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

कायप का मांक - ७६ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०३/०९/२०१३                  वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०३/०९/२०१३ रोजी सकाळ   ११.00 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.छाया जग नाथ साबळे 
६)     मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
८)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
९) मा.महेशदादा कसन लांडगे  

१०)     मा.बारणे माया संतोष  
११)    मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१२) मा. ल ढे गणेश नारायण  

             १३)    मा.कदम सदगु  महादेव  
१४)    मा.भ डवे संिगता राज   
१५)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशदें - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 
मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.माछरे, मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.पवार – कायालय अिध क़, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता,  मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.मनोज देशमुख – . 
वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे  - उपसंचालक (नगररचना) 
मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे ,मा.काची, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, 
मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.खाबडे,  मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे 
- कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके  – मु य उ ान 
अिध क, मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , 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 .४९)  णालयांचे स मीकरण करणेकर ता मानधनावर वै कय अिधकार  नेमणेबाबत.. 
वषय .५०)   पंपर  िचंचवड शहराम ये सी.सी.ट . ह  बस वणे या क पांतगत केबल  
               टाकणेबाबत. 
वषय .५१)    अ भागातील सन २०१३ – १४ चा मुळ अंदाजप कातील थाप य उ ाने वकास  

                          कामा या तरतुद बाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .५२)   मनपा या सन २०१३ – १४ या अंदाजप कात वाढ घट करणेबाबत..मा.अ णा  

                भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
वषय .५३)   सन २०१३ - १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

                          तरतुद ंम ये  फेरबदल करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा  तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .५४)   सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

                         तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत..मा अ णा भालेकर,मा.सुषमा  

तनपुरे यांचा ताव.. 
वषय .५५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ या आिथक वषाम ये तरतुद  

                           वग करण करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .५६) पं.िचं.मनपा या सन २०१३ -१४ या अंदाजप कात नमुद केले माणे वाढ घट  

करणेबाबत.मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव . 
वषय .५७)  पं.िचं.मनपा या सन २०१३ -१४ या अदंाजप कात नमुद केले माणे वाढ घट  

करणेबाबत.. मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव  

वषय .५८) अ भागातील सन २०१३ – १४ चे मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास  

कामा या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा  

ताव . 
वषय .५९) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील कामां या  

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
वषय .६०) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .६१) मा. थायी सिमती ठराव .३७८५ र  करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे  

यांचा ताव. 
वषय .६२) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .६३)  तरतुद वग करण करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .६४) तरतुद वग करण करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव 

वषय .६५) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील अ मु यालयातील कामां या तरतुद म ये  
             फेरबदल करणेबाबत..मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .६६) मा. थायी सिमती ठराव .३९८० दनांक २७/०८/२०१३ चा ठराव र  करणेबाबत..  

             मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .६७)  िनगड  से.२३ जलशु द करण क ासाठ  आव यक असणारे पावडर रसायन खरेद साठ   

             मा यता देणेबाबत. 
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वषय .६८) स मा.नगरसद या यांचे जोधपुर (राज थान) येथील िश ण दौ-याबाबत..मा. वनया  

                         तापक र,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 
वषय .६९)  मनपा णालयात सी.सी. कॅमेरे बस व याबाबत..मा.आशा शडगे,मा.चं कांत वाळके 

यांचा ताव.. 
वषय .७०)   सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद   

म ये फेरबदल करणेबाबत..मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .७१) क भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील वकास कामां या  

             तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत..मा.चं कांत वाळके,मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .७२) ड भागातील सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  

             तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत..मा.चं कांत वाळके,मा.गणेश ल ढे यांचा ताव 

वषय .७३) क भागातील मुळ अंदाजप कातील वाढ घट करणेबाबत.. मा.गणेश ल ढे, मा.चं कांत  

             वाळके यांचा ताव.. 
 

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

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक - मा.शकंुतला धराडे 
 

भोसर  णालयात घडले या अनुिचत काराचा िनषेध क न तसेच शहरात होणा-या अप-ुया 
पाणीपुरवठयाचा िनषेध क न मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार द.०४/०९/२०१३ रोजी सकाळ  १०.४५ 
वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

मा.सभापती :- बुधवार दनांक ०४/०९/२०१३ रोजी सकाळ  १०.४५ 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 - ७६ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०३/०९/२०१३ ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - ०४/०९/२०१३             वेळ -  सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ३/०९/२०१३ ची तहकुब सभा 
दनांक ०४/०९/२०१३ रोजी सकाळ   १०.४५ 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.छाया जग नाथ साबळे 
६)     मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   
७)   मा.भालेकर अ णा दलीप 
८)   मा.वाघेरे सुिनता राजेश  
९) मा.महेशदादा कसन लांडगे  

१०)     मा.बारणे माया संतोष  
११)    मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
१२)    मा.भ डवे संिगता राज   
१३)    मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा. ीकर परदेशी - आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 
मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.घाडगे – मु यलेखापर क, मा.गावडे – 
नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता,  मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे – सह 
शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.मनोज देशमुख – . वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय 
– .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन सावळे – अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे  - उपसंचालक 
(नगररचना), मा.काची, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.रामदास जाधव,  मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे,  मा. परजादे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे - कायकार  
अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  िश णमंडळ, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार   हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

------- 
 

 
 
 
 



 5 
 

अ) दनांक २०/८/२०१३ व २७/८/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-७४) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

ब) दनांक २७/८/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-७५) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
 
ठराव मांक – ३९८७         वषय मांक – १ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग –  डा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/३/का व/२७१/२०१३ द.१७/७/२०१३ 
वषय :- सन २०१२ -१३ या आिथक वषात न दणीकृत साव सं था/ मंडळे यांना अनुदान अदा  

 केलेबाबत.. 
              वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९८८         वषय मांक – २ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/ का व/५४९/२०१३ द.३१/७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२/२००९-१० नुसार ड भागातील मनपाचे व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .१२,५७,७२४/- (मे २०१३ 
अखेर) चे य  खचास काय र व पुढ ल िन वदा क या अंतीम होई पयत या मुदतवाढ कालावधीत 
होणा-या य ात खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९८९         वषय मांक – ३ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/५४७/२०१३ द.३१/७/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 उ ान वभागाकड ल िन. .९/१-२००९/१० ब भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .३४,३६,९२३/- चे खचास काय र मा यता 
व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या मुदतवाढ कालावधीत येणारे य  खचास  मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 



 6 

 
ठराव मांक – ३९९०         वषय मांक – ४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/५४६/२०१३ द.३१/७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

उ ान वभागाकड ल िन. .१/(१-अ)२००९/१० अ भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .८७,२३,८४८/- (मे २०१३ अखेर) चे 
खचास काय र व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या मुदतवाढ कालावधीतील य  येणारे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९९१         वषय मांक – ५ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे           अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१२९/२०१३ द.५/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१२-१३ मधील अ. .०६ 
अ वये, भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील िचखली आकुड  र यापासून तळवडे र याला जोडणारा 
अंतगत मु य र ता वकसीत करणे कामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे  (िन.र. .२,८०,११,२०४/-  
(अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार दोनशे चार) पे ा (सुधा रत दर) ५.००% जा त)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२,९४,११,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर 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 घेणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९९२         वषय मांक – ६ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२४४/२०१३ द.७/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, ड भाग 
े ातील मोक या जागाना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.यशक 

असोिसए स (िन.र. . ८४,०२,१२९/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख दोन हजार एकशे एकोणतीस) पे ा 
१५.७६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७४,३१,८५१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 
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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 – ३९९३         वषय मांक – ७ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/२८/२०१३ द.०७/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मिधल अ. .२४  अ वये, 
िचंचवडगांव वा हेकरवाड  आंबेडकर चौक पंपर  कवळे बस टिमनल या प रसरात वाशांना/नागर कांना 
सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- 
(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा ३३.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .६,५४,६०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 ु घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९९४         वषय मांक – ८ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.संिगता भ डवे           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/बीआरट एस/५७८/२०१३ द.१३/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पा अंतगत Technical Assistance (T.A.) 

मधील Parking Policy & Master Plan साठ  UMTC, New Delhi यांनी दलेली लघु म दराची िन वदा 
र. .५५,७६,६००/- (र. .पंचाव न लाख शहा र हजार सहाशे) + सेवा कर (Service Tax) व इतर अशी 
असुन ती वकार यास व यां याशी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९९५         वषय मांक – ९ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे          अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/७२४/२०१३ द.१३/८/२०१३ 
 वषय :- पंपर  िचंचवड शहरातील व वध भागातील पा याची गळती शोध यासाठ  यं णा खरेद   

         करणेबाबत.. 
                 वषय मांक ९ चा वचार द.२४/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९९६         वषय मांक – १० 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/७३९/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
वषय :- िन वदा नोट स .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३२ वर ल कामाचा करारनामा करणेबाबत.. 
         वषय मांक १०  चा वचार द.२४/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ३९९७         वषय मांक – ११ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/१/का व/२४६/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल  िन.नो. . मु यालय/५/१८/ २०१२-१३ मधील 
अ. .०७ अ वये, मनपा या मैलाशु द करण क ातील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे (िन.र. .४६,६५,१५५/-  (अ र  र. .शेहचाळ स लाख पास  हजार 
एकशे पंचाव न) पे ा -९.८० % कमी)  या दराने क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड यांचे 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 कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३९९८         वषय मांक – १२ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सिंगता भ डवे           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/बीआरट एस/५८१/२०१३ द.१६/०८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पाअंतगत Technical Assistance 

(T.A.) मधील Access Plan to BRTS by NMT & Pedestrian mode in PCMC area. या बाबीसाठ  
MVA Asia Ltd. & Systra MVA Consulting (India) Pvt.Ltd. यांनी दलेली लघु म दराची िन वदा र. . 
१,२९,२४,४७५/- + सेवाकर (Service tax) व इतर कर अशी असुन ती वकार यास व यां याशी 
करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९९९         वषय मांक – १३ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपु/ था/िन/का व/७४१/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. . १३ अ वये, 
भाग .१०१ मधील रतीलाल भगवानदास झोपडप ट म ये समाज मंद र बांधणेकामी मे.अिनकेत 

ए टर ायजेस (िन.र. .१३,०२,४६८/- [र. .तेरा लाख दोन हजार चारशे अडुस ] पे ा ८.३५ % जा त) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,११,२२४/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा 
अट माणे िसमट, लोखंड या मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०००         वषय मांक – १४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४३/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. . २७ अ वये, 
िनगड  आकुड  बस टिमनल या प रसरात नाग रकांना वाशांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा 
तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,५३,६२८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४००१         वषय मांक – १५ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४२/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ४२ अ वये, 
पी.एम.ट .चौक भोसर  व स  गु नगर भोसर , इं ायणीनगर भोसर  नेह नगर बस टिमनल या 
प रसरात नागर कांना वाशांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी 
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 मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,३१,११५/- [अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार एकशे पंधरा] पे ा 
२४.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,३९,८०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटोर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४००२         वषय मांक – १६ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४४/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ३२ अ वये, 
सांगवी पंपळेगुरव पंपळेिनलख पंपर  बस टिमनल या प रसरात नागर कांना वाशांना सुर त र ता 
ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,५३,६२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे 
मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४००३         वषय मांक – १७ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. .काशा/भां/का व/३११/२०१३ द.१९/८/२०१३ 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. कड ल वाहनांचे जुने टायर रमो ड ंग करणेकामी एज सी िन त 
करणेकर ता  ई.िन वदा. .06/2012 -13 िस द करणेत आली होती. याम ये मे.सहानी ऑटोमे टं ह 
स हस, िशवाजीनगर पुणे. (िन.र. . ५,००,०००/-) यांचे दर सवात कमी असलेने तावा सोबत 
जोडले या प  “अ” नुसार या दराम ये यांचेकडुन करारनामा क न घेऊन म.न.पा. कड ल वाहनांचे 
जुने टायर रमो ड ंग  क न घेणेकर ता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४००४         वषय मांक – १८ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. .काशा/भां/का व/३९०/२०१३ द.१९/८/२०१३ 
वषय :- मनपाकड ल वाहनां या िललावाकामी िललावदार व िललाव किमशन एज सीचे दर िन ीत  

        करणेबाबत.. 
             वषय मांक १८ चा वचार द.२४/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा 

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

ठराव मांक – ४००५         वषय मांक – १९ 
दनाकं – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४८/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ३६ अ वये, 
हॅ रस पुल दापोड  मेगा माट (स.नं. ३६५ जवळ) सी.एम.ई दापोड  जकात नाका फुगेवाड  (स.नं. ४०८-
४०९ पी) कासारवाड  रे वे गेट (आ. .१८) सागर लाझा नािशक फाटा (स.नं.३८) व इतर पा कगची 
वकसीत कामे करणेकामी मे.समथ ए टर ायजेस (िन.र. .१८,६५,७०१/- [अ र  र. .अठरा लाख पास  
हजार सातशे एक] पे ा २४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,७७,०७५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४००६         वषय मांक – २० 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४५/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ०७ अ वये, 
हाळसांकात चौक ते आकुड  रे वे टेशन पयत पादचार  माग व नाग रकांना सुर त र ता ओलांड या या 

सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- [अ र  र. .अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे चौदा] पे ा ३३.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १३,०९,४१२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४००७         वषय मांक – २१ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४९/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ०९ अ वये, 
चाफेकर चौक ते लगत या र यावर ल पादचार  माग व नागर कांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा 
तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- [अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ] 
पे ा ३३.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,८२,०५९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटोर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४००८         वषय मांक – २२ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४७/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . ३४ अ वये, 
परशुराम चौक ते रामनगर सी.ड . वक ते बसवे र टे को र ता ते एच.ड .एफ.सी. कॉलनी र ता 
बालाजी हॉटेल ते महाबली व इतर र ते येथेवाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम.क शन (िन.र. . १८,६७,४१४/- [अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा 
३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,०७,२५५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४००९         वषय मांक – २३ 
दनाकं – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा. विनया तापकीर           अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४६/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. . २६ अ वये, क 
भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नागर कांना सुर त र ता ओलांड या या  
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सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१३,९७,०४०/- [अ र  र. .तेरा लाख 
स या नव हजार चाळ स] पे ा २३.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
११,२१,२९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे 
मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०१०         वषय मांक – २४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग –  थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/३६५/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय :- वॉड .६२ सावरकर उ ानात थाप य वषयक कामे करणेबाबत.. 
        वषय मांक २४ चा वचार द.२४/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा 
.                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०११         वषय मांक – २५ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वाहतुक क  
सुचक – मा.गणेश ल ढे                       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/वा.क/का व/१६४/२०१३ द.२१/०८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मे.UMTC, नवी द ली यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके कर ता JnNURM अंतगत नवीन बस 
खरेद साठ चा DPR करणेबाबतची तयार  दशवलेली असून नवीन अंदाजे ६६५ बसखरेद या DPRCost 
या 0.75 % + सेवा कर र कम स लागार फ  हणून अदा करावी लागणार आहे. यासाठ  मे. UMTC, 

नवी द ली यांची नवीन बस खरेद करणेसाठ  DPR तयार करणे यास क  शासनाची SLNA माफत 
मा यता घेणेस व अनुदान िमळ वणेसाठ  पाठपुरावा करणेसाठ  िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०१२         वषय मांक – २६ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/८९०/२०१३ द.२१/८/२०१३ 
      मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०१२         वषय मांक – २७ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ण/१/का व/४५९/२०१३ द.१२/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

वाय.सी.एम णालयामधील णवा हकेचे दर मनपा या े ाम ये व ह बाहेर खालील माणे 
न वन दर आका न शु क घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
ठराव मांक – ४०१३         वषय मांक – २८ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वै कय मु य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /४/का व/५५/२०१३ द.२६/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दवाखाना/ णालयात १० Data Operater दोन म हने 
कालावधीसाठ  पुर वणेकामी ठेकेदार मे.शुभम उदयोग यांनी सादर केलेला दर ित कमचार  ित म हना 
र. .७,६६३/- वकृतीस व यानुसार २ म हने कालावधीसाठ  येणारा र. .१,५३,२६०/- चे खचास कंवा 

य  येणा-या खचास व मे.शुभम उदयोग यां याशी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४०१४         वषय मांक – २९ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – व ुत उ ान 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वउ/T2/४/२०१३ द.२२/८/२०१३ 
वषय – सन २०१३ – १४ चे अंदाजप कातील तरतुद ंचे वग करण करणेबाबत. 
           वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.              
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 

अ. . तपशील जुने दर न वनदर 
१ पंपर  िचंचवड ह त कोठेह  .११०/- .११०/- 
२ ह बाहेर .१०/- ित क.मी. .१०/- ित क.मी. 
३ थांबा शु क (वे टंग चाज) .३०/- ित तास .३०/- ित तास 
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ठराव मांक – ४०१५         वषय मांक – ३० 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१३९/२०१३ द.२७/८/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
न वन भाग .१४ मधील से. .२६ मधील अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एस.सी.कटा रया (िन.र. . २२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा 
११.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. ,२०,८१,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे डांबर मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ू
करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ४०१६         वषय मांक – ३१ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१३७/२०१३ द.२७/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/२/२०१३-१४ मधील अ. .१ 
अ वये, अ भागातील र यावर ल खराब झाले या भागाला खड मु म बी.बी.एम.क न हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एस.सी. कटा रया (िन.र. .५१,६१,५३१/- (अ र  र. .ए काव न लाख 
एकस  हजार पाचशे एकतीस) पे ा ११.३१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .४८,०६,६५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
डांबर 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 – ४०१७         वषय मांक – ३२ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१३८/२०१३ द.२७/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/२/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .१ तळवडे औ ोिगक भागाचे र ते वकसीत करणेकामी मे.एस.सी. कटा रया 
(िन.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . या नव लाख सदोतीस हजार अडुस ) पे ा ११.२५ % कमी)  या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८७,००,९८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०१८         वषय मांक – ३३ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/४९/२०१३ द.२६/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात 
िस द केलेकामी दै. टाई स ऑफ इं डया व दै. महारा  टाई स, यांना अदा करावया या र. . 

५३,१३०/–(अ र  र. . ेपन हजार एकशे तीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४०१९         वषय मांक – ३४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/५१/२०१३ द.२६/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात 
िस द केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स, यांना अदा करावया या र. . ९८,४९७/- 

(अ र  र. पये अ या नव हजार चारशे स या नव फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०२०         वषय मांक – ३५ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/४७/२०१३ द.२६/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात 
िस द केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स, यांना अदा करावया या र. . ८५०२४/–

(अ र  पये पं याऐंशी हजार चौवीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४०२१         वषय मांक – ३६ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/४८/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात 
िस द केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स, यांना अदा करावया या र. . ८५०२४/–

(अ र  पये पं याऐंशी हजार चौवीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०२२         वषय मांक – ३७ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे           अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/५०/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२४/६/२०१२-१३ मुदतवाढ ची जा हरात 
िस द केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स, यांना अदा करावया या र. . ७३,३२२/–

(अ र  पये याह र हजार तीनशे बावीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ४०२३         वषय मांक – ३८ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर                 अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/७५७/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे थािनक सं था कर वभागास ए कॉट पावती पु तके मे. अमृत मु णालय, िचंचवड 
यांचेकडुन कोटेशन नोट स सुचना .०२/२०१३-१४ नुसार ए कॉट पावती पु तके छपाई करणेस व 
याकामी येणा-या र. .१,२९,४४०/- (र. .एक लाख एकोणतीस हजार चारशे चाळ स) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०२४         वषय मांक – ३९ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/ का व/१८६/२०१३, द.२८/८/२०१३ 
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .९ अ वये, कै.िसताराम 
ल ढे उदयानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िस द  एंटर ायजेस (िन.र. .२३,३३,१०८/- (अ र  र. . ते वस 
लाख तेहतीस हजार एकशे आठ) पे ा २०.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने         
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र. . १९,५९,८११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०२५         वषय मांक – ४० 
दनाकं – ४/९/२०१३       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनया तापक र                अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/४/का व/७६७/२०१३, द.२८/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या करसंकलन वभागासाठ  िमळकत फेरस ह ण २०१३ कामकाजासाठ  स ह फॉम पेपर 
११५ जीएसएम ८.५ X १३.५  इंच पाठपोठ छपाई, मनपा नमु या माणे नंब रंगसह ५,५०० पॅड मे. अमृत 
मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन ती पॅड र. .१२०.२२/- माणे र. .६,६१,२१०/- व मा हती पु तका ९ X 

११.५ इंच, ८० जीएसएम. क हर १३० जीएसएम. मनपा नमु या माणे मे. आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड 
यांचेकडुन ती पु तका र. .२२.५०/- माणे र. .६,७५०/- असा एकुण र. .६,६७,९६०/- (र. .सहा 
लाख सदस  हजार नऊश साठु ) खचास मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०२६         वषय मांक – ४१ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे                 अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/५३/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
      मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य (वाहतूक) वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१३-१४ मिधल अ. .०५ अ वये, 
दापोड , कासारवाड  रे वे टेशन प रसरात वाशांना नाग रकांना सुर त र ता ओलांडणे या सु वधा 
तयार करणेकामी मे. एस.एम. क शन (िन.र. .९,३३,३२१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे एकवीस) पे ा २३.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,४९,१०२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 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 – ४०२७         वषय मांक – ४२ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – पयावरण अिभयां ीक  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. .पअक/४/का व/९६/२०१३, द.२७/८/२०१३ 
      मा. सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभागाचे ‘Invitation to participate in the workshop on Urban 

Sanitation- A dialogue with stakeholders on the challenges in implementation of NUSP’ on August 5/06/2013 या 
कायशाळेस ी.अंबादास च हाण-सह शहर अिभयंता, ी.वसंत काची-कायकार  अिभयंता, 
ी.एस.एन.कुलकण -कायकार  अिभयंता यांना उप थत राहणेकामी वमान वासासाठ  (येणे व 

जाणेसाठ ) एकुण र. .२६,६८८/- तसेच भोजन तसेच ना ा,भोजन व िनवास याचा एकुण खच 
र. .७,८७४/- असे एकुण र. .३४,५६२/- (अ र  र. .चौतीस हजार पाचशे बास  फ ) चा खच 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ‘ वास खच’ या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ४०२८         वषय मांक – ४३ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे            अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब / था/काअ/२/५५/२०१३, द.२८/८/२०१३ 
वषय :- ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  
        तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. 
                वषय मांक ४३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०२९         वषय मांक – ४४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/६३४/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन- 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल दापोड  येथील आई उ ान देखभालीचे कामकाज मे.आ णासाहेब 
मगर बेरोजगार व वयंरोजगार संघ या सं थेस िन वदा न माग वता थेट प तीने स याचे मंजुर दराने 
ित महा र. .४२,३८७/- या दराने ३ वष कालावधासाठ  देखभालीस देणेस तसेच भाग .६२ 

फुगेवाड  मधील सव . २७ येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने वकसीत केले या आई 
उ ानाचे देखभाल संर णाचे काम तीन वष कालावधी कर ता अ णासाहेब मगर बेरोजगार व 
वयंरोजगार संघ आनंदवन कु रोग वसाहत दापोड  या सं थेस यो य या सेवा शु क त वावर दे यास 

व याकामी येणा-या य  खचास व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४०३०         वषय मांक – ४५ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.छाया साबळे           अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/५४/२०१३, द.२६/८/२०१३ 
      मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य (वाहतूक) वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, अ 
भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नाग रकांना सुर त र ता ओलांडणे या 

सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- [र. .चौदा लाख पाचशे साठ] 
पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,८०,४४१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट माणे मटोर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाू चा करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०३१         वषय मांक – ४६ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – लेखा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/१अ/का व/५५८/२०१३, द.२९/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामाकाजासाठ  
वभाग मुख यांना व ीय अिधकार एक त दान करणेबाबतचा वषय मा. थायी सिमती समोर 
ठेवणेत आला होता. यास मा. थायी सिमतीने ठराव .3891, दनांक 13/08/2013 अ वये मा यता 
दलेली आहे. यानुसार एक त आदेश िनगत करणेपूव  दनांक 22/08/2013 रोजी वभाग मुखां या 
बैठक त पु हा व ीय अिधकाराबाबत मा हती देणेत आली. तथा प काह  वभाग मुखांनी व ीय 
अिधकारात वाढ व द ती सुच वलेने सदर या द यास माु ु . थायी सिमतीची पु हा मा यता घेणे 
आव यक असलेने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 69 चे तरतूद नुसार तावा सोबतचे 
प  अ मधील व ीय अिधकारास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०३२         वषय मांक – ४७ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .काशा/भां/का व/३६२/२०१३, द.२९/८/२०१३ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

महानगरपािलके या आरो य वभागासाठ  तसेच कायशाळा वभागाक रता यं  सामु ी खरेद  
करणेकामी िन वदा नो. .०२/२०१३-१३ िस  करणेत आली होती. याम ये मे. सहानी ऑटोमे ट ह 
स हसेस  यांचे दर सवात कमी असलेने तावा सोबत जोडले या प  अ नुसार  आरो य वभागासाठ  
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तसेच कायशाळा वभागाक रता यं  सामु ी खरेद  करणेसाठ  येणा-या र.  ९,२५,१७३/- खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०३३         वषय मांक – ४८ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नस/२/का व/३९२/२०१३, द.२८/८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

Slum Poverty/Livelihood Survery या वषयावर ल िश णास जयपूर येथे मा.महापौर यांचे 
उप थतीकामी आलेला वासखच र. .२४,९००/- (र. .चो वस हजार नऊशे) मे.अ व कार ुप टु रझम, 
पुणे यांना अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ४०३४         वषय मांक – ४९ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – वै कय  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/८९६/२०१३, द.२/९/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

तावात नमुद केलेली द. ३०/०८/२०१३ अखेर र  पदे व भ व यात वेळोवेळ  र  
होणार  पदे हंगामी प दतीने दरमहा एक ीत मानधनावर ६ म ह याचे कालावधीसाठ  भरणेकामी दर 
सोमवार  मा.आयु  क ात Walk in Interview प दतीने मुलाखती घेऊन भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०३५         वषय मांक – ५० 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था.श.अ./तां/४/२८७/२०१३, द.२/९/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        तावात नमुद बाबींचे अवलोकन होऊन व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील 
सामा जक जवन, व  व ज वत हानी होऊ नये यासाठ  शासन तराव न करणेत येत असले या 
ितबंधा मक उपाय योजनांसाठ  महापािलकेचे उ रदािय व येते यासाठ  लगत या पुणे 

महानगरपािलकेने जसे सी.सी.ट . ह . केबल टाकणे या तावास जशी मा यता दलेली आहे तशी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सु दा ताव पा रत क न लोकोपयोगी मह वा या कामात योगदान  
 
 
 
 
 
 



 22 
 

देणे आव यक वाटते महारा  शासनाकडुन ता वत सी.सी.ट . ह  केबल टाक यासाठ  सदर िनणय घेणे 
आव यक आहे.  तावात नमुद केले माणे धोरणास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४०३६         वषय मांक – ५१ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

   अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३ -१४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल काह  कामांना कमी तरतुद असलेमुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह .  तर  सन 
२०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील ३ कमी तरतुद असले या कामांस र कम . १५,००,०००/- 
एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतुद असले या तसेच न वन कामाम ये होणा-या बचतीमधुन 
एकुण ३ इतर कामामधुन तावा सोबत जोडले या याद माणे तरतुद वग करणे आव यक आहे.  तर  
अ भागातील सन २०१३ – १४ चा मुळ अंदाजप कातील थाप य उ ाने वकास कामा या तरतुद म ये 
वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १५,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४०३७         वषय मांक – ५२ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाचे सन २०१३ – २०१४ या अंदाजप कात तावात नमुद 
केले माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,००,०००/-)  

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

 
ठराव मांक – ४०३८         वषय मांक – ५३ 
दनांक – ४/९/२०१३         
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव – 

मनपा या सन २०१३ – २०१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद  म ये तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ /घट र. . 
२,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०३९         वषय मांक – ५४ 
दनांक – ४/९/२०१३       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव - 

मनपा या सन २०१३ – २०१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद  म ये तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट 
र. .३१,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४०         वषय मांक – ५५ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव – 

मनपा या सन २०१३ – २०१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १४,७५,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४१         वषय मांक – ५६ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 

मनपा या सन २०१३ – २०१४ या अंदाजप कात तावात नमुद केले माणे वाढ घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४२         वषय मांक – ५७ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 

मनपा या सन २०१३ – २०१४ या अंदाजप कात तावात नमुद केले माणे वाढ घट करणेस  
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४३         वषय मांक – ५८ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 

अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३ – १४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल एकुण १५ कामांना कमी तरतुद असलेमुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह .  तर  
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सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील अशा कमी तरतुद असले या कामांस र. . ८२,००,०००/- 
एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतुद असले या तसेच नवीन कामांम ये होणा-या बचती मधुन 

तावासोबत जोडले या याद माणे तरतुद वग करणे आव यक आहे.  अ भागातील सन २०१३ – १४ 
या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास कामा या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ 

घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ/घट र. .८२,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४०४४         वषय मांक – ५९ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मनपाचे क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१३ -१४ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ /घट 
र. .२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४५         वषय मांक – ६० 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मनपाचे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ -१४ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये तावानुसार फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ५३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०४६         वषय मांक – ६१ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मा. थायी सिमती ठराव .३७८५ दनांक ३१/०७/२०१३ र  कर यात यावा व मा. महापािलका 
आयु  यांचे जा. . था/िन/७/का व/१००/२०१३ दनांक १६/०७/२०१३ नुसार काम क न घेणेस व 
याकामी येणा-या खचास व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ४०४७         वषय मांक – ६२ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मनपाचे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजाम ये तावात नमुद 
माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-) 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ---------- 

ठराव मांक – ४०४८         वषय मांक – ६३ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ चे अंदाजप काम ये नवीन भाग  – २ मधील ता हाणे 
व ती व इतर ठकाणचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे येथील कामासाठ  तावात नमुद 
के या माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४०४९         वषय मांक – ६४ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ चे अंदाजप काम ये ट .सी.आय.रोड ते थरमॅ स चौक 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे येथील कामासाठ  तावात नमुद के या माणे तरतुद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.( वाढ/घट र. .२२,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ४०५०         वषय मांक – ६५ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मनपाचे अ मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये 
तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०५१         वषय मांक – ६६ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

मा. थायी सिमती ठराव .३९८० दनांक २७/०८/२०१३ चा ठराव र  करणेत येवुन न याने ब 
भागातील सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद ंम ये तावात 

नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. . ५४,९०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

      ---------- 
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ठराव मांक – ४०५२         वषय मांक – ६७ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे           अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/७८८/२०१३ द.२/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपाचे पाणीपुरवठा वभागास िन वदा अट नुसार पावडर पॉली †ò युिमिनअम लोराईड चे 

एकुण ३४७ मे.टन प रमाणापैक  लघु म िन वदाधारक  मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांना ६०% 

माणे २८०.२० मे.टन र. . ३१,१५०/- .मे.टन या दराने व First Lowest चे दराने हणजे र. . 
३१,१५०/- .मे.टन दराने मे. केिमकल पीपल हे पुरवठा कर यास तयार अस याने यांना उव रत ४० 
ट के हणजेच १३८.८० मे.टन चा पुरवठा आदेश ावा लागेल. पावडर †ò युिमिनअम लोराईड २८०.२० 
पॉली मे.टन मे.एस. ह .एस.केिमकल कॉप रेशन यांचेकडुन व १३८.८० मे.टन मे.केिमकल पीपल 
यांचेकडुन र. . ३१,१५०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेकामी यांचेशी करारनामा करणेस व सदर 
खरेद साठ  येणारे खच र. .१,०८,०९,०५०/- यास मा यता देणेत येत आहे.  

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                       ---------- 
 
 
ठराव मांक – ४०५३         वषय मांक – ६८ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. वनया तापक र,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव..  

 ऑल इं डया इ ट टयुट ऑफ लोकल से फ ग हनमट, मुंबई यांचे तफ द. २३ जुलै ते २५ 
जुलै २०१३ अखेर Good Governance, Citizen Charter, Implimentation of RTI in Urban Local 

Bodies या वषयावर जोधपुर  (राज थान) िश णास मा.सौ. वनया तापक र, मा.सौ.आरती च धे, 
मा.सौ.अ नी िचंचवडे व मा.सौ.सुजाता पालांडे या स मा. नगरसद या उप थत राहणार असलेबाबत 
मा.महापौर यांनी प  .महापौर/का व/५४५/२०१३ द. २२/७/२०१३ अ वये कळ वले आहे.  सदरचे 
प ानुसार मा.सौ. वनया तापक र, मा.सौ.आरती च धे, मा.अ ीनी िचंचवडे यांचेसमवेत वत: सदरचे 
िश णास उप थत रा ह याबाबत स मा.नगरसद या मा.सौ.सुजाता पालांडे यांनी यांचेकड ल 
द.२७/०८/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. वषयांक त िश णास उप थतीकामी उ  स मा. 
नगरसद यांनी जाताना व येताना वमानाने वास केला असुन याकामी तसेच हॉटेल वा त य/जेवण 
यासाठ  झालेला एकुण खच र. . ५२,४६०/- मा.सौ.सुजाता पालांडे यांनी केला असुन तो यांना परत 
िमळणेबाबत यांनी यांचेकड ल द.२७/८/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे.  सदर दौ-यांकामी झालेला 
एकुण खच र. . ५२,४६०/- (अ र  र. .बाव न हजार चारशे साठ फ ) स मा. नगरसद या 
मा.सौ.सुजाता पालांडे यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                       ---------- 
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ठराव मांक – ४०५४         वषय मांक – ६९ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.आशा शडगे,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव..  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव णालयात वारंवार अनेक चुक या घटना दसत 
आहेत.  नागर कांची सुर ा धो यात आली आहे.  शासनाने यापुव च णालयांम ये सी.सी.कॅमेरे 
बसव याचे आदेश दले आहेत. तर  आपण प.सी.एम.सी या सव णालयात वर त सी.सी.कॅमेरे 
बसवावेत.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ४०५५         वषय मांक – ७० 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर           अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव..  

मनपाचे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ – १४ या अंदाजाम ये कामां या 
तरतुद ंम ये फेरबदल करावयाचा आहे.  तर  तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ /घट ९,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०५६         वषय मांक – ७१ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.गणेश ल ढे यांचा ताव..  

मनपाचे क भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद  माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .२४,२०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ४०५७         वषय मांक – ७२ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.चं कांत वाळके           अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.गणेश ल ढे यांचा ताव..  

मनपाचे ड भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील तावात नमुद 
माणे थाप य वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 

र. .१५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                       ---------- 
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ठराव मांक – ४०५८         वषय मांक – ७३ 
दनांक – ४/९/२०१३        
सुचक – मा.गणेश ल ढे            अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे,मा.चं कांत वाळके यांचा ताव..  

मनपाचे क भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील तावात नमदु माणे 
थाप य वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.( वाढ/घट 

र. .२,०६,३९,०००/-) 
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/ ८३८ /२०१३ 

दनांक - ०६/०९/२०१३. 
 

   

  
         

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 

 


