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

कायप का मांक-४१ 
दनांक- १५.१.२०१३         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, 
दनांक १५/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
   २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
   ५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   ७) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
   ८) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ९) मा.जावेद रमजान शेख 
   १०) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   ११) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   १२) मा.च धे आरती सुरेश 
   १३) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   १५) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण   
                       
    यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु , मा.सावंत-सह 
आयु ,मा.पवार,मा.कारच,ेमा.ढेरे,मा.टेकाळे, मा.गावडे,मा.फंुदे, मा.दरुगुडे, मा.कुलकण -सहा. 
आयु , मा.घाडगे-मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - 
.शहरअिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.च हाण, मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, 

मा.भोसले- मु यलेखापाल, मा.डॉ.जगदाळे- .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे- 
अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, 
मा.शरद जाधव, मा.च हाण, मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, 
मा.क पले, मा.साळवी, मा.िशक, मा.तांबे, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, 
मा.दांगट-काय.अिभयंता,मा.भोसले- शा. अिधकार ,िश ण मंडळ, मा.कांबळे- 
.िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.च हाण- आरो य 
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कायकार  अिधकार , मा.माछरे– वशेष अिधकार , मा.पोमण – संगणक अिधकार , 
मा.गावडे- अ नशामक अिधकार , मा.इंदलकर- कामगार क याण अिधकार , मा.कांबळे, -
शासन अिधकार  (जकात) 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) प स पोिलओ मो हमेक रता बफ खरेद कामी येणा-या खचास  
   मा यता िमळणेबाबत...    
 

वषय मांक :- ४०) है ाबाद येिथल दनांक १७/१/१३ आ ण दनांक १८/१/१३ चे  
िश ण खचाकर ता आगाऊ रकमेबाबत... 

 
वषय मांक :- ४१) द.२/२/२०१३ रोजी Auto Cluster  येथे Sanitation Programme च े

Workshop आयो जत करणेबाबत... 
 

वषय मांक :- ४२) २६ जानेवार  २०१३ जास ाक दनािनिम  व ा याना खाऊ 
हणून ब क टांचे वाटप करणेकामी येणा-या खचाबाबत... 

 

वषय मांक :- ४३) रा ीय काय माची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी खाजगी 
वाहन भाडे व शासक य योजनेची अंमलबजावणी या लेखािशषावर 
भा याने घेणेत आले या वाहनांना मुदतवाढ देणेबाबत... 

 
वषय मांक :- ४४) तरतूद वग करणेबाबत... 
 

वषय मांक :- ४५) दैिनक लोकमत समाचार युज पेपर या िन वदा जा हरात 
दराबाबत- मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

 
वषय मांक :- ४६) भाग .८ मधील झोपडप ट म ये शौचालय बांधणे व इतर 

अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 
 

वषय मांक :- ४७) भाग .८ मधील झोपडप ट म ये शौचालय बांधणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 

 
वषय मांक :- ४८) िनगड  येथे खंडोबा उ सव साजरा करणेबाबत – मा.अ णा भालेकर, 

मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 
वषय मांक :- ४९) दघी . .३१ मधील स.न.७७ येथील उ ान/वृ ारोपणाचे देखभाल, 

संर ण करणेबाबत - मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
यांचा ताव... 
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वषय मांक :- ५०) तरतुद वग करणेबाबत - मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे-
पाट ल यांचा ताव... 

 

वषय मांक :- ५१) तळवडे पॉलीहाऊस देखभाल संर णाकामी देणेबाबत – मा.अ णा 
भालेकर, मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 

 
वषय मांक :- ५२) कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान देखभाल व संर णाथ देणेबाबत-

मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक:- ५३) सन २०१२-१३चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुषमा 

तनपुरे, मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
 

वषय मांक:- ५४) भाग .८९ मधील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेबाबत - मा.आरती च ध,े मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव... 

 
वषय मांक:- ५५) शाहनगर एचु .ड .एफ.सी. कॉलनीसमोर ल गाळे भाडेत वावर 

िमळणेबाबत - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 

वषय मांक:- ५६) वसंतदादा पाट ल आकुड  मनपा शाळा येथे बुक टॉल भा याने  
देणेबाबत-मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

 
वषय मांक:- ५७) मजकूर समा व  करणेबाबत - मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके  

यांचा ताव... 
 

वषय मांक:- ५८) तरतुद वग करणेबाबत – मा.सुषमा तनपुरे, मा.सोनाली जम यांचा 
ताव... 

 
वषय मांक:- ५९) हरामाता उ ान येथे खेळणी बस वणेबाबत – मा. वनया तापक र, 

मा.छाया साबळे यांचा ताव... 
 

वषय मांक:- ६०) ब भाग मह ला सद यांना अ यास दौ-याबाबत - मा. वनया 
तापक र, मा.छाया साबळे यांचा ताव... 

 
वषय मांक:- ६१) उ ोगनगर येथील हॉल म हला सं थेस देखभालीसाठ  देणेबाबत – 

मा.अ नी िचंचवडे, मा.आरती च धे यांचा ताव... 
 

वषय मांक:- ६२) मनपा या ३३ मशानभूमींम ये केअर टेकर नेमणेबाबत... 
----------- 
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ठराव मांक – २४००     वषय मांक – १ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – संगणक 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . संगणक/४/का व/१/१३ द.३/१/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 India Geospatial Forum 2013 द.२२ जानेवार , २०१३ ते २४ जानेवार , २०१३ 
या कालावधीत है ाबाद येथे संगणक वभागाकड ल ी.बो डे ह .ड ., िस ट म एँनािल ट 
यांना उप थत राहणेस व र ज ेशन फ  र. .७,५००/- अिधक स हस टॅ स १२.३६ असे 
एकूण र. .८,४२७/- अदा करणेस व सदरचा खच हा संगणक वभागाकड ल संगणक 
िश ण या लेखािशषातून व वासखचासह य  येणा-या खचास संगणक वभागाकड ल 
वास खच या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४०१     वषय मांक – २ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२/१३ द.३/१/२०१३      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .८० म ये बंद पाईप पावसाळ  गटर करणे, इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२३,८९,६३१/- 
[र. .तेवीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे एकतीस] पे ा २३.०४% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३१,०१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 याच ेअवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४०२     वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/३/१३ द.३/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५१ अ वये, ड भाग 
काय े ातील र यांचे चरांचे ड ल.ुबी. एम. व बी.बी.एम. प दतीने मजबुतीकरण करणेकामी 
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मे.साई भा क शन (िन.र. .३४,४६,८७६/- [र. .चौतीस लाख शेहेचाळ स हजार आठशे 
शहा र] पे ा २१.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,५१,२२१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४०३     वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहलु  भोसले    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१/१३ द.३/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, 
वॉड .१२ च-होली येिथल मु य र याचे    (च-होली गाव ते बुड व ती) व इतर 
ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे.ठाकुर इं ा ोजे टस ा िल 
(िन.र. .४६,६८,५०८/- [र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे आठ] पे ा ३.५० % 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४८,३१,९०५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४०४     वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/४/१३ द.३/१/२०१३      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .५३ अ वये, 
वॉड .९९ शंकरवाड  १२ मी.ड .पी.र याचे साईड प ट चे बी.बी.एम.क न डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकुर इं ा ोजे टस ा.िल. (िन.र. .२२,४०,८९९/- [र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे न या नव] पे ा २.४० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२२,९६,४७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४०५     वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३/१३ द.३/१/२०१३      
वषय – भोसर  गावठाण प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत. 

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

-------- 
ठराव मांक – २४०६     वषय मांक – ७ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/५/१३ द.३/१/२०१३      
वषय – वॉड .१७ सँ ड वक कॉलनी मधील र याचे डांबर करण करणेबाबत. 

  वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २४०७     वषय मांक – ८ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/६/१३ द.३/१/२०१३      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, 
नेह नगर येथे मनपा शाळा इमारतींची थाप य कामे करणेकामी मे.गौरव असोिसए स 
(िन.र. .२४,८७,११६/- [र. . चो वस लाख स याऐंशी हजार एकशे सोळा] पे ा २७.७७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८६,२६६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 कर यात येत आहे.  

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



 7 

ठराव मांक – २४०८     वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/७/१३ द.३/१/२०१३      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .१०५ बोपखेल मधील व वध ठकाणी अित मण वरोधी कायवाह साठ  वाहने 

पुर वणेकामी मे.जेनेिसस इं जिन रंग (र. .२२०/- per sqm) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे. (िन.र. .२०,००,०००/- [र. .वीस लाख]) 

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

ठराव मांक – २४०९     वषय मांक – १० 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२/१३ द.३/१/२०१३      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७८ अ वये, 
वॉड .१७ सॅ ड वक कॉलनी मधील स यनारायण सोसायट  व प रसरात र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकुर इं ा ोजे टस ा.िल. (िन.र. .२४,९२,६६३/- [र. .चो वस लाख 
या नव हजार सहाशे ेस ] पे ा ३.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,३७,४६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४१०     वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६७५/१२ द.३१/१२/२०१२      
      मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 
कासारवाड  उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . फ टंग बस वणेकामी मे. एम. बी. 
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इले क अँड कंपनी (िन.र. .१९,०४,७५४/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार सातशे 
चोप न] पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४११     वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६७६/१२ द.३१/१२/२०१२      
वषय – कासारवाड  म हला आय.ट .आय.येथे ५० के. ह .ए. मतेचा जनरेटर संच  

       बस वणेबाबत. 
 वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

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

ठराव मांक – २४१२     वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/७/१३ द.२/१/२०१३      
वषय – अ भागातील गट .१२५३ व ९३० येथील पंपींग टेशनमधील सुधारणा  

 वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

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

ठराव मांक – २४१३     वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . जिन/२/का व/१०/१३ द.२/१/२०१३      
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ातगत बॉ बे िसले शन नाला ते दळवीनगर 
उ डाणपुल रे वे समांतर र या या कडेने व गणेश ह जन र ता खंडोबामाळपयत ेनेज 
लाईन टाकणे कामी मे.धने र क शन (िन.र. .१८,६७,३७५/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार ु तीनशे पं याह र] पे ा १८.१९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २४१४     वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/६/१३ द.२/१/२०१३      
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .२२ 
अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ातगत अडवानी अिलकॉन कंपनी ते हॉटेल भोलापयत 
ना यामधुन मु य जलिन सारण निलका टाकणेकामी मे. यंकटे रा क शन 
(िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु चारशे तेरा] पे ा २६.६० % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४१५     वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/८/१३ द.२/१/२०१३      
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .१० 
अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ातगत गावडे पाक, सुदशननगर यशोपुरम भागात 
रा हले या ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
(िन.र. .१८,७१,९९०/- [र. .अठरा लाख ए काह र हजार नऊशे न वद] पे ा २९.३० % 
कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४१६     वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१/१३ द.३/१/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५३ अ वये, 
वॉड .८१ मधील १८ मी ड .पी.र याचे ड लु.बी. एम.करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .२३,३३,५५०/- [र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे प नास] पे ा १८.८१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८९,३४०/- पयत काम क न घेणेस 
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तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४१७     वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/९/१३ द.२/१/२०१३      
वषय – िचंचवड मलशु द करण क ातगत मोहन नगर, काळभोरनगर व अ भाग  

       प रसरात अंतगत ेनेज लाईन टाकणेबाबत. 
 वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

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

ठराव मांक – २४१८     वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा. .नगरसिचव यांचे जा. .नस/१/का व/३९/२०१३ द.५/०१/२०१३      
      मा. .नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४१९     वषय मांक – २० 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – ड भाग व ुत 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वडप/१/का व/०४/१३ द.०३/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

ड भाग व ुत मु य कायालयाकड ल चालू/पुण कामाची बले अदायगी 
करणेकामी तावातील त यात नमुद माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत 
आहे.  (वाढ/घट र. .३७,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २४२०     वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . मभां/६/का व/२१/२०१३ द.०७/०१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

 मनपा या व वध वभागाकर ता आव यक Hewlett Packard या उ पाद त 
कंपनीचे टोनर, काटज व इतर क झुमेबल टेशनर  साह य ५९ बाबींपैक  लघु म 
िन वदाकार मे.फॅ सी कॉ युटस अँ ड पेर फेर स भोसर  यांचे ५६ बाबीं टोनर, काटज व 
इतर क झुमेबल साह य १ वष मुदतीत आव यकतेनुसार ट या-ट याने खरेद साठ  
र. .१,१८,२२,३१७/- व मे.इ सॅट िलंक पुणे यांचे ३ बाबींचे एकूण दर र. .१६,७१०/- असे 
एकूण ५९ बाबींसाठ  येणा-या एकूण र. .१,१८,३९,०२७/- (र. .एक कोट  अठरा लाख 
एकोणचाळ स हजार स ावीस) चे खचास व करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२१     वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – तालेरा णालय 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .तालेरा/१अ/का व/७७१/२०१२ द.२७/१२/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 तालेरा णालयातील ांतीवीर चापेकर बंधु र पेढ  यापुढ ल कालावधीक रता 
कायरत राह यासाठ  र पेढ या परवा या या द.१/१/२०१३ पासून ५ वष मुदती या 
नुतनीकरणाचे योजनाथ र. .७,५००/- अ ीम व पात अ न व औषध शासनास अदा 
कर यास व या रकमेचा धनादेश र सं मण अिधकार , ांतीवीर चापेकर बंधु र पेढ  
यांचे नावे काढ यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२२     वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/२/२०१३ द.८/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१२-१३ मधील 
अ. .०५ अ वये, भाग द वाड  १५ म ये र ते डांबर करण करणेकामी मे.ठाकूर 
इ ा. ा.िल. (िन.र. . ४२,०१,६८१/- [र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए याऐंशी] 
पे ा ९.८३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३९,७८,०८९/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 घेणेस मा यता देणेू त येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२३     वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – शासन  
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ द.८/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  
महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड भागासाठ  चार पोिलस 
चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद प रिश  अ माणे ७८ पदे, 
प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य शासना या आ थापनेवर िनमाण 
केली जाणार असून यावर ल खचाची ितपुत  आगावू (Advance Payment) या 
व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब वचारात घेता अ) तावात नमुद शासन 

िनणयात नमुद केले या आ ण मनपासाठ  अनु ेय असले या पोिलस अिधकार  व 
कमचार  यांचे वेतन व भ ,े िनवृ ीवेतन अंशदान होणा-या खचास व सदर खचाची र कम 
आगावू ितमाह  ह या या व पात रा य शासनाकडे / संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे 
भर यास ब)सदर अिधकार  व कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय व 
इतर सु वधांवर येणा-या खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस आयु ांकडे 
आगावू व पात भर यास क)सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या खचाची पुतता 
कर यासाठ  मनपा या अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण क न याखाली आव यक 
तरतूद ितवष  कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठवावा. 

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

ठराव मांक – २४२४     वषय मांक – २५ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – क मु यालय 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/कम/ु१८/१३ द.०७/१/२०१३      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 वॉड .२२ लांडेवाड  चौकाम ये िशवाजी महाराज यांचे जीवनावर ल संग िच त 
करणेचे काम उदघाटना या ीने सवाथाने पुण होणेसाठ  तेथे आणखी ४ युरल बस वणे 
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आव यक असून सदर या ४ युरलसाठ  िन वदा दराने येणा-या र. .१८,८९,२२३/- (र. . 
अठरा लाख एकोणन वद हजार दोनशे तेवीस) या जादा खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२५    वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.अित र  आयु  याचें जा. .ना वयो/२/का व/१३/२०१३ द. ९/१/२०१३      
      मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग क याणकार  योजने 
अंतगत सन २०१२-१३ या आिथक वषातील अज सादर केले या अंध, अपंग, मितमंद, 
मुकबिधर व ाथ , नागर कांना पी.एम.पी.एम.एल. बस सेवा मोफत देणेकामी तावा 
सोबत या याद नुसार ४९१ पा  लाभाथ ना दरमहा र. .८००/- माणे ३ म ह याचा पास 
देणेकामी एकूण र. .११,७८,४००/- (र. . अकरा लाख अ या र हजार चारशे) चे 
अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२६     वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – संगणक वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/२/का व/१३/२०१३ द.०८/०१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 ी.राजेश भुसार , ज हा सुचना व ान अिधकार , (NIC) यांना तावात नमूद 
केले माणे महापािलकेत नागर  सु वधा क  स लागार हणून यशदा पुणे यांचे कड ल 
िनयमानुसार मानधनावर सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस व यासाठ  येणा-या 
मानधन, वास खच, िनवास खच इ याद साठ  य  येणा-या खचास व सदरचा खच 
संगणक वभागाकड ल ई-ग हन स लेखािशषाव न खच  टाक यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २४२७    वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .१०१ फुगेवाड  मधील एस.ट .पी. जवळ ल वकास आराख यातील र ता 

खड मु माने वकसीत करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी (िन.र. .७४,६९,६३२/- 
[र. .चौ-याह र लाख एकोणस र हजार सहाशे ब ीस] पे ा १७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६४,३२,१३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४२८     वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, भाग .९ संभाजीनगर येथील के.एस.बी.चौक ते दगानगर चौकापयतचा ु
टे को र याचे ं द करण क न वकसीत करणेकामी मे.आजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. . 
१,८६,७४,१३६/- [र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-याह र हजार एकशे छ ीस] पे ा ३.३३ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,८९,५४,९०२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  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 घेणेस मा यता देणेू त येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २४२९     वषय मांक – ३० 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/०६/१३ द.७/१/२०१३      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .५५ अ वये, 
ब भागात व वध गितरोधक करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.नाणेकर एँ ड 
असोिसए स (िन.र. . २४,९९,८००/- [र. .चोवीस लाख न या नव हजार आठशे] पे ा 
२१.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २०,६४,९२२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३०     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, दापोड  
वॉड .१०३ मधील हता मा भगतिसंग व ालयात थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु .साकळे 
असोिसए स (िन.र. .२८,००,९६५/- [र. .अ ठावीस लाख नऊशे पास ] पे ा ३५.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,०८,७१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 घेणेस मा यता ू
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३१     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
वषय – वॉड .९ मधील वकास आराख यातील र ते खड मु माचे करणेबाबत.  

 वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २४३२     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८२ अ वये, 
दापोड  वॉड .१०२ मधील रे वे उ डाणपूल ते िशतलादेवी चौक र याला हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे कामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .४६,६७,८०३/- 
[र. . शेहेचाळ स लाख सदस  हजार आठशे तीनु ] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४८,००,७१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३३     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
वषय – वॉड .१० मोशी ल मीनगर व इतर ठकाणचे ना याचे बांधकाम करणेबाबत. 
       वषय मांक ३४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा  

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

ठराव मांक – २४३४     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/७/१३ द.७/१/२०१३      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६० अ वये, 
वॉड .७१ (जुना) मधील इमारतीची रंगरंगोट  व थाप य वषयक द ती करणेकामी ु
मे.नाणेकर एँ ड असोिसए स (िन.र. .११,१९,५५७/- [र. .अकरा लाख एकोणीस हजार 
पाचशे स ाव न] पे ा १६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .९,७५,८११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३५    वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/८/१३ द.७/१/२०१३      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९९ अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथील िनंबाळकर कायालय मागील प रसरात गटस करणेकामी 

मे.नाणेकर एँ ड असोिसए स (िन.र. .११,२०,४४७/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
स ेचाळ स] पे ा १७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६६,३५२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
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 कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४३६     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/१/२०१३    वभाग –  
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- १) मा.वैशाली जवळकर,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.      
 २) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक ९/१/२०१३ ठराव .३४ ची िशफारस  
          वचारात घेऊन.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला बाल क याण योजने अंतगत म हलांसाठ  
व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात. तर  पंपर  िचंचवड मनपा या ह त वा त यास 
असणा-या १८ ते ४५ वयोगटातील व कुटंुबाचे वा षक उ प न र. .२,००,०००/- असणा-या 
म हलांना चार चाक  वाहन चाल व याचे िश ण दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच 
(सदरचे िश ण हे म हलांसाठ  यवसाय िश ण या योजने या धत वर देणेत यावे.) सदर 
िश णासाठ  य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २४३७     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/१/२०१३     वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/४५/२०१३ द.१०/१/२०१२      
वषय – िश ण मंडळाचे सन २०१२-२०१३ चे सुधार त व सन २०१३-२०१४ चे मुळ 
       अंदाजप कास मा यता िमळणेबाबत. 

 वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 

ठराव मांक – २४३८               वषय मांक-३९ 
दनांक – १५/०१/२०१३                   वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं२/का व/१०/१३ द.१५/०१/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

प स पोिलओ मो हमेक रता तातड ची बाब हणुन म.ेभारत आईस फॅ टर , भोसर  
यांचेकडुन ा  लघु म दर र. . ती लाद  ३००/- (५% हॅट ए ा) माणे एकुण ७० 
लाद कर ता र. .२२,०५०/- खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – २४३९              वषय मांक- ४० 
दनांक – १५/०१/२०१३                 वभाग-जलशु करण क  से.२३ पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पापु/१/का व/५३ द.१५/०१/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
महापािलकेने शहरात २४X७ पाणीपुरवठा योजना राब वणेकर ता है ाबाद येिथल ASCI ह  

सं था अिधका-यांना िश ण देते. तथा प, िश णासाठ  होणारा खच भाग व यासाठ  
पाणीपुरवठा वभागाकडे तरतूद िश लक नाह . यामुळे िश णासाठ  कामगार क याण 
वभागाकड ल कामगार िश ण या लेखािशषकाव न खच करणे श य आहे. तुत खचाकर ता 
कायकार  अिभयंता जलशु करण क , पाणीपुरवठा यांना र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
प नास हजार फ ) अि म दे यात आलेले आहे. यास तसेच सदर िश णासाठ  होणा-या 

य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २४४०               वषय मांक- ४१ 
दनांक – १५/०१/२०१३                  वभाग-पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/१०/१/२०१३ द.१५/०१/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
द.२/२/२०१३ रोजी Auto Cluster येथे Sanitation Programme चे वकशॉप 

आयो जत करणेकामी व या कायशाळेकर ताचा अंदाजे र. .२,३०,०००/- अपे त खच 
आरो य वभागाकड ल तावात नमूद माणे आरो य वषयक शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी  व आरो य वषयक जनजागृती या लेखािशषातून या अंदाजे खचासह 

य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४४१               वषय मांक-४२ 
दनांक – १५/०१/२०१३                  वभाग-मा यिमक िश ण 

सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/५/का व/३५/२०१३  

द.१५/०१/२०१३ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
१८ मा यिमक व ालये व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व कासारवाड  

येथील व ा याना २६ जानेवार  २०१३ जास ाक दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून 
७५ ॅम टानीया गुड डे रच बटर कुक ज ब क ट पुडे ित नग र. .९.०९ या दराने 
एकूण ब क ट पुडे नग ९,८०३ माणे एकूण र. .८९,१०९/- (अ र  र. .एकोणन वद 
हजार एकशे नऊ फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. नामांक त कंपनी टानीया 
इंड ज िलिम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  िचंचवडमधील अिधकृत व े ते 
मे.गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न करता, 
सरळ थेट प तीने खरेद  करणेस तसेच यांना सदरची र कम आगाऊ अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४४२              वषय मांक-४३ 
दनांक – १५/०१/२०१३                 वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै .) 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे   अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/३७/२०१३ द.१५/०१/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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 तावात नमूद माणे रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
‘खाजगी वाहने भाडे’ या लेखािशषावर घेणेत आलेली ५ वाहने व शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी या लेखािशषावर घेणेत आलेली ५ वाहने अशी एकूण १० वाहनांना ित दन 
ितवाहन ित ८० कमीसाठ  र. .८००/- व यापुढ ल येक कमीसाठ  र. .५/- या 

दराने द.१/१/२०१३ ते द.२८/२/२०१३ या कालावधीसाठ  कंवा िन वदा या पूण 
होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व सदर 
वाहनांना भाडेत वावर घेणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४४३               वषय मांक-४४ 
दनांक – १५/०१/२०१३                  वभाग-पशुवै क य 

सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .प.वै./१/का व/२७/२०१३ द.१५/०१/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
ान संतती िनयमन श या कामकाजाचे बल अदा करणेकामी पशुवै क य 

वभागाकड ल सन २०१२-१३चे अंदाजप काम ये ‘ठेकेदार प तीने डुकरे पकडणे’ या 
लेखािशषावर ल र. .३,००,०००/- व अ थायी अ थापना या लेखािशषावर ल 
र. .५,००,०००/- व सप ान प यालय या लेखािशषावर ल र. .२,००,०००/- “ ान संतती 
िनयमन श या” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – २४४४               वषय मांक-४५ 
दनांक – १५/०१/२०१३                   

सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 पुणे व पंपर  िचंचवड शहराम ये दैिनक लोकमत समाचार युज पेपर नुकताच 
सु  झाला अस यामुळे लोकमत समाचारमधील जा हरातीस अ ाप सरकार  दर लागू 
झालेला नाह . तथा प जोपयत सरकार  दर लागू होत नाह त तोपयत एक कोट  व 
यापे ा अिधक र कमे या िन वदां या जा हरातीस र. .१००/- ती चौ.स.मी. व एक 

कोट पे ा कमी र कमे या व वॉड ऑ फसेस या जा हरातीसाठ  र. .२०/- ती चौ.से.मी. 
असा अ यंत सवलतीचा दर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  आकार यास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २४४५                वषय मांक-४६ 
दनांक – १५/०१/२०१३                   वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा.राहल भोसलेू      अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/जा/का व/४१/२०१३  

द.१५/१/१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 भाग .८ म ये म.ेसुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन यांचेकडून 
संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा क न कामाचे आदेशासोबत 
कामा या खचा या २५% र कम अि म व २५% र कम खच  झा यानंतर पुढ ल २५% 
र कम असे चार ह ेम ये अदा क न काम करणेचे अट वर तसेच कायवाह भार 
शु कास हत काम क न घेणे व यासाठ  येणारा एकूण खच र. .४५,००,०००/- इत या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – २४४६               वषय मांक-४७ 
दनांक – १५/०१/२०१३                  वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल   अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/जा/का व/४२/२०१३  

द.१५/१/१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 भाग .८ म ये म.ेसुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन यांचेकडून 
संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा क न कामाचे आदेशासोबत 
कामा या खचा या २५% र कम अि म व २५% र कम खच  झा यानंतर पुढ ल २५% 
र कम असे चार ह ेम ये अदा क न काम करणेचे अट वर तसेच कायवाह भार 
शु कास हत काम क न घेणे व यासाठ  येणारा एकूण खच र. .४५,००,०००/- इत या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – २४४७               वषय मांक-४८ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
संदभ:-मा.अ णा भालेकर, मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 सालाबाद माणे यंदाह  गु वार दनांक १७ व शु वार दनांक १८ जानेवार  २०१३ 
रोजी मनपातफ िनगड  येथे खंडोबा उ सव साजरा करणेकामी मनपातफ िन वदा न 
माग वता थेट प तीने मंडप, टेज, पीकर, व ुत रोषणाई, टँकरने पाणीपुरवठा, सजावट 
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कु ती आखाडा, व छता वषयक सोई, मोबाईल टॉयलेट हॅन इ. सोईसु वधा उपल ध 
क न दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४४८               वषय मांक-४९ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 दघी भाग .३१ मधील स.न.७७ येिथल उ ान/वृ ारोपणाचे देखभाल,संर ण 
करणेकामी यो य या अंशत: सेवा शु क त वावर पाच वष कालावधीसाठ  यशोधरा 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था दघीस नेमणेस व यांचेकडून काम क न घेणेकामी येणा-

या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – २४४९               वषय मांक-५० 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१२-१३ या आिथक वषाम ये तावात 
नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .५,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – २४५०               वषय मांक-५१ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
संदभ:-मा.अ णा भालेकर, मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 ी भैरवनाथ गाडिनंग अँड मेटेन स स ह स यांचे कामाचा पुवानुभव वचारात घेता 
यांस तळवडे पॉलीहाऊस देखभालीचे काम २८/०१/२०१३ रोजी पासून पुढ ल पाच वष 

कालावधीकर ता स याचे दराने व अट शत नुसार देखभाल संर णाकामी दे यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २४५१               वषय मांक-५२ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
संदभ:-मा.सुषमा तनपुरे,मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव... 
 कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान मे.सं कृती म हला वयंरोजगार सं था या सं थेस 
देखभाल व संर णाथ देणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४५२               वषय मांक-५३ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.सुषमा तनपुरे,मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१२-१३ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – २४५३               वषय मांक-५४ 
दनांक – १५/०१/२०१३                   वभाग – थाप य मु यालय 

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक–मा. सुषमा तनपुरे  
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव -  
 भाग .८९ मधील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे कामाचा ठराव 
.२१२७ द.४/१२/१२ म ये करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत अवलोकन 

करणेत येत आहे असे नमुद आहे. याऐवजी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे अशी द ती करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

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

ठराव मांक – २४५४               वषय मांक-५५ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.राहल भोसलेू   
संदभ:-मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 शाहनगर एचु .ड .एफ.सी. कॉलनीसमोर गेली १५ ते १७ वषापासून या भागातील ७ 
नागर क टायर रपेअर ंग, गॅरेज, झेरॉ स, र , सायकल रपेर ंग, गाद  बन वण,े कॅ ट न इ. 
यवसाय कर त आहेत. सदरचे यावसाियक अ यंत सामा य कुटंुबातील असून यांचे उदरिनवाहाचे 
हे एकमेव साधन आहे. हे या ठकाणी यवसाय करतात याच ठकाणी यांचे पुनवसन 
करणेकामी मनपाने सात छोटे गाळे बांधले असून सदरचे सव गाळे राजू बाळकृ ण पिनकेर, कुमार 
द ु सुरवसे, मंगल अ ण क ढारे, संजय द ु सुरवसे, र व कािलदास साळंुके, बाळु हरामण जाधव, 
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मनोज जािलंदर कसबे इ. टपर धारकांना उपसंचालक नगररचना ठरवतील या दराने व यो य या 
अट नुसार १० वष भाडेत वावर देणेस व या कामी करारनामे कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – २४५५              वषय मांक-५६ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.राहुल भोसले    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 ी.िनलकंठ मधुकर शेटे, राहणार-से टर नं.२४ ब, थरमॅ स सोसायट , ािधकरण, 
िनगड , पुणे-४४, हे अपंग असून यांना मनपामाफत अपंग व म हला बचतगट 
योजनेअंतगत सन २००४ साली वसंतदादा पाट ल आकुड  मनपा शाळा येथे बुक टॉल 
दे यात आला होता. सदर टॉलची मुदत सन २०१०ला संपली असून मनपा िनयमानुसार 
या याकडून भाडे आका न यांना सन २०१० पासून पुढे ६ (सहा) वष मुदत वाढवून 

दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २४५६               वषय मांक-५७ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.राहल भोसलेु ,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . २२९२ दनांक २६/१२/२०१२ म ये “तपासणीचे शु क 
माहे १ ए ल २०१२ पासून अंमलात आणणेस” यानंतरचा मजकूर वगळून याऐवजी 
“मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.” हा मजकूर 
समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४५७              वषय मांक-५८ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.सुषमा तनपुरे,मा.सोनाली जम यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१२-१३ या आिथक वषाम ये तावात 
नमूद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .६,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 25 

ठराव मांक – २४५८              वषय मांक-५९ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. वनया तापक र,मा.छाया साबळे यांचा ताव... 
 हरामाता उ ान बुरडे व ती येथे खेळणी बस वणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४५९               वषय मांक-६० 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. वनया तापक र,मा.छाया साबळे यांचा ताव... 
 ब भाग म हला सद यांना केरळ येथे अ यास दौ-यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २४६०               वषय मांक-६१ 
दनांक – १५/०१/२०१३                    

सुचक – मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल   अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:-मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल,मा.आरती च धे यांचा ताव... 
 भाग .२१ मधील उ ोगनगर येथील यायामशाळेजवळचा हॉल म हलांचे 
योगासनवग, यानसाधना, महापािलकेचे व वध यवसाय िश णाचे लास व 
बचतगटांचे काय म राब वणेसाठ  उ ोगनगर म हला वकास सं था या सं थेस 
देखभालीसाठ  चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे. (सदरह काम वनामोबदला ू
कर यास सं था तयार आहे.)  

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

ठराव मांक – २४६१              वषय मांक-६२ 
दनांक – १५/०१/२०१३                 वषय – म यवत  सा ह य भांडार (वै .) 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे  अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मसाभां/४/का व/३६/१३ द.१५/१/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ातील मशानभूमींम ये तीन वष कालावधीसाठ  
काळजीवाहक नेमणेकामी िस  केले या ई-िन वदा .१२/२०१२-१३ मधील 

तावासोबतचे प  अ माणे या पा  २७ सं था यांचे ा  लघु म दर र. .३०९/-  
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ित कमचार  ित ८ तास या दराने ित मशानभूमीसाठ  ४ काळजीवाहक करारनामा 

क न नेमणेस 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. 
   

    (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üß) 
      ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß            
    Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   

                                                    Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ü̧¯ÖÖ×»ÖÛúÖ   
                                          Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/44/२०१३ 

दनांक - १८/१२/२०१३         

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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