/१/का व/१०१/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे स टबर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४१८       वषय मांक – ३९ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.चं कांत वाळके         अनुमोदक –. वनया तापक र 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  . मुलेप/१/का व/१०२/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.९.९.२०१३ ते द.१५.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा. मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०२/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४१९        वषय मांक – ४० 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  . मुलेप/१/का व/१०३/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१६.९.२०१३ ते द.२२.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०३/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४२०       वषय मांक – ४१ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचेकड ल प  . मुलेप/१/का व/१०४/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.९.२०१३ ते द.२९.९.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०४/२०१३ द.१७.१०.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४४२१      वषय मांक – ४२ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मऔभां/१/का व/१९५/२०१३, द.१५/१०/२०१३    

वषय - औषधेखरेद  िन वदा . २३/२०११-२०१२ खचास मा यता देणेबाबत  
वषय मांक ४२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ४४२२       वषय मांक – ४३ 
दनांक –   २३/१०/२०१३     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.आशा शडग े         अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .मऔभां/१/का व/१९६/२०१३, द.१५/१०/२०१३  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    

शासन िनणय .ड पीआर.२०११/ . .४९९/२०११ शासन १, मं ालय, मंुबई ४०००३२ 
द.२९/०५/२०१३ नुसार हंद थान अँ ट बायो ट स िलु .पुणे यांचेकडुन थेट प दतीने 1) Inj. 

Ampicilin IP 500mg. =5000 Vials 2) Tab Ciprofloxacin IP 500mg. + Tinidaxole IP 600mg. 
=30000 Tab औषधे खरेद  करणेकामी एकुण र. . १,२३,०८५/- (अ र  र. . एक लाख तेवीस 
हजार पं याऐंशी फ ) रकमेचे आदेश िनगिमत करणेत आलेला असुन याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ४४२३        वषय मांक – ४४ 
दनांक –   २३/१०/२०१३      वभाग – अित मण  
सुचक – मा.सुषमा तनुपरे           अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .अित/३/का व/४०४/२०१३, द.१५/१०/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

कायालय अिध क पोलीस आयु  कायालय यांनी यां याकड ल द २४/९/२०१३चे 
प ा वये सन-१/७/२०१२ ते ३०/४/२०१३ या कालावधीची महागाई भ ा फरक बीले र  
२,४०,७१९/- व माहे मे २०१३ ते माहे आँग ट २०१३ ची मासीक वेतन बीले र.  ३९,८८,१९२/- 
अशी एकुण र कम पये ४२,२८,९११/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख अ ठावीस हजार नउशे अकरा 
पये फ ) मागणी केलेली आहे. याअनुषंगाने पोलीस आयु  कायालयास र कम पये 

४२,२८,९११/-अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ४४२४             वषय मांक – ४५ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा. अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील व अ भाग (मु यालयातील) कामां या   
तरतूद म ये तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२.७०/-लाख) 

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

ठराव मांक – ४४२५             वषय मांक – ४६ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक ४०५८ दनांक ४/९/२०१३ व मा. थायी सिमती ठराव . 
४०५६ दनांक ०४/०९/२०१३ रदद करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४२६             वषय मांक – ४७ 
दनांक – २३/१०/२०१३        
सुचक - मा. अ वनाश टेकावडे,    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:-  मा. अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 सन २०१२-१३ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .९०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४२७             वषय मांक – ४८ 
दनांक – २३/१०/२०१३        
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम 

 सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४२८              वषय मांक – ४९ 
दनांक – २३/१०/२०१३        
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .४,६०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४२९             वषय मांक – ५० 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा सदगु  कदम,     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे  

संदभ:- मा.सदगु  कदम मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे  
वाढ/घट मंजूर  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .५ लाख) 

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

ठराव मांक – ४४३०             वषय मांक – ५१ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
 ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास  

कामां या तरतुद म ये तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.(वाढ/घट र. .१,८०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४४३१            वषय मांक – ५२ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा सदगु  कदम,     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे  

संदभ:- मा.सदगु  कदम मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात तावात नमूद 
केले माणे वाढ/घट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३.४५/- लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४३२             वषय मांक – ५३ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये 

तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .४.२०/-लाख) 

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

 
ठराव मांक – ४४३३             वषय मांक – ५४ 
दनांक – २३/१०/२०१३     
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे 
वाढ/घट मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३.००/-लाख) 

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

 
ठराव मांक – ४४३४             वषय मांक – ५५ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे,          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
      सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट तरतूद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .५,६०,०००/-) 

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

 
 
ठराव मांक – ४४३५            वषय मांक – ५६ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट तरतूद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .४,६५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४३६             वषय मांक – ५७ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे,      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट तरतूद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३,९०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४४३७            वषय मांक – ५८ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा. अ वनाश टेकावडे,    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा. अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास  

कामां या तरतुद म ये तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४४३८            वषय मांक – ५९ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा. अ वनाश टेकावडे,    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा. अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
 सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
 
ठराव मांक – ४४३९               वषय मांक – ६० 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक - मा. अ वनाश टेकावडे,    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा. अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम. यांचा ताव.. 
      सन २०१३ -१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी 
करणेत यावी.(वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४४०            वषय मांक – ६१ 
दनांक – २३/१०/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल प  . था/िन/१८/का व/२९६/१३, द.१८/१०/१३ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल १६/११/२०११-१२ अ वये पंपळेिनलख येथील आर ण . 
३८१ स.नं.६४,६५ येथे उ ान वकसीत करणे व १० एकरवर उ ान वकसीत करणेकामी मे.देव 
क शन यांचा िन.र.र.१८६६०००/- (अ र  र. .अठरा लाख सहास  हजार फ ) पे ा ८.६०% 
कमी िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०५,५२४/- पे ा जा त    होणा-या र. .५२,९४१/- चे खचास 
मूळ ठरावास अिधन राहन मा यता देणेत येत आहेू . 

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

 
ठराव मांक –४४४१             वषय मांक – ६२ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
 ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .६५,५०,०००/-)  

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

 
ठराव मांक – ४४४२             वषय मांक – ६३ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
 नाद ह पर वार ह  सं था शा ीय संगीताचा सार चार आ ण अिभजात संगीत नाटकांची 
िनम ती आ ण योग सादर करण यासाठ  गेली पंचवीस वष कायरत आहे. या वशेष कायासाठ  
सं थेला रा य तसेच रा ीय तरावर ल पुर कार ा  झाले आहे. सं थे या वतीने गेली सतरा वष 
िचंचवड येथे या द नानाथ मंगेशकर संगीत नाटय महो सवाचे आयोजन होत असून शहरा या 
सां कृितक वैभवातील एक मान बंद असा या महो सवाला लौक क ा  झाला आू हे. भ व यकाळात 
हा महो सव िनयिमतपणे आयो जत हावा या ीने दरवष  जानेवार  म ह यातील प ह या 
आठवडयातील शु वार, शिनवार, र ववार सायंकाळ या दवशी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड 
कायम व पी राखीव ठेव यास मंजूर  दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४४३            वषय मांक – ६४ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
  नाद ह प रवार सं थेचे शा ीय संिगताचा चार सार आ ण अिभजात संगीत नाटकाची 
िनम ती आ ण योग सादर करणाचे काय वचारात घेता सदर सं थेस महो सवाचे आयोजनाकामी 
र. .वीस लाख शासन मा यते या अट वर (३० लाखाचे मयादे यित र ) मंजूर करणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ४४४४            वषय मांक – ६५ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

सासवड येथे ८७ वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलनाचे संमेलनासाठ  मनपातफ 
र. .दोन लाख न या णव हजार (तीस लाखाचे मयादे यित र )  अनुदान ८७ वे अ खल भारतीय 
मराठ  सा ह य संमेलन सासवड या नावे मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यास मा यता देणेत येत आहेसभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी. 

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

 
ठराव मांक – ४४४५             वषय मांक – ६६ 
दनांक – २३/१०/२०१३       वभाग – अ भाग, व ुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .अ / व/का व/जा/८२२/२०१३, द.२१/१०/२०१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  
 अ भाग व ुत वभाग मु य कायालयाकड ल सन २०१३-१४ या आिथक वषातील अंदाजप कातील 
नमूद कामांना तरतूद उपल ध नस याने सदरची कामे पुण करणे श य होत नाह . सदर या कामांना तरतूद 
करणे आव यक आहे. सदर कामांना अ भाग व ुत मु यालयातील जी कामे रदद केली कंवा या कामांचे 
िन वदा काढलेली नाह त अशा कामातील तरतूद वग (घट) केली असून तावात नमूद केल माणे तरतूद 
वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .२६४.३८/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – ४४४६            वषय मांक – ६७ 
दनांक – २३/१०/२०१३        
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
 सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 

तावास नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१६,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – ४४४७            वषय मांक – ६८ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.सदगु  कदम यांचा ताव.. 
 सन २०१३ -१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 

तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
ठराव मांक –४४४८            वषय मांक – ६९ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/मुका/४/का व/५९२/२०१३, द.२१/१०/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  -    

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाड ल िन वदा नोट स .४/-२०१३/१४ 
अ. .५ अ वये मनपा या ब व ड भागातील शु द पाणी पुरवठा करणा-या पंप हाऊस मधील 
जिन  संचाची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .चैत य इंटर ायजेस,  
(िन.र. .३३,९८,३६०/- अ र  र. .तेहतीस लाख अठठया नव हजार तीनशे साठ फ ) ८.२०० % 

पे ा कमी या दराने  देखभाल द ती कामाचा ु करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
ठराव मांक – ४४४९            वषय मांक – ७० 
दनांक – २३/१०/२०१३      
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 

सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. .९,७०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक –४४५०          वषय मांक – ७१ 
दनांक – २३/१०/२०१३    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भाडंार/२/का व/१५८/१३, द.१८/१०/१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ऑपरेशन िथएटर वभागासाठ  आव यक ४ नग 

फोगस मशीन खरेद कामी मे.सी.ड . हॅ युम इ वपमट ा.िल., भोसर  यांचेशी करारनामा न करता 
लघु म दर र. .२३,९००/- ने येणारा खच र. .९५,६००/- स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४५१              वषय मांक – ७२ 
दनांक – २३/१०/२०१३      
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 

क भाग थाप य वभागातील २०१३-१४ चे अंदाजप कातील भाग . ६४ मधील कामां या 
तरतुद ंची घट क न वग करण करणेबाबतचे ठराव मा. थायी सिमती ठ. .४०५६, द. ४/९/१३ व 
ठ. .४०५८, द.४/९/१३ अ वये मंजुर झालेले आहेत. सदर ठराव र  क न सोब या प ानुसार भाग 
.६४ साठ या तरतुद ची वाढ/घट क न वग करण कर यास मा. थायी सिमतीची मा यता िमळावी. तसेच 

सन २०१३-१४ चे अंदाजप काम ये सोबत या प ाम ये नमुद केले या नवीन कामांच समावेश कर यास व 
तरतुद ंची वाढ/घट स मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .७२,००,०००/-)  

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

ठराव मांक –४४५२             वषय मांक – ७३ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये तावात 
नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१,२०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४५३              वषय मांक – ७४ 
दनांक – २३/१०/२०१३     
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये तावात 
नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१०,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक –४४५४            वषय मांक – ७५ 
दनांक – २३/१०/२०१३     
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

पं.िचं. म.न.पा. या अ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणे 
(िन वदा . २९/१-२०१२/१३) हे काम चालू असून मा.आयु  यांचे आदेश व यांचेकड ल द. 
१२/७/२०१३ रोजीचा मंजूर ताव व मा. वधी सिमती सभेकड ल द. ६/९/२०१३ रोजीचे मा य 
ठराव . ४३ अ वये सदरचे कामाचे र. .२२,५३,१८६/- चे सुधार त अंदाजप कास मा यता 
िमळाली आहे. र. .२२,५३,१८६(-) र. .१५,४२,००० = .७,११,१८६/- (अ र  र. . सात लाख अकरा 
हजार एकशे याऐंशी फ )चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४५५           वषय मांक – ७६ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

पं.िचं. म.न.पा. या क भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणे 
(िन वदा . २९/३-२०१२/१३) हे काम चालू असून मा.आयु  यांचे आदेश व यांचेकड ल द. 
१२/७/२०१३ रोजीचा मंजूर ताव व मा. वधी सिमती सभेकड ल द. ६/९/२०१३ रोजीचे मा य 
ठराव . ४३ अ वये सदरचे कामाचे र. .२२,५३,१८६/- चे सुधार त अंदाजप कास मा यता 
िमळाली आहे. र. .२२,५३,१८६ (-) र. .१५,४२,००० = .७,११,१८६/- (अ र  र. . सात लाख 
अकरा हजार एकशे याऐंशी फ )चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४४५६            वषय मांक – ७७ 
दनांक – २३/१०/२०१३      
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 

प.िचं.म.न.पा.चे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,९५,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४५७           वषय मांक – ७८ 
दनांक – २३/१०/२०१३       वभाग – वै क य 
सुचक – मा.जगद श शे ट       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे जावक . वै /०८/का व/२१४/१३, द.३१/८/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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                      महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०३ अ वये वै क य  वभागाकड ल “ थायी 
आ थापना”या लेखशीषाचे र. .४००००००००/-तरतुद मधून “गणवेष िशलाई” (प रिश  ‘ब’)या 
लेखाशीषाम ये र. .१५००००/-व यशवंतराव च हाण मृित णालय या वभागाकड ल 
“ थायी आ थापना”या लेखािशषाच े र. .२८०००००००/-तरतुद  मधून “गणवेष िशलाई” 

(प रिश  ‘ब’)या लेखाशीषाम ये र. .१०००००/-एवढ  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

अनू. . वभागाचे नाव 
गणवेष देय  

कमचार  सं या अपे त खच 
थायी अ थापना या 

लेखिशषावर ल तरतूद 

१ वै क यमु य कायालय ४३९ १५००००/- ४००००००००/- 

२ 
यशवंतराव च हाण 
मृित णालय 

२७४ १०००००/- २८०००००००/- 

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

ठराव मांक –४४५८             वषय मांक – ७९ 
दनांक – २३/१०/२०१३      वभाग–वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वै /१/का व/८३३/२०१३, द. ७/९/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 साधू वासवानी कॉलेज ऑफ निसग या सं थेस निसग सरावाकर ता ५ वष कालावधीसाठ  मा यता 
देऊन निसग कोससाठ  दरवष  करारनामा करणेस व सं थेकडून भोसर  णालय व वायसीएम णालय या 
दोन णालयांसाठ  र. .५,०००/- येक  असे एकूण १०,०००/- अनामत जमा करणेस व ४ या वषातील ४ 
व १८ व ा यासाठ  (Midwifery) अनु मे भोसर  णालय व वायसीएम णालय व एम.एससी निसगचे २ 
व ३ व ा यासाठ  अनु मे भोसर  णालय व वाय.सी.एम. णालय असे एकूण २७ बेडसाठ  ित दन 
ितखाट र. .१०/- आका न सदर सं थेतील व ा याना भोसर  णालय व वायसीएम णालय या दो ह  
णालयांम ये निसग सरावाकर ता मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –४४५९            वषय मांक – ८० 
दनांक – २३/१०/२०१३     वभाग –जलिनःसारण 
सुचक – मा.आशा शडग े     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . जिन/२/का व/७००/१२ द.४/९/१३ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण कायालयाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
मनपा या भुगयो अंतगत असले या पंप हाउसेस मधील व ुत पॅन सचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.भा य ी एंटर ायजेस (िन.र. .९,२५,११८/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचवीस हजार एकशे अठरा] 
पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक –४४६०            वषय मांक – ८१ 
दनांक – २३/१०/२०१३     
सुचक – मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 

सन २०१३-१४ चे मनपा अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४६१            वषय मांक – ८२ 
दनांक – २३/१०/२०१३     
सुचक – मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 

 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 
फेरबदल करावयाचा आहे. तर  या माणे बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४४६२             वषय मांक – ८३ 
दनांक – २३/१०/२०१३      वभाग –अ भाग थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 

 अ भाग व अ मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 
फेरबदल करावयाचा आहे. या माणे बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .६,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४४६३            वषय मांक – ८४ 
दनांक – २३/१०/२०१३     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/१०५३/१३ द.--/१०/१३ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 वाहतूक यव थेचे कामकाजास मुदतवाढ देणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .३०९४ 
द.२२/०३/२०१३ व मा.आयु  यांनी द.०३/०३/२०१३ रोजीचे मा य तावा वये ित सुर ा 
र क ित माह माहे जानेवार  २०१२ पासून र. .१०,३१९/- माहे जुलै २०१२ पासून र. .१०,८६१/- 
तसेच ित ाफ क वॉडन तीमाह माहे जानेवार  २०१२ पासून र. .१०,०१८/- माहे जुलै २०१२ 
पासून र. . १०,५४५/- चे दरानुसार वेतन अदा करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसारच नवीन 
िन वदा या कायवाह  पुण होईपयत १) मे.एल.एम.सी. असोिसएटस यांचेमाफत ् ६० ॅ फक 
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वाडन, २) मे.युिनक डे टा िस यु रट  फोस ा.िल. यांचेमाफत ४० ॅ फक वाडन पुरवून यांना 
मािसक वेतन व महागाई भ ा अदा करणेस व यासाठ   होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक –४४६४            वषय मांक – ८५ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा. वनया तापक र यांचा ताव.. 
  प.ंिचं.मनपा नागरव ती योजनेअंतगत म हला व बालक याण वभागाकडून व वध 
क याणकार  योजना राब व यात येत आहेत. या योजनांची अज वकृतीची अंितम तार ख २५ 
ऑ टोबर २०१३ आहे. स या प हला ते पदवीधर पयत या प र ा चालू आहे. यामुळे या योजनांची 
वशेष म हलांना अजाची पूतता कर यास वलंब होत आहे. याम ये ३ वष पूण झाले या म हला 
बचत गटांना अथसहा य िमळ याकर ता संपूण मा हतीपूवक ताव सादर कर यात येत आहेत. 
बहतांशी योजना म हलांशी िनगड त अस याकारणाने आ ण दपावली जवळ आली असुन अज ु
वकृतीकर ता द.१५ नो हबर २०१३ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –४४६५            वषय मांक – ८६ 
दनांक – २३/१०/२०१३       
सुचक – मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव.. 

 प.ंिचं.म.न.पा. या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ/घट मंजूर 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,२५,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –४४६६              वषय मांक – ८७ 
दनांक – २३/१०/२०१३      वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./३/का व/६९४/१३ द.१९/१०/१३ 

महानगरपािलकेचे अ व ड भाग काय े ातील दैनं दन िनमाण होणार  कचरा उचलणे व 
वाहतुक क न कचरा थानांतरण क  / मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  िन वदा नोट स 
. ८/२०११-१२ नुसार िनयु  ठेकेदार मे.जयगणेश ए टर ायजेस, पंपर गाव, पुणे-४११०१७ यांना 

(१) कचरा थानांतरण क  – र. .३,३००/- (२) मोशी कचरा डेपो – र. .३,४००/- ित दन 
ितवाहन दोन खेपांसाठ  या पुव याच दराने दनांक १०/२/२०१३ ते १४/७/२०१३ अखेर वेळोवेळ  
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जादा पुर वले या वाहनांसाठ  य  झाले या खचास तसेच द.१५/७/२०१३ ते १४/११/२०१३ 
अखेर अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या कालावधीसाठ  अ- भाग- ८ वाहने व ड- भाग-९ 
वाहने उपल ध करणे कामास मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

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

          (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/१००९/२०१३ 

दनांक - २५/१०/२०१३. 

         
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 

 
 


