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

कायप का मांक - ११७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०३/०६/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०३/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा. वाघेरे सुिनता राजेश 

२. मा. शडगे आशा सुखदेव 

३. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
४. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

५. मा. साद शे ट  
 

 यािशवाय मा.कुलकण , मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – 
कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक) मा.गोरे - पशुवै क य अिधकार , 
मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      -------- 

( सभाकामकाजा या ठरले या वेळ  मा.सभापती सभागृहात उप थत न हते ) 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक –  मा. साद शे ट                  अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
  
  सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने बाळासाहेब जयवंत 
तरस यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
 

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

( मा. बाळासाहेब जयवंत तरस यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
 

---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 
 

वषय .६७ - कै.रामकृ ण मोरे े ागृह दैनं दन साफसफाईकामी देणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे,  
      मा. साद शे ट  यांचा ताव. 

वषय .६८ - िचंचवड येथील जलतरण तलावाजवळ ल उ ान व शंकर पावती उ ान देखभाल व  
             संर णाकामी देणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
वषय .६९ - तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
  

वषय .७० - सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे,  
             मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
 

---------- 
   

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.आशा शडगे                  अनुमोदक - मा.सुिनता वाघेरे 
 

भाजपचे ये  नेते, क य मं ी मा. गोपीनाथजी मुंडे यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांस 
दांजली वाहन सभा ू गु वार दनांक ०५/०६/२०१४ रोजी  सकाळ  ११.०० वाजेपयत तहकुब कर यात 

यावी  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

 (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीु ) 
 

----------. 
 

मा.सभा य  - गु वार दनांक ०५/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकुब करणेत  
             येत आहे.     

  
    ( तरस बाळासाहेब जयवंत ) 

                                  सभा य   

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - ११७ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०३/०६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०५/०६/२०१४         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०३/०६/२०१४ ची तहकूब सभा 
गु वार, दनांक ०५/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
१. मा. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. कदम सदगु  महादेव 
 
 

 यािशवाय मा.कुलकण , मा.दरगुडेु  - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पाट ल,  
– सह शहर अिभयंता, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.जुंधारे, मा.केदार , मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक) मा.गोरे - पशुवै क य अिधकार , हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  
 
      -------- 

 

 
 

सभापती - सभाकामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने मंगळवार दनांक  
         १०/०६/२०१४ सकाळ  १०.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

                                                     ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  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 - ११७ 

सभावृ ांत 
 

( दनांक ०३/०६/२०१४ व ०५/०६/२०१४ ची तहकूब सभा ) 

 
 

दनांक - १०/०६/२०१४         वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०५/०६/२०१४ ची तहकूब सभा 

मंगळवार, दनांक १०/०६/२०१४ 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  
२. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३. मा. ल ढे गणेश नारायण 

४. मा. कदम सदगु  महादेव 

५. मा. भ डवे संिगता राज  

६. मा. शडगे आशा सुखदेव 

७. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
८. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
 
 

 यािशवाय मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा,ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , 
मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.घाडगे - मु य लेखाप र क, मा.कांबळे 
– .शहर अिभयता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन सावळे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - 
उपसंचालक, नगररचना, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.थोरात,  
मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे – कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे – .िश ण अिधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके – उ ान अिध क, मा.गोरे - पशुवै क य 
अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार ,  मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  
      -------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक : मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक : मा.अतुल िशतोळे 
 

गु वार दनांक १२/०६/२०१४ दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
  सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.  

---------- 
 

सभापती - गु वार दनांक १२/०६/२०१४ दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
 
 
 

  ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  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 - ११७ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०३/०६/२०१४, ०५/०६/२०१४ व १०/०६/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १२/०६/२०१४         वेळ - दपारु  २.०० वाजता 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १०/०६/२०१४ ची तहकूब सभा 
गु वार, दनांक १२/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१. मा. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. शडगे आशा सुखदेव 

३. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
४. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

५. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

६. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

७. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
 

 यािशवाय मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा,ढेरे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , 
मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयता, मा.सुरगुडे- 
वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु य लेखापाल, 
मा.डॉ.अिनल रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख - वै क य अिध क, मा.िनकम, 
मा.इंगळे, मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे – कायकार  अिभयंता, मा.साळंुके – 
उ ान अिध क, मा.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार ,  मा.बोदडे – 
शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

      -------- 
दनांक २७/०५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ११६)  

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

      ------ 
ठराव मांक – ६९३५      वषय मांक – १ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१८४/२०१४ द.२८/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, िचंचवड 
भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी मे.यशाक असोिसए स 
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(िन.र. .४८,९८,८४४/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स लाख अ या नव हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा 
२८.५६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,७४,७२१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९३६      वषय मांक – २ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३८१/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय– िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
       वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९३७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३८०/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९३८      वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७९/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९३९      वषय मांक – ५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७६/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६९४०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७७/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६९४१      वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७८/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६९४२      वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३७५/२०१४ द.११/०३/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६९४३      वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४ द.१५/०३/२०१४. 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  
       करणे. 

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६९४४      वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – कायशाळा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/२/का व/२४१/२०१४ द.२८/०३/२०१४. 
वषय – सन २०१३-२०१४ कर ता तरतूद वग करणेबाबत. 

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९४५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२६/२०१४ द.३१/०३/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       नािशक फ़ाटा ते वाकड र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated Lane बांधणेचे िन वदा नोट स 

मांक-३०/४/२०१३-१४ चे थम लघु म िन वदा धारक मे.बी.के.खोसे असून यांचा लघु म दर कमी  

क न दलेला १.९१% जा त असा आहे व वषयप ात अ. .१ या समोर तोच दर नमूद कर यात  
आलेला आहे व ताव सु ा मे.बी.के.खोसे यांचे नावे मंजूर झालेला आहे. तर  उपरो  वषयप ा माणे  

मा. थायी सिमती ठराव मांक ६२९८ दनांक २६/२/२०१४ म ये मे. ह .एम.मातेरे इ ा (इं) िल. यांचे  

ऎवजी मे.बी.के.खोसे यांचे नावे द ती करणेु स मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९४६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४१/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३७ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक – ६९४७      वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४४/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२३ वर ल, कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६९४८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/६४०/२०१४ द.०७/०४/२०१४. 
वषय - िन वदा नो. .७/११८-२०१३/१४ मधील अ. .७९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
       िमळणेबाबत. 

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९४९      वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२९/२०१४ द.१५/०४/२०१४. 
वषय – मुंबई पुणे र ता पंपर  चौक ते भ  चौक िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक इु .  
       देखभाल व द ती करु णे. 

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९५०      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५९/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय – भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर सी.ड .वक  

       बांधणे. 
वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९५१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - थाप य 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३७/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय – भाग .९ संभाजीनगर येथील सुबोध व ालय प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणे. 

वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६९५२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४०/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय – भाग .९ योगा टॅ यु ते रामे र चौक प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणे. 

वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   
ठराव मांक – ६९५३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३९/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
वषय – भाग .९ शाहनगर शाह उ ान प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणेू ू . 

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६९५४      वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३८/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१९ 
अ वये, भाग .५ से टर .१३ व १६ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर  
कं शन (िन.र. .२८,००,९७२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख नऊशे बहा र) पे ा ३८.२१ % कमी)   
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १८,१७,२५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार  
व िन वदेमधील ि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 यांचेु बरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९५५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४५/२०१४ द.२३/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१५  

अ वये, भाग .१७ मधील लोकमा य हॉ पटल चौक ते रे वे लाईन पयत या र यास काँ टचा  
र ता दभाजक करणेकामी मेु . झम ए टर ाईजेस (िन.र. .२७,९७,८७०/- (अ र  र. .स ावीस लाख  

स या णव हजार आठशे स र ) पे ा १८.१९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .  
२४,०३,३८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 घेणेस मा यता देणेतु  येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 
ठराव मांक – ६९५६      वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/३२५/२०१४ द.२८/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाचे आरो य वभागासाठ  तातड ने गतवष या लघु म िन वदाकारांकडून जुंतनाशक  
/ कटकनाशक औषधे रतसर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व येणा-या खचास  

मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.  
तातड ने खरेद  करावयाची  

औषध े

१ म ह या कर ता 
तातड ची  खरेद  

प रमाण 

सन २०१२-१३ मधील 
लघु म िन वदाकार 

सन २०१२-१३ मधील 
मंजूर लघु म दर एकूण  र. पय े

1. TEMEPHOS 50%EC 100 ltr. 
मे.ल मी केिमक स 

लाईम अँ ड पे ट कं ोल 
.१४१९/- .िल 

१,४१,९००/- 

 

2. LAMADASAYELETHRIN 
10%W.P 50 kg. म.े ीराम अँ ो एज सी .२६७५/- . क. १,३३,७५०/- 

3. MALERIA OIL( PER DRUM 
200 LTR.) 

 

2000 ltr. 

डॅपम स पे ट कं ोल 
अँ ड अलाईड स ह सेस 

.१३४.५० .िल. २,६९,०००/- 

4. DELTAMETHRIN 2.5 SC 
(KEOTHRIN 2.5SC) 50 ltr. म.ेरमेश अँ ोकेम कॉप . .१३८५/- .िल ६९,२५०/- 

5. DIACHLOVOURS DDVP 
76%EC (FLYGON) 75 ltr. म.ेरमेश अँ ोकेम कॉप . .७४०/- .िल ५५,५००/- 

6. MALATHION DUST 5% 
25KG PER BAG 100 bag म.ेडॉ फन से स कॉप . .८४३/- .२५ क.बॅग ८४,३००/- 

7. CARBOLIC PHINEL DUST 
5% (50KG BAG) 100 bag 

मे.ल मी केिमक स 
लाईम अँ ड पे ट कं ोल 

.१३७९/- .५० 
क.बॅग 

१,३७,९००/- 

 

8 Neemtex Herbal larvicide 
ISO co. 100 ltr. म.ेडॉ फन से स कॉप . .७१५/- .िल ७१,५००/- 

9 Pyriproxifen 0.5GR 50 kg म.ेरमेश अँ ोकेम कॉप . .२६८०/- . क. १,३४,०००/- 
10 Bifenthrin 10%wp 50 kg म.ेरमेश अँ ोकेम कॉप . .४१५०/- .िल २,०७,५००/- 
    एकूण १३,०४,६००/- 

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

 

 
ठराव मांक – ६९५७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा-१/का व/५५२/२०१४ द. ०६/०५/२०१४. 
वषय – मुंबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता इ. देखभाल व द ती ु  

       करणे. 
वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९५८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२४७/२०१४ द. ०७/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, भाग .४७ 

काळेवाड  येथील पवना नद स अ य पा मं दराजवळ न याने घाट बांधणेकामी मे.के.पी.क शन  
(िन.र. .२८,०१,०४९/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकोणप नास) पे ा ३४.९९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .१९,१२,०१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 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 देणेतु  येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९५९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां/६५९/२०१४ द. १२/०५/२०१४. 
वषय – मनपा या शासक य इमारतीमधील िल ट . १ ते ४ ची वा षक देखभाल द ती करणेु .  

वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९६०      वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – बीएसयुपी थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीएसयुपी/ था/का व/१०४/२०१४ द. १५/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       महारा  दषण िनयं ण मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ट  पुनवू सन A-8, िमिलंदनगर  
पुनवसन क पातील A-3 इमारतीकर ता MPCB कडून Consent to Operate िमळणेसाठ   

र. .३०,०००/- (अ र  र. .तीस हजार) यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९६१      वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.संधा गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/८०/२०१४ द. १७/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पपंर  िचचवड महानगरपािलकेस भाग सिमती अ य  िनवडणूक अिधकार , द ण को रया  

िश मंडळ, सुर ा र क भरती या वेळ  केलेला चहापान, सांगली कुपवाड महापािलकेचे िश मंडळ यांनी  
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मनपास भेट दली. यांचे चहापान, ना ा, भोजन, िनवास इ. यव थेकर ता एकिञत र. .४०,६३५/-  
(अ र  र. .चाळ स हजार सहाशे प तीस) झाले या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६९६२      वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – वै क य मु य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/३२१/२०१४ द. १६/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       पंपर  िचंचवड मनपा या व वध णालयाम ये हंगामी प दतीने दरमहा एक त मानधनावर  

नेमणुक करणेत आले या तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये नमूद करणेत आले या त  वै क य  

अिधकार  व वे क य अिधकार  यांना यावेळ  अदा करणेत येत असले या मानधनावर द-  

२०/०३/२०१४ ते द १९/०६/२०१४ या कालावधीसाठ  देणेत आले या मुदतवाढ स काय र मा यता  

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 

ठराव मांक – ६९६३      वषय मांक – २९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – वै क य मु य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/४८२/२०१४ द. १६/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना / णालयात तावात नमुद उमेदवारांना यांचे  
नावापुढे नमुद केले या पदांवर एक त मानधनावर दोन म हने कालावधीसाठ  ( द.१९/०४/२०१४ ते  

द.१८/०६/२०१४ ) दे यात आले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९६४      वषय मांक – ३० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – नगररचना व वकास  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१५/ पंपर /४४/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       भूसंपादन पुणे. मा.मुंबई उ च यायालय, (अ पिलय साईट) सन १९७२ ते २०१२ पयत सरकार   

व कलांची थ कत मानधनाची र कम अदा करणकेामी वशेष भूिम संपादन अिधकार  .१७ पुणे यांनी  

कळ व या माणे भूसंदभाम ये यायालयीन खचाची र कम पये १२०३।– (अ र  र. . एक हजार  

दोनशे तीन) ची र कम  मा. सरकार  वक ल, उ च यायालय , मुंबई यांना अदा करणसे मा यता  

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – ६९६५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य बीआरट एस  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/२१९/२०१४ द. १७/०५/२०१४. 
       वषय - पंपर  िचंचवड शहरातील बीआरट एस या यश वी अंमलबजावणीकर ता प.ंिचं.मनपा 

व पीएमपीएमएल यांचेकड ल बीआरट एस क ाक रता तां क स लगार िनयु  
करणेबाबत... 

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६९६६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ ेका/१/का व/२५३/२०१४ द. १६/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       नैसिगक आप ीमुळे नुकसान त नागर कांना शासन िनणय मांक सीएलएम/०६-०४  

. .१६८/म-३ दनांक१६जून२००६ नुसार तीकुटंुब र. .५०००/- (अ र  र. . पाच हजार) सानु ह  
अनुदान देणेची मयादा शासनाने ठरवून दलेली आहे. तसेच एम.एम.सी. अिधिनयमातील कलम६६ (३९)  

म ये असले या तरतूद नुसार तावात नमुद एकुण ६ कुटंुबे x र. .५०००/  = एकूण र. .३०,०००/-  

(अ र  र. .तीस हजार) इतका खच आ नीशामक वभागाकड ल "आप ी त नागर कांना सहा य  
िनधी" या लेखािशषातून खच  टाकून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६९६७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/३७२/२०१४ द. १९/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७३ शेडयूल चॅ टर ५ (२) (२) नुसार िन वदा  

न माग वता थेट प दतीने तातड ची बाब हणून मनपाकडे उपल ध असले या आव यक संगणक  
यं णेचे ६ म हने हमी कालावधीचे M/s.Archon Corporation Pvt. Ltd. Pune-20 यांचे कडून हमी  
कालावधी (Warranty Extension) करणेस व याकामी येणा-या एकूण र. .३,६३,११२/- खचास मा यता  

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६९६८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – व ुत स.ंतु.नगर 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .मुंपुर/२/का व/३५/२०१४ द. १९/०५/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 
       प.ंिचं.म.न.पा. या काय े ातील बी.आर.ट  र ता बस टॉप कर ता वीजपुरव याचे  

वीजमीटरकर ता म. रा. व. व. कं ला र. .३४,२८५/- (अ र  र. .चौितस हजार दोनशे पं याऐंशी) 
अदा करणे आव यक अस याने, सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९६९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी२/का व/१३३/२०१४ द. २०/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या थापनेस 
 द.१७/३/२०१४ रोजी २५ वष पुण झाले आहे. या िनिम  द.१७/३/२०१४ रोजी रौ य महो सवी वष  
साजरा करणेसाठ  आयो जत काय मास ठेवणेत आले या अ पोपहार व चहापान खचास घेणेत आलेली  
र. .४०,०००/- (अ र  र. .चाळ स हजार) अगाऊ र कमे या खचाचे समायोजन व य  झाले या  
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९७०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/६०/२०१४ द. ११/०३/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       सारथी हे पलाईन कर ता Mobile App for Apple and Android Mobile (English Language)  
मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे र. .1,78,000/- इत या खचाचे कामकाज M/S.Tech 9  
Services, Chinchwad, Pune-33. यांचे माफत तातड ची बाब हणुन जास ाक दन द.२६ जानेवार   
२०१४ रोजी कोटेशन नोट स मधील अट /शत नुसार वकिसत क न याचे उदघाटन करणेत आलेले  
असून सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९७१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .फ ेका/ था/का व/२५५/२०१४ द. २०/०५/२०१४. 
       वषय - भाग .९ येथील िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालयाचे िनयोजन व 

वकासा या कामकाजासाठ  स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत.... 
वषय मांक ३७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – ६९७२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/८/२०१४ द. २१/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मिधल अ. .२३ अ वये, . .३४ 

 मधील नसस वाटर बँडिमंटन हाँलची इ. द ती करणेु कामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी  
(िन.र. .२८,००,०००/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख) पे ा १९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा  

मंजुर दराने  र. . २३,८१,४००/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स अिधन  

राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु . 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९७३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३८/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे जोग महाराज उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९७४      वषय मांक – ४० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३५/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे राधानगर  व गंगो ी पाक उ ान देखभाल कामकाजाबाबत... 

वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९७५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३९/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन - 
       मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . ८ अ वये,  
खराळआई, व.विनता देशमुख व कै. भानुदास ववले उ ान देखभाल करणेकामी मे.समता वकास  

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन.र. . २१,८०,४८४/- (अ र  र. .एकवीस लाख ऐंशी हजार चारशे  

चौ-याऐंशी) पे ा ४.५० ट के कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा ४.५० % ह  सवात  
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क  दराची िन वदा वीकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी तीन  
वषासाठ  येणा-या खचास मा.महापािलका आयु  यांची मा यता असली तर , मे.समता वकास  

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं थे ऐवजी सह सोबती इंड यल को.ऑप.सोसायट  िल. या सं थेस उ ान 

सदरचे दराने देखभाल संर णाकामी देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९७६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३४/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .७/२०१३-१४ मधील बाब . ११ अ वये,  

कै.िसताराम भागुजी ल ढे उ ान देखभाल करणेकामी मे.िनसग लॅ ड केप स ह सेस (िन.र. . 
१६,८७,२८४/- (अ र  र. . सोळा  लाख एकोणवीस हजार सातशे) पे ा १५.०० ट के कमी) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा १५.००% ह  सवात क  दराची िन वदा वीकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी तीन वषासाठ  येणा-या खचास मा.महापािलका 
आयु  यांची मा यता असली तर , मनपाचे उ ानाचे कामकाजाम ये थािनक सं थांचा सहभाग असावा 
या उ ेशाने भोसर  येथील कै.िसताराम भागूजी ल ढे उ ाना या देखभालीचे कामकाज िन वदा नोट स . 
७/२०१३-१४ नुसार सदरचे देखभाल कामकाज मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस यांचे ऐवजी सदर या 
उ ाना या देखभालीचे कामकाज थािनक सं था मे.जयमहारा  िम  मंडळ, भोसर  यांना िन वदा 
दरानुसार तीन वष कालावधीसाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. ठराव कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६९७७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३७/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे बापूजी बुवा उ ान (थेरगाव) देखभाल कामकाजाबाबत .... 
               वषय मांक ४३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९७८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३६/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे ल मीबाई बारणे उ ान (थेरगाव) देखभाल कामकाजाबाबत .... 
               वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९७९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३२/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे संत तुकाराम उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

वषय मांक ४५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६९८०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा. बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/३३३/२०१४ द. १३/०५/२०१४. 
       वषय - मनपाचे वाहतुकनगर  उ ान देखभाल कामकाजाबाबत .... 

वषय मांक ४६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६९८१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द. २०/०५/२०१४. 
       वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाड यासाठ  यं  

सामु ी पुर वणे. 
वषय मांक ४७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६९८२      वषय मांक – ४८ 

दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/४/का व/४९९/२०१४ द. २६/०५/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       सहा यक आयु , भूिम आ ण जंदगी वभाग यांचे वापरातील वाहन .एम.एच.१४ सी.एल.  

००१३ (इं डका ह टा) कर ता पाच नग न वन युबलेस टायस मे.एन. मेहता यांचेकडून थेट प दतीने  

करारनामा न करता, िन वदा व कोटेशन न माग वता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप कानुसार  
खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र. .२३,१००/- (अ र  र. .तेवीस हजार शंभर) खचास मा यता  

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 20 

---------- 
ठराव मांक – ६९८३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव - 
       वषय - थायी सिमती ठराव .६७१३ द.०९/०५/२०१४ म ये द ती करणेबाबतु .... 

वषय मांक ४९ चा वचार दनांक १६/०९/२०१४ या सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९८४      वषय मांक – ५० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/५०६/२०१४, द.२०/०५/२०१४ 
      मा.मु य लेखाप 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. 
---------- 

ठराव मांक – ६९८५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - कामगार क याण  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .काक/१/का व/२६२/२०१४, द.१९/०५/२०१४ 

           मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मनपा कामगार क याण वभागाकड ल मनपा पॅनेलवर ल अँड.एस.ए.देशपांडे यांना यांनी  
औ ोिगक यायालयात मनपा व द दाखल झाले या दा याचे व अिभ ायाचे केले या कामाचे बील  

र. .३९,७५०/- (अ र  र. .एकोणचाळ स हजार सातशे प नास) अदा केलेने यांचे अवलोकन होऊन  

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

---------- 
 

ठराव मांक – ६९८६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/४७/२०१४, द.२२/०५/२०१४ 
      मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे  
ए ल २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६९८७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/४८/२०१४, द.२२/०५/२०१४ 
      मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  
द.२८.४.२०१४ ते द.४.५.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/४८/२०१४ द.२२.५.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९८८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/४९/२०१४, द.२२/०५/२०१४ 
      मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  
द.५.५.२०१४ ते द.११.५.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/४९/२०१४ द.२२.५.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९८९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.मु य लेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/५०/२०१४, द.२२/०५/२०१४ 
      मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील  
द.१२.५.२०१४ ते द.१८.५.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५०/२०१४ द.२२.५.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९९०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - जलिन:सारण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१२५/२०१४, द.२२/०५/२०१४ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
      जलिन:सारण वभागाकड ल जा हरात .२ प  .जिन/२/का व/३८४/२०१३ अ वये  
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िन.नो. .८/१/१३-१४ ची जा हरात खालील दैिनक / सा ा हक यांना दनांक ५/४/२०१३ रोजी कंवा  
यापुव  िस  करणेस देणेत आली होती. यांनी खालील माणे वभागास बीले सादर केलेली आहेत.  

तथापी तुत जा हरात दै.पुढार , यांनी दनांक ५/४/१३ रोजीचे अंकात अ.  ८० चौ.से.मी. इत या  

कमीत कमी या ीम ये िस  केली अस याने जनता संपक वभागाकड ल प रप क .जस/०६/  

का व/६६/२०१४ द. १४/०२/२०१४ चे प रप कानुसार उवर त वृ प ांना बील खालील माणे देता येईल.   
 
अ. 
. 

वृ प ाचे 
नांव 

िस द  
दनांक 

बील . कॉ.से. 
मी. 

लघु म 
आकार 

मनपा 
दर 

बल 
र. . 

२ % IT 
कपात 
र. . 

दंड िन वळ 
देय 

१ दै.पुढार  ५/४/१४ २५४ ८० ८० ४७ ३७६० ७५ ० ३६८५ 

२ दै.केसर  ५/४/१४ ६३४६१ १९२ ८० २३ १८४० ३७ ० १८०३ 

३ दै. भात ७/४/१४ १३०४०००२५४ ९६ ८० २१ १६८० ३४ १०० १५४६ 
 
उपरो  वृ प ाना यांचे नावासमोर दश वले माणे र कम अदा करणे आव यक असुन यास मा. सह 
शहर अिभयंता यांनी द.२८/३/२०१४ रोजी मा यता देणेत आलेली अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९९१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - नागर  सु वधा क  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नासुके/१/का व/१७०/२०१४, द.२३/०५/२०१४ 
       वषय - प लक ाय हेट पाटनरिशप त वावर नागर  सु वधा क ाचे कामकाजासाठ  मे.सी.एस. 

इ फोिसस ा.िल. यांना दले या मुदतवाढ स काय र मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक ५७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९९२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - जलिन:सारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१०४/२०१४, द.२२/०४/२०१४ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

जलिन:सारण वभागाकड ल. जा हरात .४३७ प  .जिन/२/का व/ ५७/२०१४ अ वये  

िन.नो. .१७/२/१३-१४ ची जा हरात खालील दैिनक/सा ा हक यांना दनांक ५/२/२०१४ रोजी कंवा 
यापुव  िस  करणेस देणेत आली होती. यांनी खालील माणे वभागास बीले सादर केलेली आहेत. 
तथापी तुत जा हरात दै.सकाळ, यांनी दनांक ५/२/१४ रोजीचे अंकात अ.  १२० चौ.से.मी. इत या 
कमीत कमी या ीम ये िस  केली अस याने जनता संपक वभागाकड ल प रप क . 
जस/0६/का व/६६/२०१४ द. १४/०२/२०१४ चे प रप कानुसार उवर त वृ प ांना १२० चौ.से.मी. 
या ीचे बील खालील माणे देणेत येत आहे. 
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उपरो  वृ प ाना यांचे नावासमोर दश वले माणे र कम अदा करणे आव यक असुन यास मा.सह 
शहर अिभयंता यांनी द.२८/३/२०१४ रोजी मा यता देणेत आलेली अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९९३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - अ े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ े/ व/५/का व/२०३/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      वषय - ी.खंडोबा देव थान ट आकुड  येथील उ सवाकर ता करणेत आले या वनी ेपन व 

काश यव था करणेकामास आले या खचास मंजूर बाबत .... 
वषय मांक ५९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९९४      वषय मांक – ६० 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - जलिन:सारण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१२६/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

जलिन:सारण वभागाकड ल जा हरात .२०६ प  .जिन/२/का व/३८१/२०१३ अ वये शहर  

व छता आराखडा ची जा हरात खालील दैिनक/सा ा हक यांना दनांक १०/१०/२०१३ रोजी कंवा 
यापुव  िस  करणेस देणेत आली होती. यांनी खालील माणे वभागास बीले सादर केलेली आहेत. 
तथापी तुत जा हरात दै.लोकमत, यांनी दनांक १०/१०/१३ रोजीचे अंकात अ.  ७२ चौ.से.मी. इत या 
कमीत कमी या ीम ये िस  केली अस याने जनता संपक वभागाकड ल प रप क . 
जस/0६/का व/६६/२०१४ द. १४/०२/२०१४ चे प रप कानुसार उवर त वृ प ांना ७२ चौ.से.मी. 
या ीचे बील खालील माणे देणेत येत आहे. 
अ. 
. 

वृ प ाचे नांव िस द  
दनांक 

बील . कॉ.स.े 
मी. 

लघु म 
आकार 

मनपा 
दर 

बल 
र. . 

२ % 
IT 
कपात 
र. . 

दंड िन वळ 
देय 

१ दै.लोकमत १०/१०/१३ १२४४६ ७२ ७२ ३६ २५९२/- ५२/- ० २५४०/- 
२ दै.लोकस ा १०/१०/१३ 

३ दै.इं डयन 
ए स ेस 

१०/१०/१३ 
१००१६४० 
७०८ 

७२ ७२ ८४० ६०४८०/- 
(२०% सुट) 
४८३८४/- 

९६८/- ० ४७४१६/- 

अ. 
. 

वृ प ाचे 
नांव 

िस द  
दनांक 

बील . कॉ.स.े 
मी. 

लघु म 
आकार 

मनपा 
दर 

बल 
र. . 

२ % 
IT 

कपात 
र. . 

दंड िन वळ 
देय 

१ दै.सकाळ ५/२/१४ ७६६६९९ १२० १२० ६८२.५० ८१९००/ १६३८ ० ८०२६२ 

२ दै.लोकस ा ५/२/१४ 

३ दै.इं डयन 
ए स ेस 

५/२/१४ 

१००१७४ 

०२३५ 

१४४ १२० १०१० १२१२०० 
२०% सुट 

९६९६०/ 

१९३९ ० ९५०२० 
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४ दै.सकाळ बल अ ाप ा  नाह .     

 
उपरो  वृ प ाना यांचे नावासमोर दश वले माणे र कम अदा करणे आव यक असुन यास मा.सह 
शहर अिभयंता यांनी द.२६/०५/२०१४ रोजी मा यता देणेत आलेली अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९९५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४२/२०१४, द.०६/०५/२०१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृती णालया या लेबर म मधील Sonography Machine - Aloka SSD  
1000 चे Probe द तीकामीु  मे.मनाली एंटर ायजेस, महेशनगर, पंपर  यांचेशी करारनामा न करता  
लघु म दरानुसार येणारा खच र. .६५,०००/- (अ र  र. .पास  हजार) (सव करांस हत)  ला मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----------  
 
ठराव मांक – ६९९६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४३/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृती णालया या बा ण वभागासाठ  आव यक २ नग लॅ टर कट ंग  

मशीनचा पुरवठा मे. भांडारवार IT & ITES ा. िल.,पुणे यांनी वायसीएम णालय भांडार वभागात केला होता. 
परंतू सदर मशीन या असमाधानकारक र या काम कर त अस यामुळे अ वकृत करणॆत आले या आहेत. कोटेशन 
नोट स ं .०२/२०१३-१४ अ वये, तीय लघु म दर ा  पुरवठाधारक मे.मनमन मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल.,पुणॆ 
यांनी यशवंतराव च हाण मृती णालया या बा ण वभागासाठ  आव यक २ नग लॅ टर कट ंग मशीन 
र. .८०००/- ती नग माणे पुरवठा करणॆचे मा य केले आहे. तर  मे.मनमन मॅ युफॅ चर ंग कंपनी ा.िल.,पुणॆ 
यांचेकडन रू . . ८,०००/- ती नग माणे २ नग लॅ टर कट ंग मशीन करारनामा न करता खरेद कामी व 
यासाठ  येणा-या र. . १६,०००/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६९९७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - वायसीएमएच 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/१४४/२०१४, द.२६/०५/२०१४ 
      वषय - ने रोग वभागातील Optikon A Scan मशीनसाठ  Probe बाबत...  

वषय मांक ६३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६९९८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.आशा शेडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/२/का व/३११/२०१४, द.२७/०५/२०१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात मोक या जागा असणा-या जागामालक य /सं था  
यांनी यांचे माल कचे मोक या लॉट/जागांची ‘महारा  महानगरपािलका अिधिनयम’चे अनुसुची करण 
१४ (१) (१) नुसार व छता न ठेव यास व या तव यांना‘महारा  महानगरपािलका अिधिनयम’चे 
अनुसुची करण १४, (५) (१) नुसार यांना फमा वणेत आलेनंतर अशा रका या जागांमिधल संपुण 
कचरा काढून लॉटची व हत केले या कालावधीत व छता न के यास उ  अिधिनयमातील(५) (२) 
नुसार अशा मोक या लॉट/जागांची शहराचे सावजिनक आरो याचे हताचे ीने महापािलकेमाफत 
व छता क न याकामी ित गंुठा र. . १००/- या माणे खचाची वसुली संबंिधत लॉटचे मालकांकडून 

रोख व पात सामा य पावती ारे वसुल करणे व तो संबंिधत जागामालकाने भर यास टाळाटाळ के यास 
म.न.पा. मालम ा कराम ये समा व  क न वसुली करणेस मा.महापािलका आयु  यांची मा यता 
असली तर , र. .१००/- ऐवजी ती गंुठा र. .१,०००/- दराने वसुली करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६९९९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - फ े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. फ े ीय अिधकार  यांचे प  .फ े ीय/आ/३/का व/२००/२०१४, द.२७/०५/२०१४ 
      मा. फ े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ वये, फ े ीय कायालयाचे  

काय े ातील नाले साफ सफाई व िनघणारा कचरा राडारोडा झाडे झुडपे इ याद  वाहतुक करणेकामी 
मे. ी संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा सं था मया. (िन.र. .५,४९,२००/- [अ र  र. .पाच लाख 
एकोणप नास हजार दोनशे] पे ा ३१.०५% कमी) असून तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा 
दर वकृत करणेबाबत मा यता दलेली अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ७०००      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १२/०६/२०१४       वभाग - फ े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा. फ े ीय अिधकार  यांचे प  .फ े ीय/आ/३/का व/१९९/२०१४, द.२७/०५/२०१४ 
      मा. फ े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, फ े ीय  
कायालयाचे काय े ातील पावसाळ  गटस चबर साफ सफाई करणेकामी मे. वपुल असोिसए स 
(िन.र. .४,३९,२६०/- [अ र  र. .चार लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे साठ] पे ा ११.००% कमी) 
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असून तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत करणेबाबत मा यता दलेली अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – ७००१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १२/०६/२०१४        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.आशा शेडगे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 
       िचंचवड येथील कै.रामकृ ण मोरे े ागृह सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस स याचे 
मनपाचे दराने दोन वष कालावधीकर ता दैनं दन साफसफाईसाठ  दे यास व याकामी येणा-या य   
खचास 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 – ७००२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १२/०६/२०१४        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 
       िचंचवड येथील कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण तलाव येथील उ ान तसेच िचंचवड  

येथील शंकर पावती उ ान दोन वष कालावधीसाठ  सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत 

यांस देखभाल व संर णाकामी यो य या सेवाशु कावर देणेस व याकामी येणा-या य  खचास 

मा यता देणेत येत आहे.  सदर ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत  

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ७००३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १२/०६/२०१४        
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 
       सन २०१४-१५ या अथसंक पातील   “ब” भाग व “ब” मु यालयातील कामां या तरतुद ंम ये  

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७००४      वषय मांक – ७० 
दनांक – १२/०६/२०१४       
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 
       सन २०१४-१५ या मनपाचे अंदाजप कात   तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता  
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५६ लाख) सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे  
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

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

     ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/४/का व/५०६/२०१४ 

दनांक - १२/०६/२०१४ 
 

  
                                                                      नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


