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

कायप का मांक - ६३ 
सभावृ ांत 

दनांक - ४/०६/२०१३        वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक  ४/०६/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 
होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 

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

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ४)    मा. वनया दप (आबा) तापक र 
५)    मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
६) मा.भालेकर अ णा दलीप 
७)    मा.वाघेरे सुिनता राजेश  

 ८) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
 ९) मा.बारणे माया संतोष 

१०) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
११) मा.कदम सदगु  महादेव  
१२) मा.भ डवे संिगता राज  
१३)   मा.शडगे आशा सुखदेव 

 
यािशवाय मा. डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.झुरे सह आयु , मा.कारच,े 

मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.घाडगे – 
मु यलेखाप र क, मा.गावडे – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता , मा.च हाण, 
मा.तुपे – सहशहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल, मा.भदाणे- उपसंचालक 
(नगररचना) मा.ढगे, मा.रामदास जाधव, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशेटट   - कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – . िश ण अिधकार  (मा यमीक), मा.साळंुके   – मु य उ ान अिध क, 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

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

दाखल क न घेणेत आले :- 
 

वषय मांक - ३१) संगणक अिधकार  तथा सम वयक JNNURM यांचेसाठ  झाले या वमान  
                 वास खचास काय र मा यता िमळणेबाबत.   
वषय मांक - ३२) पंपर  िचंचवड मनपातील मोशी व पुनावळे येथील कचरा डेपो सभोवताली  
                 सोडावयाचे सुर ा अतंर (Bufer Zone)  िन त करणेसाठ  अ यास क न  
                 अहवाल शासनास सादर करणेबाबत.  
वषय मांक - ३३) मा.महापौर यां या वापराक रता नवीन वाहन खरेद बाबत. 
वषय मांक - ३४) पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा यांचे संयु  हदद र ल बालेवाड  स.नं.४६ ते  
                 वाकड पुलां या काम करणेबाबत. 
वषय मांक - ३५) कै.पांडूरंग काळभोर सभागृहातील कचन आदश म हला बचत गट  
                 खराळवाड  यांना ११ म हने क रता भाडयाने देणेबाबत. 

---------- 
               दनांक २८/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-६२) 
               सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
 

ठराव मांक – ३४७४           वषय मांक – १ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मऔभा/ं१/का व/८६/२०१३ द.९/५/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

मनपाचे दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह य खरेद कामी 
दोन वषाक रता माग वणेत आले या ई िन वदा . २३/२०११-१२ मधील (Allopathi c 

Medicine Purchase 23/1, Surgi cal Item Purchase 23/2, Ayurvedic Mediciene Purchase 23/3, 

Dental Item Purchase 23/4, Homeopathic Medicine Purchase 23/5)  िन वदा ा  लघु म 
दरानुसार लघु म िन वदा धारकाकडुन सन २०१३-२०१४ या आिथक वषा करता मंजुर 
दरानुसार औषधे /सा ह य खरेद कामी २ कोट  पये इतके खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ३४७५           वषय मांक – २ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे        अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर   अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४२/२०१३ द.८/५/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५५ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१८,६६,२३०/- 
[र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे तीस] पे ा २१.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३८,२४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

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

ठराव मांक – ३४७६           वषय मांक – ३ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर   अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४६/२०१३ द.८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 

भाग .९४ कत नगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.के.पी.क शन 
(िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा ३०.३० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६६,६६७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४७७           वषय मांक – ४ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.शहर   अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४५/२०१३ द.८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .२५ अ वये, 

भाग .८७ वाकड गावठाण येथे भुमकरव ती, वनोदेव ती व प रसराम ये पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .२३,३३,८९८/- [र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार आठशे अ या नव] पे ा ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,४२,१४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 

बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आू ला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
                        ------- 
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ठराव मांक – ३४७८           वषय मांक – ५  
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – वै कय मु य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /४/का व/१९७/२०१३ द.१५/५/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
मनपाचे दवाखाना/ णालयात १० Data Entry Operator २ म हने 

कालावधीसाठ  पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग यांनी सादर केलेला दर ित कमचार  ित 
म हना र. .७,६६३/- वकृतीस व यानुसार २ म हने कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .१,५३,२६०/- चे खचास व मे.शुभम उ ोग यां याशी करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३४७९           वषय मांक – ६  
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – जलिन:सारण  
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/५१०/२०१३ द.१६/५/२०१३.    
वषय - मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील  

      अ. .१८ अ वये, मशुके व उदंचनगृहे या ठकाणी आव यकतेनुसार इनलेट  
      चबरक रता मेकॅिनकल न बस वणेबाबत. 

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

------- 
ठराव मांक – ३४८०           वषय मांक – ७ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.आशा शडगे             अनुमोदक – मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/४८८/२०१३ द.९/५/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३८ 

अ वये, पेठ .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ाचे यां क  व तां क  वषयक 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .युिनक ेडस (िन.र. .४१,१४,९७०/- [र. .ए केचाळ स लाख 
चौदा हजार नऊशे स र] पे ा ११.९६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
------- 
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ठराव मांक – ३४८१        वषय मांक – ८ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/ब /४/का व/२१२/२०१३ द.२०/५/२०१३.    
वषय - थाप य ब भाग/मु यालय या वभागातील भाग .१८ कवळे मधील  
      कामांचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील उपल ध तरतुद बाबत 

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

------- 
ठराव मांक – ३४८२               वषय मांक – ९ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/२९८/२०१३ द.२४/५/२०१३.    

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२८ अ वये, 

िचंचवड उप वभागात न याने होणा-या इमारतीचे व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे. व प इले क स (िन.र. . १४,२६,०५१/- [र. .चौदा लाख स वीस हजार ए काव न] 
पे ा २९.९९ % 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 – ३४८३           वषय मांक – १० 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५५/२०१३ द.२४/५/२०१३.   
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१९  

       अ वये, थेरगांव वॉड .८३ म ये स.नं.९ येथे क प वषयक कामे करणेकामी  
 वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

------- 
ठराव मांक – ३४८४           वषय मांक – ११ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५४/२०१३ द.२०/५/२०१३.    

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 

काळेवाड  वॉड .७९ म ये बंद पाईप पावसाळ  गटर करणे, इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.इंटर ायजेस (िन.र. .२३,८९,६३१/- 
[र. .तेवीस लाख एकोणन वद हजार सहाशे एकतीस] पे ा २६.०६% कमी) या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,५५,२३८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर कराू रनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४८५             वषय मांक – १२ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – उ ान  
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/१९१/२०१३ द.२२/५/२०१३.    
वषय - मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स अ वये, िचखली नसर  या  

       ठकाणी मनपाने पुर वले या १० x १६ व ५ x ७ पश या म ये शेडम ये माती  

       भ न ५० ते १०० मीटर असणा-या बेडम ये यव थत लावुन देणेकामी  

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

------- 
ठराव मांक – ३४८६           वषय मांक – १३ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – उ ान  
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/१८५/२०१३ द.१५/५/२०१३.    

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स अ वये, िचखली गायरान व नसर  
प रसरातील वृ ारोपण देखभाल वकास करणे कामी मे. ज हाळा म हला वकास ित ान 
(िन.र. .८,०७,१००/- [र. .आठ लाख सात हजार शंभर] पे ा १७.०० % 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 – ३४८७           वषय मांक – १४ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – वायसीएम  
सुचक – मा.सदगु  कदम            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .वायसीएम/८अ/का व/१५४/२०१३ द.२३/५/२०१३.    

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयात तसेच तालेरा णालयात 

तावात नमुद त  वै क य अिधकार  कायरत असून मा.आयु  यांचेकड ल आदेशा वये 
त  वै क य अिधका-यांना र. . ३५,०००/- ते ६०,०००/- पयत मानधन अदा करणेस 
मा यता देणेत आलेली असून याच धत वर सदर त  वै क य अिधका-यांनी मानधन 
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वाढ बाबत वेळोवेळ  वनंती अज क न जा तीतजा त चांगली णसेवा देऊन वेळेचे 
बंधन पाळणेकामी हमीप  सादर केलेले अस याने सदर त  वै क य अिधका-यांची 
शै णक पा ता व अनुभव वचारात घेता यांना यांचे नांवापुढे तावात दश वले माणे 
मानधनवाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४८८           वषय मांक – १५ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे        अनुमोदक – मा.सुषमा तनपरेु 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जा. . था/िन/३/का व/१४७/२०१३ द. २८/५/२०१३.    

मा. शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड भागाम ये वृ ारोपणासाठ  ख डे व पोयटामाती 
भरणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .१४,३९,६३३/- [र. .चौदा लाख एकोणचाळ स हजार 
सहाशे तेहतीस] पे ा १६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,६४,३१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 – ३४८९           वषय मांक – १६ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/२२७/२०१३ द. २८/५/२०१३.    

मा. शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .२२ अ वये, 
वॉड ६२ म ये आरो य कमचा-यासाठ  कोठ  बांधणेकामी मे.आर. ह .उमाप 
(िन.र. .१४,९३,९२१/- [र. .चौदा लाख या नव हजार नऊशे एकवीस] पे ा १४.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४७,४४२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 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 करणते येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
------- 
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ठराव मांक – ३४९०        वषय मांक – १७ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/२२६/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
 मनपा ह तील जु या इमारतीचे संर णा मक प रिन र ण कर यासाठ  बांधकाम 
अिभयंते न दणीकृत कर याबाबत जाह र सुचना ह  मा य ताव व ा  वशेष रोटेशन 
नुसार दै.सकाळ व लोकमत व महारा  टाई स या वृ प ात िस द करणेकामी र. . 
१,५६,०७८/- इतका खच येणार असून य  जाह रात िस द  नंतर खचात वाढ/घट 
झा यास य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४९१           वषय मांक – १८ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/१/का व/१५६/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
 महारा  जीवन ािधकरण यांनी िनदिशत केलेनुसार शहरातील नद , नाले, 
घनकचरा, हवा, वनी व जिमनी या दषणा संबधी पयावरण वषयक रासायिनक ु
चाच या/तपास या मनपा या भोसर  येथील ोथ लॅब या ठकाणी असले या शहरातील 
एकमेव शासनमा यता ा  (MOEF/CPCB/NABL) असणा-या मे.अविनरा बायोटेक 
ा.िल. यांचेकडून शासनमा य दराने ०३ वष कालावधीक रता क न घेणेस तसेच यासाठ  

शासना या दरानुसार येणारा य  खच वा षक सुमारे र. .१९,८३,२१०/- अदा करणेचे 
काम करारनामा क न यांचेकडून क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४९२           वषय मांक – १९ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग –  िवद्युत  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/३००/२०१३ द.२७/५/२०१३.    

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, वॉड 
.२९ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थचेे नुतनीकरण 

करणेकामी मे.अँ प इले क स (िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख न या नव हजार 
नऊशे बारा] पे ा ३२.२० % 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 – ३४९३        वषय मांक – २० 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग –  िव ुत  
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/३०१/२०१३ द.२७/५/२०१३.    

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५६ अ वये, वॉड 
.३२ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 

करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,९९,९१२/- [र. .चौदा लाख न या नव 
हजार नऊशे बारा] पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४९४           वषय मांक – २१ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग –  िव ुत  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/३०२/२०१३ द.२४/५/२०१३.    

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४२ अ वये, मंुबई 
पुणे महामागावर ल दापोड  ते नािशकफाटा पयत द यांचे देखभाल द ती करणे व ु
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.िनशांत इले क स (िन.र. .२२,८३,६९३/- [र. .बावीस 
लाख याऐंशी हजार सहाशे या नव] पे ा ३०.०० % 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 – ३४९५           वषय मांक – २२ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग –  िव ुत  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे        अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/२९९/२०१३ द.२४/५/२०१३.    

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६२ अ वये, भाग 
.५२ ताथवडे पुनावळे मिधल दवाब ी यव थेची देखभाल द ती करणेकामी मेु .अवधुत 

इले कल लाई स †ò  ड स हसेस (िन.र. .१४,२७,१२१/- [र. .चौदा लाख स ावीस 
हजार एकशे एकवीस] पे ा ४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
------- 
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मांक – ३४९६       वषय मांक – २३ 
दनांक – ४/६/२०१३          वभाग – औ. .सं था.मोरवाड  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .औ स/ं८/का व/४९७/२०१३ द.२५/५/२०१३.    

मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था, 
(मुलींची), कासारवाड  येथील मानधन त वावर कायरत असणा-या िनदेशक पदावर ल 
कमचा-यांनी मािसक मानधन र. .१५,०००/- िमळणेची मागणी केलेनुसार दो ह  
सं थतेील मानधन त वावर कायरत असणा-या कमचा-यांना र. .१५,०००/- दरमहा 
एक त मानधन देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४९७          वषय मांक – २४ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा. अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१०५/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 
अ. .२० अ वये, वॉड .२२ मिधल फुटपाथ, गटर पे हंग लॉक इ.द ती करणेकामी ु
मे.शुभ ी क शन (िन.र. . २३,०३,४९४/- [र. .तेवीस लाख तीन हजार चारशे चौ-
या नव] पे ा २३.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१८,५५,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े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 – ३४९८           वषय मांक – २५ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१०७/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 

अ. .१८७ अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  म ये नागे र गणेशपाक, गायकवाड व ती 
इ.भागात थाप य वषयक सुधारणा करणेकामी म.े जतेश एंटर ायजेस 
(िन.र. .२४,९५,४४७/- [र. . चोवीस लाख पं या नव हजार चारशे स ेचाळ स] पे ा 
१६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,९१,५५१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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 – ३४९९           वषय मांक – २६ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा. सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१०७/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ. .४५ 

अ वये, वॉड .१८ गवळ नगर स.नं.२०९ मधील नाला वकसीत करणेकामी मे.शुभ ी 
क शन (िन.र. . २३,१९,७८९/- [र. .तेवीस लाख एकोणीस हजार सातशे 
एकोणन वद] पे ा २७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,६५,६९५/- 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 नू  घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५००           वषय मांक – २७ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१११/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील 

अ. .०३ अ वये, वॉड .२१ मिधल ना याची द ती करणे कामी मेु .शुभ ी क शन 
(िन.र. .२४,७८,४०७/- [र. .चोवीस लाख अ याह र हजार चारशे सात] पे ा २८.४१ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,६३,००६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  

------ 
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ठराव मांक – ३५०१           वषय मांक – २८ 
दनांक – ४/६/२०१३       वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे         अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/११०/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ. .४९ 

अ वये, भोसर  वॉड .२२ मधील रामनगर  जवळ ल ना याचे बांधकाम करणेकामी 
मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२३,६५,५०३/- [र. .तेवीस लाख पास  हजार पाचशे तीन] 
पे ा २७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १८,००,४९०/- 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 – ३५०२           वषय मांक – २९ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/१०९/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ. .१० 

अ वये, वॉड .१६ रामनगर  मधील सावंतनगर, महादेवनगर शेजार ल नाला द ती ु
क न ह  शेप करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२३,३३,५३४/- [र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार पाचशे चौतीस] पे ा ३१.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,७४,७१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े डांबर , 
िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५०३        वषय मांक – ३० 
दनांक – ४/६/२०१३       वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/११३/२०१३ द.२८/५/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/06/194/२०११-१२ मधील 
अ. .१४६ अ वये, वॉड .१३ दघी येथील स.नं.१९ म ये ले ाऊंड व इतर सुधारणा 
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करणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे (िन.र. . २४,९९,१४५/- [र. .चोवीस लाख न या नव 
हजार एकशे पंचेचाळ स] पे ा १२.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,०७,३७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ३५०४           वषय मांक – ३१ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – जेएनएनयुआरएम क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . जेएनएनयुआरएम/०३/का व/३३६/२०१३ द. ३/६/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जेएनएनयुआरएम अंतगत व वध क पांचे व ई-

ग हन स अंतगत व वध संगणक णाली वकसीत करणेचे कामकाज काया वत आहे. 
यासअनुस न ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकार  तथा सम वयक जेएनएनयुआरएम यांनी 
नागपूर, द ली, गोवा, बंगलोर, है ाबाद इ याद  ठकाणी मा.आयु  यांचे मा यतेने वमान वास 
केलेला आहे. संगणक अिधकार  तथा सम वयक जेएनएनयुआरएम यांचेसाठ  झाले या वमान 
वास खच हा संबंिधतांना अदा करणेत आलेला आहे. तर  केलेला खच हा तातड ची बाब ल ात 

घेऊन संगणक अिधकार  तथा सम वयक जेएनएनयुआरएम यांचेसाठ  झालेला वमान वास खच 
एकूण र. .९१,५५७/-(अ र  र. .ए या णव हजार पाचशे स ाव ण फ ) साठ  काय र मा यता 
व यापुढे मा.आयु  यांचे मा यतेने वमान वास करणेस व यासाठ  येणा-या य  खच अदा 
करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. 

 

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

ठराव मांक – ३५०५      वषय मांक – ३२  
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – नगररचना व वकास  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१६/१०६/२०१३ द.४/०६/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मा.संचालक, रा ीय, पयावरण अिभयां क  अनुसंधान सं थान, नागपूर यांचेकडून 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच े मोशी व पुनावळे कचरा डेपो या सभोवताल या माती, 
पाणी, हवा यां या दषणाबाबत शा ो  अ यास कू न आरो या या ीने अंतर 
सुच वणेकामी अहवाल तयार करणेत येणारा खच र. .१७,००,०००/- + सेवा कर यांस 
पयावरण वभागाचे पयावरण वषयक आव यक तपास या करणे या लेखािशषातून 
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(अंदाजप क सन २०१३-१४, पानांक .१२२, अ. .५३/१०,बजेट र. .५० लाख, िश लक 
र. .५० लाख) खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५०६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग –  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 मा.महापौर यां या स या वापरात असलेली वाहने जुनी झालेली असलेने 
कायालयीन कामाम ये अडथळे येत आहेत. सबब यां या वापराक रता शासनाने 
िनदशीत केले या खचा या मयादेत पुण/े पंपर  िचंचवड मनपा हदद मधील 
व े याकडून थेट प दतीने वाहन खरेद  करणेस आ ण यासाठ  य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५०७      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग –  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे, 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे मा.सुिनता वाघेरे, यांचा ताव. 
       पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा यांचे संयु  हदद वर ल पुलां या कामाचा खच 
५०% - ५०% येक महानगरपािलकेने करावयाचे धोरण आहे. या धोरणानुसार बालेवाड  
स.नं. ४६ ते वाकड या दर यान या पुलाचे काम पुणे मनपाने कर यास व यास येणा-
या खचापैक  ५०%  खचाची र कम पुणे मनपास ट याट याने अदा कामाचे गतीनुसार 
वेळोवेळ  अदा कर यास मंजूर  दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

     ------- 
ठराव मांक – ३५०८       वषय मांक – ३५ 
दनांक – ४/६/२०१३      वभाग – अ भाग ािधकरण 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .अ /०५/का व/२१३/२०१३ द.३१/५/२०१३.    

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कै.पांडूरंग काळभोर सभागृहामधील कचन 

मोजमाप ३२x १५= ४८० चौ.फुट ित चौ.फुट र. . १६.७१/- नुसार ित म हना भाडे  
र. . ८,०२१ x ११/- = ८८२३१/- अनामत हणून चार म ह याचे भाडे र. .३२,०८४/- 
सेवाकर १२.३६%  माणे ११ म ह याचा सेवाकर र. . १०,९०५/- व िमळकतकर 
र. .२३,७१६/- असे एकूण र. . १,५४,९३६/- (अ र  र. .एक लाख चौप न हजार नऊशे 
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छ ीस फ ) इतक  र कम मनपा कोषागारात भर यानंतर करारनामा क न 
आदश म हला बचतगट, खराळवाड  यांना देणेस 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/५२२/२०१३ 

दनांक -  ५/०६/२०१३.        

      
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


