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

कायप का मांक - ५०                         
सभावृ ांत 

 
दनांक- १२.३.२०१३      वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार दनांक- १२.३.२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती  

२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ५) मा.छाया जग नाथ साबळे 

६) मा.जगताप नवनाथ द  ू
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.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा. काश कदम - अित.आयु , 

मा.सावंत - सहआयु , मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.झुरे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे– सहा यक 
आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहरअिभयंता, मा.सुरगुडे – 
वकास अिभयंता, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता मा.भोसले - मु यलेखापाल, 
मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना, मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य वै कय 
अिधकार , मा.पवन साळवे - अित.व.ैअिधकार , मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, 
मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा. परजादे, - कायकार  अिभयंता, मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क,  
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मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.माछरे – वशेष अिधकार , 
मा.पाट ल – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

 
वषय मांक ४८) ी.ओम काश कसनराव बह वाल, एक त  
                मानधनावर नेमणूक करणेबाबत. 
वषय मांक ४९) वरंगुळा थान असणा-या उ ानांची वाढ वलेली  
               वेश फ  कमी क न पुववत करण.े  

         मा.शकंुतला धराडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
वषय मांक ५०) सा हक सभा शु . दनांक २२/३/२०१३ रोजी द.ु३.००  

         वा.आयो जत करणेबाबत.मा.शकंुतला धराडे,  
         मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
 

वषय मांक ५१) अ भाग मदनलाल िधं ा मैदानावर पधासाठ  
               आव यक कामे करणे.  
वषय मांक ५२) भारत इले ॉिन स िल. यां या मौजे िनलख येथील  
                ४५.० मी. ं द र याने बािधत जिमनीबाबत. 

------ 
 

दनांक ५/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४९) 
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
ठराव मांक – ३०३७     वषय मांक – १ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . पापु/६/का व/१४७/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१४ 
अ वये, जल े  .बी/७ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेम ये सुधारणा 
करणेसाठ  िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सा दक अ सार  
क शन (िन.र. .३३,६१,०२७/- [र. .तेहतीस लाख एकस  हजार स ावीस] पे ा ३१.९१ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०३८     वषय मांक – २ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . पापु/िन/का व/१७५/२०१३ द.१३/२/२०१३.      
वषय – िन.नो. .६/१६/२०१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस मंजूर   

        िमळणेबाबत. 
        वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०३९     वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे . व/िन/१/का व/२३६/२०१२ द.१६/११/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
रावेत कवळे उप वभागातील उजाबचत कर याक रता LED फट ंग बस वणेकामी 
मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. . १९,०४,५२२/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार 
पाचशे बावीस] पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४०     वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा. वकासअिभयंता( व/यां)यांचे . व/मुका/४/का व/१५०/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .७  
अ वये, दघी उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . फट ंग बस वणेकामी 
मे. पल मी इले क स (िन.र. .२३,८०,९५१/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार 
नऊशे एकाव न] पे ा २६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
 



 4 

ठराव मांक – ३०४१     वषय मांक – ५ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५७/२०१३ द.२१/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१४/ २०१२-१३ 
मधील अ. .९ अ वये, भाग .४ कुदळवाड , जाधववाड  भागातील अंतगत र ते 
वकसीत करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल.(िन.र. .३,७३,४८,२७३/- 

[र. .तीन कोट  याह र लाख आ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र] पे ा सुधा रत 
७.८६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा र कमेपयत हणजे र. .३,७३,४८,२७३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड यातीनह  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 ू िन वदा र. .३,७३,४८,२७३/- चे 
मयादेपयत येणारे य  खचात काम क न घेणेस व या माणे यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४२     वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.गणेश ल ढे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे . व/मुका/४/का व/१५६/२०१३ द.२५/०२/१३.      
      मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, 
च-होली भाग .७ मधील काटेव ती तसेच उव रत िनयो जत र यावर येथे 
आव यकतेनुसार काश यव था करणे व इतर व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.एम.बी.इले क अँड कंपनी (िन.र. .२३,८०,९४६/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी 
हजार नऊशे शेहेचाळ स] पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४३     वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा.  था/िन/४ड/का व/५३/१३ द.२५/२/२०१३.      
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      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .८७ येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.कमलेश (िन.र. .२०,२९,८७५/- [र. .वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे 
पं याह र] पे ा २८.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,८२,२८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४४     वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा.  था/िन/४ड/का व/५२/१३ द.२५/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, वॉड .७५ पंपळे स दागर येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकचे पाथवे तयार 
करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .१०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस 
हजार स याह र] पे ा ३१.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,२२,६२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४५     वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा.  था/िन/४ड/का व/५१/१३ द.२५/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .९९ 
अ वये, भाग .९७ पंपळेगुरव येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
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मे.शुभ ी क शन (िन.र. . १२,१३,८१९/- [र. .बारा लाख तेरा हजार आठशे 
एकोणीस] पे ा २७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५६,०१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क नू  घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४६     वषय मांक – १० 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/७/का व/११४/२०१३ द.२५/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  टेमेफॉस ५० % EC खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/१-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी केिमक स लाईम 
अँ ड पे ट कं ोल पुणे यांचे दर येक  र. . १,४१९/- .िल. वकृत क न ७०० 
िल.टेमेफॉस ५० % EC औषधांचे दर एकूण र. .९,९३,३००/- (र. .नऊ लाख 
या नव हजार तीनशे) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४७     वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं७/का व/११५/२०१३ द.२५/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  काब िलक पावडर ५ % RWC-1 खरेद कामी 
ई.िन.स.ु .२६/२-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.ल मी केिमक स लाईम अँ ड 
पे ट कं ोल पुणे यांचे दर येक  र. .१,३७९/- .५० क.बॅग वकृत क न ७०० बॅग 
काब िलक पावडर ५ % RWC-1 औषधांचे दर एकूण र. .९,६५,३००/- (र. .नऊ लाख 
पास  हजार तीनशे) वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०४८     वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:मा.सहशहरअिभयंता( व/यां)यांचे जा. . व/मुका/४/का व/१५१/१३ द.२२/२/१३.      
      मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 
जल उपसा क  से २३ अंतगत व वध पं पंग टेशन मिधल सब टेशनचे 
नुतनीकरण करणे याच माणे मता वाढ वणे कामांतगत कृ णानगर पं पंग 
टेशन येथे वाढ व मतेचा ा सफॉमर मे. लोमॅक इं जिनअर ंग काप रेशन 

(िन.र. . १३,१६,५०९/- [र. .तेरा लाख सोळा हजार पाचशे नऊ] पे ा ९.००% 

जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०४९     वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.आशा शडग े    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.  था/िन/३क/का व/५६/२०१३ द.२७/२/२०१३.      
वषय - वॉड .१०० सावजिनक संडास लॉकची द ती करणेबाबतु . 
       वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ३०५०     वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.  था/िन/१अ/का व/६१/२०१३ द.२७/२/२०१३.      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ २०१२-१३ 
मधील अ. .१२ अ वये, नवीन भाग .१४ मधील टळक र यावर ल संत 
ाने र चौक ते कै.पवळे उ डाण पुलापयत या र यास कॉ टचा र ता दभाजक ु

करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ह.एम.मातेरे (सुधा रत दलेला 
अंदाजप क य दरानुसार) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २२,४०,८९६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहन यांचेबरोू बर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

(िन.र. .२२,४०,८९६/- र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव])  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३०५१     वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – उ ान 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांच ेजा.  उ ान/४/का व/४७/२०१३ द.३०/१/२०१३.      
      मा. अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१२-१३ अ वये, मनपाचे 
उ ान वभागास हार, गु छ, फुले इ.सा ह य पुर वणेकामी मे.गणेश पु प भांडार 
(िन.र. .९,७५,६००/- [र. .नऊ लाख पं याह र हजार सहाशे] पे ा २०.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०५२     वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु६/का व/२४४/२०१३ द.१/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३७ 
अ वये, जलशु द करण क  ट पा- १, २ व ३ चे संप एकमेकांना जोडणेकामी मे.सातव 
कॉ ॅ टर (िन.र. . २७,९५,७७१/- [र. .स ावीस लाख पं या नव हजार सातशे 
ए काह र] पे ा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०५३     वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग– पाणीपुरवठा व जलिनसारण 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ु१/का व/३७५/२०१३ द.१/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

JNNURM अंतगत जलिनःसारण योजना ट पा .२ संबंधीत सुधा रत DPR ला 
मंजुर कामी द.१९/१२/१२ रोजी मा.उपस लागार (CPHEEO) यांचे कायालय द ली 
येथे मा.आयु सो. यां या आदेशा वये ी.साळवी वसंत साहेबराव, कायकार  
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अिभयंता व ी.ब सल हर वंदरिसंग ेम जतिसंग, किन  अिभयंता यांना उप थत 
राहणेकामी सुिचत करणेत आल.े या माणे ी.साळवी व ब सल हे आदेशात नमुद 
केले माणे वमानाने वास क न उप थत रा हले. सदर कामी आलेला एकूण 
र. .४४,५०८/- (र. .च वेचाळ स हजार पाचशे आठ) खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०५४     वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जा.  मुलेप/१/का व/१५९/२०१३ द.२८/२/२०१३.      

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

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

ठराव मांक – ३०५५    वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – भूमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  भू ज/ं६/का व/८६/२०१३ द.२८/२/२०१३.  
वषय – कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर  येथील उपहारगृह व बहउददेशीय ु  
       हॉलचे भाडेदर ठर वणेबाबत.     
       वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०५६     वषय मांक – २० 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – भूमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा. महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  भू ज/ं६/का व/८८/२०१३ द.२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  सह.द यम िनबंधकासाठ  दोन न वन कायालये ु
सु  करणेसाठ  शासनाची मा यता ा  झाली असून सदर कायालयाक रता पंपर  
िचंचवड शहरात जागा िमळणेबाबत सह ज हा िनबंधक (वग-१) मु ांक 
ज हािधकार , पुणे शहर यां या मागणीनुसार अ)कासारवाड , मंडई ंथालयावर ल 
तळमज यावर ल ३,००० चौ.फुट जागा ब) पंपर  वाघेरे येथील आर ण .१६० 
वर ल यापार  संकुलातील प ह या मज यावर ल २,५३९ चौ.फुट जागा नगररचना 
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वभागाने ठरवून दले या भाडेदराने अनु. ित चौ.फुट र. .१३/- ितमहा व 
र. .१८/- ित महा सह.द यम िनबंधक कायालयाक रता िन वळ ु मािसक भाडे 
अनु. .३९,०००/- व .४५,७०२/- या दराने (मनपा व इतर करा यित र ) 
ितवष  मािसक भाडे दरात १२.५ % वाढ करणे व मनपा अट /शत नुसार ५ वष 

कालावधीक रता नमूद जागा सह. द यम िनबंधक कायालयाक रता भा याने ु
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०५७    वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.आशा शडग े    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/२३६/१३ द.२८/०२/१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .२७ अ वये, वॉड २९ मधील थाप य वषयक कामाची द ती करणेकामी ु
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. . १३,०४,३१९/- [र. .तेरा लाख चार हजार 
तीनशे एकोणीस] पे ा २१.६० % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. . १०,२२,५८६/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  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 यांचेू  बरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०५८     वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/२३७/१३ द.२८/०२/१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .३ अ वये, आनंदनगर झोपडप ट म ये करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. . २३,२५,८७१/- [र. .तेवीस लाख पंचवीस 
हजार आठशे ए काह र] पे ा २२.५० % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर 
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मंजुर दराने र. .१८,०२,५५०/- पयत काम क न घे यास तसचे िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०५९     वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/२३८/१३ द.२८/०२/१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .१० अ वये, वॉड .१० मधील झोपडप ट  े ात थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु . यंकटे रा कं शन (िन.र. .१२,९८,६१५/- [र. .बारा 
लाख अ या नव हजार सहाशे पंधरा] पे ा २१.६० % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .१०,१८,११४/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा 
अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०६०      वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/२३९/१३ द.२८/०२/१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .१७ अ वये, मोशी संजयगांधीनगर झोपडप ट त थाप य वषयक कामाची 
द ती करणेकामी मेु . यंकटे रा कं शन (िन.र. .१२,९८,९८२/- [र. .बारा 
लाख अ या नव हजार नऊशे याऐंशी] पे ा २१.६० % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .१०,१८,४०२/- पयत काम क न घे यास तसेच 
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िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३०६१     वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/२३७/१३ द.२२/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील 
. .१० अ वये, क भागातील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व द ती करणेकामीु  मे.एच.सी.लंुकड (िन.र. .७५,८६,८११/- 
[र. .पं याह र लाख शहाऐंशी हजार आठशे अकरा] पे ा ३०.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०६२     वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे . मसाभां/५/का व/१२३/१३ द.१/३/१३.      
      मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या णालयाकर ता आव यक लागणारे अंडरपॅड हे सा ह य खरेद  
करणेकामी तावात नमुद माणे मे.महारा  स जकल हाऊस यांनी ४५ cm x  ६० 
cm क रता ित नग र. .२०.३० व ९० cm x  ६० cm क रता ित नग र. .२०.३० 
या माणे ा  झाले या लघु म ई-िन वदा दरानुसार १५,८०० नग खरेद कामी 
येणा-या र. .३,२०,७६०/- चे खचास करारनामा क न व अनामत र कम घेवून 
पुढ ल दोन वषाक रता णालयाकडून ा  झाले या मागणीनुसार ा  झाले या 
लघु म ई-िन वदा दरानुसार खरेद  कर यास व येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०६३     वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/६७/२०१३ द.२/३/२०१३.      
वषय – वॉड .९५ कवडेनगर मधील संततुकारामनगर येथील र या या कडेने 

       पे ह ंग लॉक बस वणे. 
       वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०६४     वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/९०/२०१३ द./४/३/२०१३.      
वषय – िन.नो. .जी४बी/२५/४६/२०१२-१३ अ वये, भाग .३४  

       गांधीनगर येथील आर ण .११७ वाहनतळ वकिसत करणे. 
       वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०६५     वषय मांक – २९ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/८९/२०१३ द./४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, भाग .४० खराळवाड  मधील बालभवन प रसरात र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे (जुना . .३३) कामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .१८,४८,०३५/- [र. .अठरा लाख आ ठेचाळ स हजार प तीस] पे ा १५.०६ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४८,२०७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  / शत  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०६६     वषय मांक – ३० 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/९१/२०१३ द./४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१७ 
अ वये, भाग .४१ गांधीनगर मधील भागवतगीता मंद र प रसरात र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे (जुना . .३३) कामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .१८,४७,९७२/- र. .अठरा लाख स चेाळ स हजार नऊशे बहा र] पे ा 
१४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,५७,०७६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  / शत  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०६७     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/९२/२०१३ द./४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, िचंचवड टेशन नवीन भाग .२५ येथे नवीन सरफेस गटस बांधणे व 
जुने सरफेस गटस द ती करणेकामी मेु .बालाजी कं शन ( ो. ा.एन ए 
अलकंुटे) (िन.र. . १८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु तेरा] पे ा 
३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,५५,०९८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  / शत  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०६८     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/९३/२०१३ द./४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, िचंचवड टेशन नवीन भाग .२५ म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.बालाजी कं शन ( ो. ा.एन ए अलकंुटे) (िन.र. .१८,६७,४१३/- 
[र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा ३५.४५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६५,६८६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  / शत  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेू त आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०६९     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – डा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३ द.६/२/२०१३.   
       २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव मांक ४७.    
      ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४  
         मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून-  
      तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा 
प रिश -ब, डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये 
नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  
अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  
अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०७०     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारू /१/का व/५८/२०१३ द.५/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांचे दर वनी ू व मोबाईल सेवा अिधकतम 
वापर मयादा तावात नमुद केले माणे िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

मांक – ३०७१      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सु व/३/का व/२१८/२०१३ द.४/३/२०१३.      
वषय - ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव थेकामी सुर ा र क व वाहतूक  

यव थेकामी वाहतूक पोलीसांना मदतीक रता ॅ फक वाडन पुर वणा-या 
             सं थाना मुदतवाढ व दरवाढ देणेबाबत. 
             वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३०७२     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/२४२/२०१३ द.१४/२/२०१३.      
वषय - मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३  अ वये,  
       अ भागातील े नेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल  
       व द तीु  करणे. 

   वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३०७३     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कात वाळके    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/६२/२०१३ द.६/३/२०१३.      
वषय – वॉड .१० मोशी डुडूळगाव येथे शाळा इमारत बांधणेबाबत. 

             वषय मांक ३७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
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ठराव मांक – ३०७४     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/६१/२०१३ द.६/३/२०१३.      
वषय – क भाग अंतगत . .१०१ व १०५ मिधल पं.िचं.मनपा या मशानभूमी  

       मधील थाप य वषयक देखभाल द तीची कामे करणेबाबतु . 
             वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०७५    वषय मांक – ३९ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.  था/िन/४ड/का व/६३/२०१३ द.६/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .४६ 
अ वये, वॉ़ड .९३ सांगवी येथील िशतोळेनगर भागातील वकास आराख यातील 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम. मातेरे इं ा(इं) ा.िल. 
(िन.र. .३६,४१,४५७/- र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे स ाव न] पे ा 
४.०० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,८७,११५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा अट माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड यातीनह  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 देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०७६     वषय मांक – ४० 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग –ड भाग, रहाटणी १७ 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /िन/१/का व/८६/२०१३ द.६/३/२०१३.      
वषय – िन.नो. .३/३१/२०११-१२ मधील ड भागात ठक ठकाणी बोअरवेल 

       द तीची कामेु  करणेकामी 
       वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०७७    वषय मांक – ४१ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.  पाप/ु६/का व/२५७/२०१३ द.५/३/२०१३.      
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५२ अ वये, थेरगांव पा या या टाक कर ता रंग सफेद  व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.िशवम इंटर ायझेस (िन.र. . ११,२०,२५६/- [र. .अकरा लाख 
वीस हजार दोनशे छप न] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०७८     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.  पाप/ु६/का व/२५६/२०१३ द.५/३/२०१३.      
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१९ अ वये, जल े  .बी/२ पुनावळे येथील उंच टाक  सभोवती िसमािभंत व 
वॉचमन वॉटर बांधणेकामी मे.अ व कार क शन (िन.र. .१३,००,८८८/- 
[र. .तेरा लाख आठशे अ याऐंशी] पे ा ८.८८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०७९     वषय मांक – ४३ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.  पाप/ु६/का व/२६३/२०१३ द.४/३/२०१३.      
वषय – िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३६ अ वये, जल े  .बी/८  

       अंतगत पंपर नगर, भाटनगर प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण  

       यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेबाबतु . 
       वषय मांक ४३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०८०     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.  पाप/ु६/का व/२४९/२०१३ द.२/३/२०१३.  
वषय – िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३० अ वये, जल े  .बी/१  

        प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व  

        देखभाल द तीचीु  कामे करणेकामी 
        वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०८१      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.  पाप/ु६/का व/२५०/२०१३ द.२/३/२०१३.      
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, जल े  .बी/१, बी/२, बी/३ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण 
यव थसेाठ  टँकर पुर वणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .१३,०७,११०/- 

[र. .तेरा लाख सात हजार एकशे दहा] पे ा १.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३०८२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – डा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 
      २)  मा. डा सिमती सभा ठराव मांक ५१ दनांक ६/३/२०१३.      
       भाग .९ संभाजीनगर भागातील महा मा फुलेनगर येथील साई वामी 
ववेकानंद मैदान ीमंत जगदगु  साईबाबा ित ान, संभाजीनगर या सं थेस 
देखभाकामी महानगरपािलके या अट  शत नुसार वीस वष मुदतीसाठ  चाल वणेस 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०८३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- १) मा.संपत पवार, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 
      २) मा. डा सिमती सभा दनांक ६/३/१३ ठराव .५२  

 रा कुल डा मैदाने- द ली व भारतीय िश ण क  (साई) पतीयाळा 
पंजाब येथे व मान डा सिमती, डा अिधकार , वशेष अिधकार  आ ण डा 
पयवे क यांना कामगार क याण वभागा माफत सदर अ यास दौरा आयो जत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ३०८४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – अ नशामक 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक– मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .अ न/२/का व/२५०/२०१३ द.११/०३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आप ी यव थापन पुनवसन व सहा य 
सिमतीचे मु य सम वयक या पदावर ी.ओम काश कसनराव बह वाल, 
रा.सांगवी, पुणे यांची दनांक २/१२/२०१२ पासून पुढ ल ६ म ह याक रता 
र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) एक त मानधनावर नेमणूक करणेस 
व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३०८५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १२/३/२०१३     वभाग – 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.शकंुतला धराडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव. 
     पंपर  िचंचवड मनपा हदद तील ये , त ण मंडळ  व ामु याने िचमुक यांचे 
वरंगुळा थान असणा-या उ ानांची वाढ वलेली वेश फ  कमी क न पुववत करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०८६     वषय मांक – ५० 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा. शकंुतला धराडे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
मंगळवार दनांक १९/३/२०१३ ची सा हक मा. थायी सिमती सभा  (सदर दवशी 
महापािलका सभा असलेने)  शु वार दनांक २२/३/२०१३ रोजी दपाु र  ३.०० वा. 
आयो जत करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ३०८७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े    अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.  था/िन/१अ/का व/६९/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १४/२०११-१२ मधील अ. . ०१ 
अ वये अ भाग मदनलाल िधं ा मैदानावर व वध पधासाठ  आव यक कामे 
करणे व न याने ता यात डांगणाची वकास कामे करणेकामी मे.शंकर पांडूरंग 
बजबलकर िन.र. . १५,८७,३०२/- (पंधरा लाख स याऐंशी हजार तीनशे दोन पे ा 
२३.९४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६७,६६७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधार त 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 यांचेू बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०८८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १२/३/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक– मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/१३/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

तावात नमूद माणे भारत इले ॉिन स िल.यां या मौजे पंपळे िनलख 
येथील ४५.० मी. ं द औंध रावेत र याने बािधत स.नं.४६,४७,४८ पै मधील े  
म.न.पा.चे ता यात घेणे बाबत ३८९७.५२ चौ.मी. े ापोट  र. .११,५००/- ित 
चौ.मी.दराने येणार  र. .३,८७,३२,१८४/- अिधक टॅ पडयुट  व र ज ेशन चाजस 



 22 

कर ता र. .१९,६६,६२५/- असे एकूण र. .४,०६,९८,८०९/- एवढा खच झाला 
असलेने सदरचे तावास व खचास काय र मा यता देणेत येत आहे  

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

 
 

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

                                                                                ( जग दश शे ट  ) 
        सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/ २९६ /२०१३ 

दनांक  - १५/०३/२०१३.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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