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

कायप का मांक – ६७ 

 
सभावृ ांत 

 

दनांक - २/०७/२०१३                       वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 

दनांक २/०७/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 

स मा. सद य उप थत होते. 
 

 

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

           ३)     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

               ४)   मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
  ५)   मा.जगद श शे ट   
  ६)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
  ७)    मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
  ८)   मा.महेशदादा कसन लांडगे 
  ९)   मा.भ डवे संिगता राज  
 १०)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
 
यािशवाय मा. िशदें – अित.आयु , मा.गायकवाड,मा.कुलकण ,मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , 

मा.माछरे,मा.फंुदे -  सहा. आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, 
मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.मनोज देशमुख –  वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – 
.आरो य वै कय अिधकार , मा.काची,मा.दधेकरु ,मा.ढगे, मा.िनकम, मा.रामदास जाधव,मा.शरद 

जाधव मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.कुलकण ,मा.स यद,मा.बरशे ट  - कायकार  अिभयंता, 
मा.साळंुके – मु य उ ान अधी क,मा.देव – (एलबीट ) लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

----------------- 
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            खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक :- मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक :- मा.सुषमा तनपुरे 
 

लताताई िशवाजीराव पवार यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने यांस दांजली 
वाहन मंगळवार दु नांक ०९/७/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकुब कर यात यावी. 
    सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
                

                         
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 

 

 
 

मा.सभापती :- मंगळवार दनांक  ९/७/२०१३ रोजी द.ु२.४५ 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 - ६७ 
सभावृ ांत 

( दनांक २/७/२०१३ ची तहकुब सभा) 
दनांक - ९/०७/२०१३         वेळ -  दपार  ु २.४५ वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २/७/२०१३ ची तहकुब 
सभा मंगळवार, दनांक ९/०७/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  
सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 

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

३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
५) मा.भालेकर अ णा दलीप 
६)     मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
७) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
८) मा.बारणे माया संतोष 
९) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
१०) मा.कदम सदगु  महादेव 
११)    मा.भ डवे संिगता राज  
१२)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
 
यािशवाय मा.तानाजी िशदें - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , 

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

----------------- 
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मा.अ णा भालेकर : मा. थायी सिमती ठराव .३५९० दनांक २६/६/२०१३ म ये मा यता देणेत  
                 येत आहे. “नंतर” तसेच पी.ट .गणवेश खरेद  करणेस (रंग बदलुन) व  
                 याकामी येणा-या य  खचास मंजुर  दे यात यावी.”  हा मजकुर  
                 समा व  कर यात यावा. 
 

मा.सभापती :  मा. थायी सिमती ठराव .३५९० दनांक २६/६/२०१३ म ये मा यता देणेत  
               येत आहे. “नंतर” तसेच पी.ट .गणवेश खरेद  करणेस  (रंग बदलुन) व  
               याकामी येणा-या य  खचास मंजुर  दे यात यावी.  हा मजकुर समा व   
               करणेची द ती करणेत येवुन या द तीसह ु ु दनांक २५/६/२०१३ व  

               २६/६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ६६ ) सभावृ ांत  

               कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ठराव मांक – ३६०९               वषय मांक – १ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – अ भाग 
सचुक – मा.महेशदादा लांडगे               अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ / व/का व/जा/५६९/२०१३ द.१२/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

संत े  जगतगु  ी.तुकाराम महाराज यांचे म.न.पा.शहारात वागत व मु कामी 
दर यान वारकर-यांना ावया या सेवा सु वधा व सुर ा यव था करणे आव यक आहे. िनगड  
येथे द.३०/०६/२०१३ रोजी संत े  जगतगु  ी.तुकाराम महाराज पालखीचे सायंकाळ  आगमान 
होणार असून या दवशी आकुड  येथील व ठल मं दरात पालखीचा मु काम असणार 
आहे.सदर या कालावधी वागत क ा या ठकाणी वनी ेपण, काश यव था व वीज वाह 

अखंड त रहाणे कर ता ड.जी.सेट तसेच आकुड  व ठल मं दरा या ठकाणी काश यव था, 
वनी ेपण यव था व ड.जी.सेट दो ह  ठकाणी सी.सी.ट ह .ता पुरते भाडयाने घेणे,इ याद  

कामे करणे आव य़क आहे. वर ल कामांची अंदाजप क तयार कर यात आले असून यास 

अंदाजे र. .२,९४,१४९/-इतका खच अपे त आहे. सदरचे कामे हे िन वदा पुव वकृत 
दरा माणे मे. वजय इले क स यांचेकडून िन वदा नोट स .३/८५-२०१२-२०१३ चे मंजुर दर 
२१.२१٪कमी माणे सदरचे कामी येणा-या खचास मंजुर  तसेच करारनामा क न पुव िन वदा 
वकृत दराने करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१०               वषय मांक – २ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जा. . व/िन/५/का व/३२२/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
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मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, वॉड 

.६९ अंतगत जी.आय. ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण  
 
 

करणेकामी मे. ह .पी.जी.इले क स ा.िल. (िन.र. .२३,८०,४७६/- (र. .तेवीस लाख 
ऐंशी हजार चारशे शहा र) पे ा ३६.५६ % 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 – ३६११               वषय मांक – ३ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – थाप य BSUP 
सुचक – मा.सदगु  कदम               अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/BSUP/का व/२२९/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 

ी.रामदास तांबे, उपशहर अिभयंता याना, दनांक १३/५/२०१३ व दनांक २७/५/२०१३ 
रोजी कायालयीन कामकाजासाठ  रा ीय अनुसूिचत जाती आयोग, नवी द ली यांचे कायालयात 
उप थत रहा यासाठ  झाले या वमान वास खच अनु मे र.  २६१३७/-व र. .१९६७६/-असे 
एकुण ४५८१३/- .ची ितपुत  क न दे यास तसेच याअनुषंगाने टॅ सी वासाचे बील व 
िनयमानुसार दैनं दन भ ा अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१२               वषय मांक – ४ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                 अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/५२/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२७.०५.२०१३ ते २.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/५२/२०१३ द.२१.६.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१३               वषय मांक – ५ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.आशा शडगे                 अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/५३/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३.०६.२०१३ ते ९.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/५३/२०१३ द.२१.६.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

         ------- 
ठराव मांक – ३६१४               वषय मांक – ६ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/५४/२०१३ द.२१/६/२०१३.    
       मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१०.६.२०१३ ते १६.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/५४/२०१३ द.२१.६.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१५               वषय मांक – ७ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा.चं कांत वाळके                अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- ी.सुनील रामू धो ,े सफाई कामगार यांचा दनांक ११/६/२०१३ चा अ पल अज.  

       वषय मांक ७ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे ीत अस याने तो ा  
झा यानंतरचे सभेचे वेळ  वषय मांक ७ चा वचार करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३६१६               वषय मांक – ८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३५८/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, अ व क 
भागातील शु द पाणीपुरवठा पंपींग टेशन मधील पं पंग मिशनर ची वा षक देखभाल द ती ु

करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .४७,६०,६२५/- [र. . स ेचाळ स लाख साठ हजार 
सहाशे पंचवीस] पे ा २५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१७               वषय मांक – ९ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे               अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३५९/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 
मनपा या ड भागातील थेरगांव, ल मणनगर, गावठाण, स.नं.९ वगळता उव रत शु द पाणी 
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पुरवठा करणा-या पंप हाऊस मधील पंपींग मिशनर ची देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सेल 
इले क स (िन.र. .२७,९८,८९८/- [र. .स ावीस लाख अ या नव हजार आठशे 
अ या नव] पे ा १६.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१८               वषय मांक – १० 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३६१/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१४/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील ३.३ के. ह . मतेचे इनडोअर ह .सी.बी.बदलणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.एस.ट . इले क स ा.िल. (िन.र. .८१,२२,२१४/- [र. . ए याऐंशी लाख बावीस 
हजार दोनशे चौदा] पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६१९               वषय मांक – ११ 
दनांक – ९/७/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/४/का व/४१८/२०१३ द.१९/६/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत असले या वाय.सी.एम. 
णालयातील अ थरोग वभागाम ये ऑथ  सजर साठ  आव यक लागणारे सा ह य खरेद  

करणेकामी िस द करणेत आले या ई िन वदा . २४/२०११-१२ मधील ा  लघु म दरानुसार 
तावा सोबतचे प ामधील मे.वैजयंती फामा बाब .24, 38, 39, 40, 68, 69 खरेद कामी एकुण 

र. . ३८,०६६/- व मे. स जसन यांचे बाब . 5, 7, 9 ते 23, 27, 29 ते 37, 41 ते 49, 53, 58 ते 
63, 65 ते 67, 70 ते 72, 76, 79 ते 83, 95, 96, 99 खरेद कामी एकुण र. . ७,२६,१३९/- व मे. 
एलमेड यांचे बाब . 3, 4, 25, 26, 28, 50 ते 52, 54 ते 57, 64, 73 ते 75, 77, 78, 84 ते 94, 97, 98 

यांचे एकुण खरेद कामी र. .९,२७,४५२/- नुसार करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या 
एकुण र. . १६,९१,६४७/- (अ र  र. . सोळा लाख ए या नव हजार सहाशे स ेचाळ स फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६२०               वषय मांक – १२ 
दनांक – ९/७/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे                 अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/४/का व/४१७/२०१३ द.१९/६/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
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अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था व कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग यां या दरांची 

तुलना केली असता कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग यांचे दर व कालावधी कमी आहे. या तव महारा  
 
 

 रा य महानगरपािलका अिधिनयम २०१३ मधील ५.२.२ अ वये तसेच सदरची सं था 
ह  शासक य सं था असलेने करारनामा न करता वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड 
मॅनेजमट िस टमचे इ हॅ युएशन डपाटमट ऑफ इ टुमटेशन अँ ड कं ोल कॉलेज ऑफ 
इं जिनअर ंग यांचेमाफत यांनी दलेले एक म हना कालावधीसाठ  र. .३,००,०००/- अिधक 
स हस टॅ स या दरास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३६२१               वषय मांक – १३ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे              अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३६०/२०१३ द.२४/६/२०१३ 

वषय-िन वदा नोट स .४/२ -१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस मंजुर बाबत.. 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३६२२               वषय मांक – १४ 
दनांक – ९/७/२०१३           
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे             अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- ी. वनायक बाबुराव भोसले, रखवालदार यांचा दनांक २४/६/२०१३ चा अ पल अज 

 वषय मांक १४ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे ीत अस याने तो ा  झा यानंतरचे  

वेळ  वषय मांक १४ चा वचार करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

         ------- 
 
ठराव मांक – ३६२३               वषय मांक – १५ 
दनांक – ९/७/२०१३         वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे              अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५८७/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. . ६/४२ / २०१२-१३ 
मधील अ. .०५ अ वये, जल े  .बी ८ अंतगत गु व वा हनी वर ल जुने एअर वॉ ह 
बदलून नवीन एअर वॉ ह टाकणेकामी मे.सातव कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,०६,८५१/- (र. .तेरा 
लाख सहा हजार आठशे ए काव न) पे ा २२.७७ % 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 – ३६२४               वषय मांक – १६ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र            अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५८६/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/ २०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .१३,०६,७९०/- (र. .तेरा लाख सहा हजार सातशे 
न वद) पे ा २६.२० % 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 – ३६२५               वषय मांक – १७ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – जलिन:सारण  
सुचक – मा.सदगु  कदम                अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/५३८/२०१३ द.२५/६/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, 
िचंचवड मोरया गोसावी बी.पीट . पासून िचंचवड एस.बी.आर. पयत राय झंग मेन टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२,४३,६२,१२३/- (र. .दोन कोट  ेचाळ स लाख बास  हजार एकशे 
तेवीस) पे ा ७.९९ % कमी) भाववाढ फरक कलमासह या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ३६२६               वषय मांक – १८ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – जलिन:सारण  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे                अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/५३७/२०१३ द.२५/६/२०१३ 
वषय:- िन वदा नोट स .५/११-१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस मंजुर बाबत.. 

    वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

         ------- 
ठराव मांक – ३६२७               वषय मांक – १९ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – उ ान  
सुचक – मा.अ णा भालेकर                   अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/३६८/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
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 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-२०१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
दगादेवी उ ान देखभाल करणेकामी मेु .तावरे क शन (िन.र. .४५,१२,१०८/- (र. .पंचेचाळ स 
लाख बारा हजार एकशे आठ) ( ित वष) पे ा ३६.६३ % कमी) यांचे दरानुसार सदर देखभालीचे 
कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास व यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६२८               वषय मांक – २० 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – उ ान  
सुचक – मा.माया बारणे                 अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/३७०/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-२०१३ मधील अ. .९ अ वये, भोसर  
सहल क  उ ान देखभाल करणेकामी मे.तावरे क शन (िन.र. .५३,३८,७६४/- (र. . 
ेप न लाख अडोतीस हजार सातशे चौस ) ( ित वष) पे ा ३६.५९ % कमी) यांचे दरानुसार 

सदर देखभालीचे कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास व 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६२९               वषय मांक – २१ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – उ ान  
सुचक – मा.चं कांत वाळके                अनुमोदक – मा. विनया तापकीर 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/३६९/२०१३ द.२४/६/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-२०१३ मधील अ. .१३ अ वये, र ते 
सुशोिभकरण व देखभाल करणेकामी मे.तावरे क शन (िन.र. .४४,९१,४०८/- 
(र. .च वेचाळ स लाख ए या नव हजार चारशे आठ) ( ित वष) (३.४७०० ित चौ.मी.) दराने 
आलेली िन वदा सवात कमी दराची असलेने सदर देखभालीचे कामकाज ३ वष कालावधीसाठ  
देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३६३०               वषय मांक – २२ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – संगणक 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/६/का व/२४५/२०१३ द.२७/६/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था्  अस याने 
क  शासनाने ठरवून दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने द. २८.०८.२०१२ चे 
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करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द. ०१.०७.२०१३ ते द. ३१.१२.२०१३ या 
कालावधीत 24 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस व ८ कायालये मु य कायालयाशी जोडणेकामी सहा 
म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व यासाठ  येणारा एकूण र. . १२,०४,५००/- अथवा येणा-या 

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

         ------- 
ठराव मांक – ३६३१                   वषय मांक – २३ 
दनांक – ९/७/२०१३          वभाग – क भाग व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. . व/क /जा/५०६/२०१३ द.२०/६/२०१३ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
 क भाग व ुत कायालयाकड ल तावानुसार कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 
दो ह   िल टचे द तीचे काम उ पाद त कंपनी मेु .ओमेगा इले हेटस यांचेकडुन िन वदा न 
माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न,क न घेणेस व यापोट   
येणारा खच र. . ४१,२२०/- मे. ओमेगा इले हेटस यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

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

             ( जगताप नवनाथ द ु ) 
  सभापती 

                                    थायी सिमती 
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                       पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/६४०/२०१३ 

दनांक -  ११/०७/२०१३.           
   

               सह /- 
                 ( जी. ड . मोरे ) 

                                          मु य िल पक 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

             पंपर  - ४११ ०१८  
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


