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

कायप का मांक - ५२                                                                                                                                                                           
सभावृ ांत 

 

  दनांक- २६.३.२०१३        वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक  २६/३/२०१३ 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.भालेकर अ णा दलीप 
 ७) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा.महेशदादा कसन लांडगे  

९) मा.ल ढे गणेश नारायण 
१०) मा.कदम सदगु  महादेव 
११) मा.भ डवे संिगता राज  
१२) मा.शडगे आशा सुखदेव 

   
यािशवाय मा. काश कदम - अित.आयु , मा.सावंत-सह आयु , मा.पवार, 

मा.मंुढे, मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.गावडे, मा.झुरे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे, मा.कुलकण  – 
सहा यक आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहरअिभयंता, 
मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता,  मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - 
मु यलेखापाल, मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य वै कय अिधकार , मा.भदाणे – 
उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात 
मा.साळवी, मा.लडकत, मा.,बरशेटट , मा. परजादे, मा.स यद - कायकार  अिभयंता, 
मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण – संगणक 
अिधकार ,मा.पाट ल – शा. अिधकार , मा.पाट ल- ाचाय आयट आय  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 आल े:- 
 

वषय .३३) वॉड .९ बो-हाडेवाड  थाप य वषयक सुधारणा कामे करणे. 
वषय .३४) वॉड .९ बो-हाडेवाड  ािधकरण से. .६ म ये ठक ठकाणी फुटपाथ  

            करणे. 
वषय .३५) मोशी कचरा डेपोमधील डं पंग ाऊंडला शा ीय प दतीने केपींग 

क न लॅ ड केप गाडन करणे (ट पा-२) 
वषय .३६) बायोमे क थंब इं ेशन मिशन व फेस र डंग मिशन व याचे  

            देखभाल द ती करणेबाबतु . 
वषय .३७) वाय.सी.एम. णालयातील इमारतीमधील ड ट व ेनेज  

            साफसफाईबाबत. 
वषय . ३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागात वृ ारोपनासाठ   

            ख डे खोदाई व पोयटा माती भरणे 

वषय . ३९) भाववाढ फरकाबाबत - मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर 

              यांचा ताव 

वषय . ४०) िचंचवड आर ण .२२७ िस.स.नं.९६५ येथे तालेरा णालयाचे  
            व तार करण करणे मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकरयांचा ताव. 
वषय . ४१) सांगवी येथील १५ द.ल.िल. मते या मैलाशु द करण क ाचे  

            चालन, देखभाल व द ती करणे ु - मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा 
भालेकर यांचा ताव 

वषय .४२)  MUHS-PCMC१५ वषयकरताचे छाननी शु क खचाबाबत-  

            मा.भालेकर, .मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .४३) िन वदा नोट स . ५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .६ वर ल कामाचा  

             करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .४४) नगररचना वभागातील अिभयं यांना व स हअर टाफसाठ  GIS  

             for unabn Planning या वषयावर ल ेिनंगसाठ  येणा-या खचास  

             मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .४५) नािशकफाटा उडडापुलाने र ताबािधत लाभा याना दे यात येणा-या  

             नुकसानभरपाई यितर  इतर लाभाबाबत.  

वषय .४६) मुदतवाढ िमळणेबाबत मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर 

            यांचा ताव. 
वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ व ब भागातील  

            मैलाशु द करण क ामधील लज वाहतुक मोशी कचरा डेपोपयत 
करणे बाबत. 
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वषय .४८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद तील  १२ वी नंतरचे वै कय   
(MBBS ) अिभयां क , संगणक थमवष पदवी पर ा  यासाठ  उ च 
िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य देणेबाबत.  

वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील महानगरपािलके या अपंग 
क याणकार  योजनेअंतगत घटक योजना . १ अ वये अनाथ, 
िनराधार, अंध, अ थ यंग, मुकबिधर व ा याना िश यवृ ी 
देणेबाबत. 

वषय .५०) भारत इले ॉिन स िल.यां या यां या मौजे पंपळे िनलख येथील 
४५.०० मी. ं द र याने बािधत जिमनीबाबत. 

वषय .५१) International study tour under capacity building progamme याकामी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून ी.राजन पाट ल सह 
शहरअिभयंता यांना टोरांटो, येर ट बा व ा झलीया येथे होणा-या 
आंतररा ीय दौ-यात सहभागी होणेसाठ  पाठ वणेबाबत 

वषय .५२) महापािलके या नागर  सु वधा क ासाठ  SCA (Service center Agency)  
हणून कामकाज करणे बाबत. 

वषय क ५३) िश यवृ ी वाटपाबाबत. मा. वनया ताप कर, मा.गणेश ल ढे यांचा   

            ताव. 
वषय .५४) अ णासाहेब मगर टे डअम येथे केट मैदान वकासीत  

            करणेबाबत. 
वषय . ५५) तुकाराम बीज स ाह बाबत. मा.चं कांत वाळके, मा.अ वनाश  

             टेकावडे यांचा ताव. 
------- 

ठराव मांक – ३१४९     वषय मांक – १ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांच े . था/िन/२ब/का व/११६/१३ द.१६/०३/१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .२२ ते २३ (वॉड .६४ व ६५) िचंचवड मधील शाळा इमारतींची 
देखभाल व द तीची कामे करणेकामी मेु .नाणेकर एँ ड असोिसएटस 
(िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पे ा १६.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,२६,९९६/- 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 
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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 – ३१५०     वषय मांक – २ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – क भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/१२१/१३ द.४/३/१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, क भाग काय े ातील कासारवाड  व मनपा वभागातील व वध 
काय माक रता ता पुर या व पाची वनी ेपण व काश यव था करणेकामी 
मे. मुत  मंडप पीकस & इले. (िन.र. .९,४७,०३०/- [र. .नऊ लाख स ेचाळ स 
हजार तीस] पे ा ०.०७ % 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 – ३१५१     वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/उ ान/का व/७३/१३ द. १६/३/१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे 
खोदई व पोयटा माती भरणेकामी मे.एस. एस.क शन (िन.र. .९,२३,९९४/- 
[र. .नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे चौ-या नव] पे ा १२.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घे यास 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. 
------- 
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ठराव मांक – ३१५२     वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडग े    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/४ड/का व/७५/२०१३ द. १८/३/२०१३.      
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

ड भाग काय े ातील भाग .९७ व ९८ पंपळेगुरव म ये अित मण 
वरोधी कारवाईसाठ  क, े न, जे.सी.बी. इ. भाडेत वावर पुर वणे, या कामाचे 
सुधार त र. .२४,९६,०६५/- (र. .चो वस लाख शहा नव हजार पास ) इत या 
खचास आ ण तुतचे काम मे.सोलंके क शन यांचेकडून क न घे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५३     वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – ब भाग व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब / व/जा/२४९/२०१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व महा मा फुले जयंती िनिम  
होणा-या व वध काय मांसाठ  ता पुरती वनी ेपण, काश व जनरेटर यव था 
करणेचे काम मे.मोरया मंडप डेको. यांचे कडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने 
परंतू करारनामा क न करवून घेणेस व यापोट  येणारा खच र. .४,२५,००८/- 
पुव वकृत दर १२.५० % कमी हणजे र. .५३,१२६/- वजाजाता 
र. .३,७१,८८२/- सदरचे एज सीस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५४     वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे    अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१२०/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१४ 
अ वये, वॉ. .५७ कवळे आदशनगर भागात सी.ड . वक बांधणेकामी म.े ीगणेश 
कं शन (िन.र. .४६,६८,०००/- [र. . शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार] पे ा 
२४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,००,५५७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट स िन वदा दरास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५५      वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/३/२०१३     वभाग-जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .जसं/२/का व/३४२/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व वध वभागांनी कामकाजा तव िनमं त केले या मा यवराचे 
भोजन/िनवास यव थेसाठ  तसेच व वध काय े ातील व वध मा यवरांनी 
व वध कारणा तव दले या मनपा भेट यावेळ  कर यात आले या भोजन 
यव थसेाठ  एक त र. .७९,३७०/- (र. .एकोणऐंशी हजार तीनशे स र) खच 
झालेला असून सदर खच थेट प दतीने कर यात आला असून यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५६    वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/३/२०१३   वभाग – जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .जसं/२/का व/३४१/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

द.८/३/१३ रोजी साय स सटर क प उदघाटनाक रता मा यवर यांचेसाठ  
भोजन यव था, ह ड ओ शुट ंग, ला मा ट ह , न, रांगोळ  व चहापान इ. 
तसेच द.९/३/१३ रोजी अँटो ल टर येथे सॅिनटेशन कायशाळेक रता ह ड ओ 
शुट ंग कर यात आली होती. या दो ह  काय मां या यव थेसाठ  एक त 
र. .७५,१८८/- (र. .पं याह र हजार एकशे अ याऐशी) इतका खच थेट 
प दतीने झाला असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५७     वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच े .दरसंचारू /१/का व/६४/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
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१)संगीत अकादमी, संततुकाराम यापार  संकुल, िनगड , २) थािनक सं था 
कर वभागाचे भाग कायालय, हेगडेवार भवन, िनगड . सदर ठकाणी तसेच 
भ व यात मनपाचे व वध कायालयास, णालये, दवाखाने, मा यिमक व ालये, 
करसंकलन कायालये, भाग कायालये, अ नशमन क , थािनक सं था कर 
वभागाचे भाग कायालये इ. ठकाणी मे.बी.एस.एन.एल. मे. रलाय स व मे.टाटा 
यांची दर वनीू / ॉडबँड/Wi-Max सु वधा पुर वणेस व येणा-या संपुण खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५८     वषय मांक – १० 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – मु य लेखा पर क 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.मु य लेखा पर क यांच े .मुलेप/१/का व/५०३/१३ द. १८/३/२०१३.      

मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागाकड ल माहे फे ुवार  २०१३ मिधल अ यावत एकूण कामकाज 
वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१५९     वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . शासन/४/का व/२१९/१३ द. १८/३/२०१३.      
वषय – िसंगापूर व सेऊल येथे परदेशाम ये International Study tour for leaders  

       Programme या अ यासदौ-यास पाठ वणेबाबत. 
   वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३१६०    वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/३/२०१३   वभाग– औ. .सं था (म हला) कासारवाड  
सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .औ संम/१/का व/७४/१३ द.१६/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा औ ोिगक िश ण सं थेतील तावात नमुद (अनु. .१ ते ७ ) 
कमचा-यांस यां या नांवासमोर नमुद केले या एक त मानधन रकमेवर 
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द.४/४/१३ रोजी सेवा खंड त क न द.५/४/१३ ते ४/१०/१३ अखेर सहा म हने 
कालावधीक रता हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१६१     वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/४ड/का व/८५/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .६९ 
अ वये, भाग .९८ सुदशननगर येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.शुभम उ ोग (िन.र. .१२,१३,८१९/- [र. .बारा लाख तेरा हजार आठशे एकोणीस] 
पे ा २१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९९,२१६/- 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 – ३१६२     वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/४ड/का व/८४/१३ द.१९/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .२३ 
अ वये, भाग .९७ पंपळेगुरव भागातील र ते खड मु म व बी.बी.एम.प दतीने 
करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .१३,०७,१८९/- [र. .तेरा लाख सात 
हजार एकशे एकोणन वद] पे ा २८.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,७५,१९६/- 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. 
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ठराव मांक – ३१६३     वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच े . था/िन/४ड/का व/८३/१३ द१९/३/२०१३.      
वषय – थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील भाग .८९  

       येथील हवृंद कॉलनी व नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास  

       सी.ड .वक बांधणेबाबत. 
   वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३१६४     वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/३क/का व/७१/१३ द.१९/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, वॉड .१२ च-होली येथील काळजेवाड  येथे शाळा इमारत बांधणेकामी 
मे.रेणुका क शन (िन.र. .२२,४२,०००/- [र. .बावीस लाख बेचाळ स हजार] 
पे ा ६.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,९५,१९८/- 
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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१६५     वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/३क/का व/७०/१३ द.१९/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७० 
अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड , ािधकरण से टर .६ म ये ठक ठकाणी फुटपाथ 
करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. . १८,६३,५८७/- [र. .अठरा लाख ेस  हजार 
पाचशे स याऐंशी] पे ा १७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. . १६,०७,२८८/- 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 – ३१६६     वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/४ड/का व/८८/१३ द.२०/३/२०१३.      
वषय – आधुिनक मिशनर या सहा याने मनपा या ह तील बहमजली अनिधकृत ु  

       बांधकामे पाडणेबाबत.. 
   वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३१६७     वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१३७/१३ द. १९/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायरे म ए स ट २ % खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/९-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन से स कॉप रेशन 
क याण यांचे उ  औषधांचे दर एकूण र. .५,९७,०००/- 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 – ३१६८     वषय मांक – २० 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१३८/१३ द. १९/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  अ फासायफर मे ीन ५ % व पॅरा वॉट 
डाय लोराईड २४ % sl खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/४-१२/१३ अ वये लघु म 
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िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन िभवंड  व मे.डॉ फन से स कॉप रेशन 
क याण यांचे उ  औषधांचे दर एकूण र. .६,१८,४००/- 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 – ३१६९     वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.आशा शडग े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१३९/१३ द. १९/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे यशवंतराव च हाण णालयाक रता सफाई सा ह य खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/२-२०११/१२ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं ज.व स यांचे 
बाब .१, २, ३, ५, ६, ९, १०, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २२, २५, २९, ३०, ३१, 
३२, ३५, ३६ व ३७ या सा ह याचे दर एकूण र. .४,६१,६९१/- मे.कापसे 
एंटर ायजेस पंपर  यांचे बाब .८, १५, २३, २४, २६, २७, २८ व ३८ या 
सा ह याचे दर एकूण र. .१,८६,०५५/- व मे.ड .के.दोडके एंटर ायजेस िचंचवड 
यांचे बाब .४, ७, १३, १४, १६, २१, ३३, ३४, ३५ व ३९ या बाबींचे / सा ह यांचे 
दर एकूण र. .५८,९८४/- 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 – ३१७०     वषय मांक – २२ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/ कॅडॅमी/का व/५१/१३ द१६/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

महारा  आरो य व ान व ापीठ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
संचािलत णालये यांचे संयु  व मानाने सु  करावया या पो ट ॅ युएशन 
अ यास मा या १५ वषयांक रता एकूण फ  र. .७५,००,०००/- (र. .पं याह र 
लाख) मा.कुलसिचव म.आ. व. व.नािशक यां या नांवे अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१७१     वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/१अ/का व/७८/१३ द.१८/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु याल/HO/१४/ २०१२-१३ 
मधील अ. .४ अ वये, अ भागातील वामी ववेकानंद डांगणावर मैदान 
वकसीत करणेसाठ  आव यक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौ हान 
(िन.र. .१०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस हजार स याह र] पे ा २५.५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०३,४३१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 – ३१७२    वषय मांक –२४ 
दनांक – २६/३/२०१३   वभाग – झोपडपटट  िनमुलन व पुनवसन 

सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनप/ू१/का व/३०६/१३ द. १५/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झोिनप-ु शासन व झोिनपु- थाप य वभागास सन२०१२-१३ या 
सुधा रत अंदाजप कात झोिनपु- शासन वभागा कड ल थायी आ थापना या 
लेखािशषावर असले या िश लक र. .१४,४९,९९७/- मधून खालील माणे 
र. .४,००,०००/- वाढ व तरतुद  वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अ. 
. 

वभाग लेखािशष सन १२-
१३ ची 
मुळ 
तरतुद 

सन १२-१३ 
ची सुधा रत 
तरतुद 

वाढ व 
तरतूद 

शेरा 

१ झोिनप-ु
शासन 

वासभ ा १,००,००० ५०,००० १,००,००० ५०,००० 
वाढ व 
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२ झोिनप-ु
थाप य 

थायी 
अ थापना 

९०,००,००० ९०,००,००० ९३,५०,००० ३,५०,००० 
वाढ व 

 

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

 
ठराव मांक – ३१७३     वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु ,यांचे .झोिनपू/ था/िन/का व/३३१/१३ द.१६/३/१३.      
      मा. मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .३० 
अ वये, भाग .३९ मधील बालवाड  इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. वनायक ए टर ायजेस (िन.र. .९,३१,७०१/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार सातशे एक] 
पे ा ४.५० % जा त) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .९,७३,६२८/- पयत 
काम क न घे यास 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 – ३१७४     वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग –झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.आशा शडग े
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु ,यांचे .झोिनपू/ था/िन/का व/३३२/१३ द.१६/३/१३.      
      मा. मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .२६ अ वये, ब भागातील झोपडप ट त एफ.आर.पी. मुता-या पुर वणे व 
बस वणेकामी मे.एन.ड .ए. ला टक (अंदाजप क य दर (AT PAR) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .९,३२,६०९/- पयत काम क न घे यास 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.(िन.र. . ९,३२,६०९/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार सहाशे नऊ]) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१७५     वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ड /१७/का व/१०३/२०१३ द.२०/३/२०१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, थेरगांव वॉड .८५ मधील मनपा इमारतीची द ती करणेकामी मेु . ी 
क शन (िन.र. .९,३३,६४३/- [र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे ेचाळ स] 
पे ा २७.९९ % 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 – ३१७६     वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.गणेश ल ढे    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/४/का व/२४७/१३ द.२१/३/१३.      
      मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा शासक य इमारती मधील व वध वातानुकुलन यं े व जलशीतयं े यांची 
वा षक देखभाल द ती करणेकामी मेु .आनंद रे जरेशन अँ ड इले कल 
(िन.र. .९,४५,३२०/- [र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार तीनशे वीस] पे ा १०.०० 
% 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 – ३१७७     वषय मांक – २९ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा. वकासअिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१६१/१३ द.१३/३/१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, 
वाय.सी.एम.एच.येथील न वन लॉ  उपकरणाक रता पॅनल बस वणेकामी मे.एनज टेक 
िस ट म (िन.र. .१३,९३,४८५/- [र. . तेरा लाख या नव हजार चारशे पं याऐंशी] पे ा 
३२.०४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३१७८     वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ड /१७/का व/१०६/२०१३ द.२०/३/२०१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, जल े  .ड/१२ अंतगत पंपळे गुरव प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा 
करणेकामी मे.साई एंटर ायझेस (िन.र. . ७,४६,३००/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स 
हजार तीनशे] पे ा सु.दर १.०० % 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 – ३१७९     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ड /१७/का व/१०५/२०१३ द.२०/३/२०१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, जल े  .ड/१४ सांगवी प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी 
मे.साई सं कृती एंटर ायझेस (िन.र. . ७,३५,६२६/- [र. .सात लाख प तीस 
हजार सहाशे स वीस] पे ा २१.०० % 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 – ३१८०     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ड /१७/का व/१०४/२०१३ द.२०/३/२०१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे सौदागर प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा 
करणेकामी मे.साई सं कृती एंटर ायझेस (िन.र. .७,४४,८००/- [र. .सात लाख 
च वेचाळ स हजार आठशे] पे ा सु.दर १.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 
 

ठराव मांक – ३१८१     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/७३/२०१३ द.२२/३/२०१३.      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५१/२०१२-१३ मधील वॉड 
.९ बो-हाडेवाड  थाप य वषयक सुधारणा कामे  करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 

(िन.र. . २४,९८,१६५/- र. .चोवीस लाख अ ठया णव हजार एकशे पास  फ )  
पे ा १९.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,०५,८०३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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 – ३१८२     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/७०/२०१३ द.१९/३/२०१३.      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७०/२०१२-१३ मधील वॉड 
.९ बो-हाडेवाड , ािधकरण से टर .६ म ये ठक ठकाणी फुटपाथ करणेकामी 

मे.एस.ड .द डकर (िन.र. . १८,६३,५८७/- र. . अठरा लाख ेस  हजार पाचशे 
स याऐंशी फ )  पे ा १७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,०७,३८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
ि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. 
------- 
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ठराव मांक – ३१८३     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – पयावरण 
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक– मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पअक/१/का व/१०५/१३ द.२५/३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/१०-१-
२०१२-१३ मधील मोशी कचरा डेपोमधील डं पंग ाऊंडला शा य प दतीने के पंग 
क न लॅ ड केप गाडन करणे (ट पा-२) या कामासाठ  मे.बी. ह .जी.(इं) िल. 
यांचेकडून िन.र. .८,४०,३४,२४६/- पे ा १९.५०% कमी या दराने काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे, िसमट, लोखंड 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 ू म.ेबी. ह .जी.(इं) िल. 
यांचेसोबत करारनामा क न यांना कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात 
यावी. 

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

 
ठराव मांक – ३१८४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक– मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/५/का व/१४३/१३ द.१८/३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

महानगरपािलकेचे शासन वभाग व संगणक वभागाचे अंतगत व वध 
वभागातील अिधकार  व कमचार  यांची उप थती न द वणेकामी आव यक 
बायोमे क मिशन व फेस र डंग मशीन सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा . 
२/६/२०१२-१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.पोल टर सलट ंग ा.िल. पुणे 
यांचे बायोमे क मिशन व फेस र डंग मशीन सा ह याच े दर एकूण र. . 
१२,७८,४००/- व दोन वषासाठ  , दोन िश ीत य ंक रता र. . ३,६०,०००/- 
असे एक त एकूण र. . १६,३८,४००/- दर वकृत क न, करारनामा केलेला 
अस याने तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१८५     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभां/५/का व/१८७/१३ द.१८/३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या 
इमारतीमधील ड ट व ड टमधील ेनेज लाईन तसेच भुयार  गटसंची साफसफाई, 
देखभाल व द तीचे सव कामकाज करणेकामी नवीन िन वदाधारकास कामाचा ु
आदेश देईपयत मागील िन वदा दरानुसार हणजेच ित म हना र. . ५९,९९९/- 
माणे मे. वशाल िस ह ल कॉ ॅ टर यांचे समवेत झाले या कराना याम अिधन 

राहन ू यांचेकडून काम क न घेणेस दोन म हने मुदतवाढ दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
 
ठराव मांक – ३१८६     वषय मांक –  ३८ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांच े . था/उ ान/का व/७३/१३ द. १६/३/२०१३.      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३/२०११-१२ मधील क 
भागात वृ ारोपणाचे खडडे खोदाई व पोयटा माती भरणेकामी 

मे.एस.एस.क शन  (िन.र. . ९२३९९४/- र. . नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे 
चौ-या नव फ )  पे ा १२.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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. 
------- 
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ठराव मांक – ३१८७     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग –  
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-– मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.... 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हद म ये महारा  शासन िनणय . 
एम.एस. आय-२००२/  ९९/ शासन-२ दनांक १९ स टबर २००३ अ वये सुलभ 
इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन थेट प दतीने सुलभ शौचालय व 
नानगृह संकुल बांध यास व ३० वष पैसे ा व वापरा या त वावर चाल वणेस 

मा यता दलेली आहे. म.न.पा. हदद म ये म.े सुलभ इंटरनॅशनल सोशल 
ऑगनायझेशन यांनी बांधलेली सव शौचालय यांना अंदाजप क य रकमे या १० %  
पयत भाववाढ फरक (लेबर+ इंधन+सा ह य) देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
ठराव मांक – ३१८८     वषय मांक – ४० 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग –  
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव 

  पंपर  िचंचवड मनपा या . . २३ िचंचवड केशवनगर येथे आर ण 
.२२७ िस.स.न. ९६५ येथे तालेरा णालयाचे व तार करण करणेचे काम 

पुण वा या मागावर आहे सदर ठकाणी कामाचे ठेकेदार मे.एस. ह . हचरस यांना 
िमळाले असुन कामाची िन वदा र. . ४३८४७६९७ (र. .चार कोट  अडोतीस लाख 
स ेचाळ स हजार सहाशे स या नव) पे ा ५ % दराने (स.न.०८-०९ या चालू 
दराची तुलना करता १.४४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
४६०४००८१ (र. . चार कोट  साठ लाख चाळ स हजार ए याऐंशी) पयत काम 
क न घे यास तसेच िन वदा र कमे या २५% पयत िन वदा अट माणे डांबर 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा करणेस तसेच यापुव  मा. थायी 
सिमती ठराव .८१२९ दनांक १९/५/२००९ अ वये १०% भाव वाढ देणेस मा यता 
दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१८९     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग –  
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सांगवी स.नं.६ येथील १५ द.ल.िल. 
मते या मैलाशु द करण क ाच े देखभाल व द तीचे काम मेु .थरमॅ स 

िल.यांचेकडून करणेत आले आहे. सदर कामाला यापुव  मा. थायी ठराव ..४९४ 
दनांक ३/५/२००७ अ वये र. .२,१९,३८,१९८/- ला मा यता दलेली आहे. सदर 
कामास मा.महापािलका सभा ठराव . ५८ दनांक २०/४/२००७ अ वये र. .२.५ 
कोट  र कमेस शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदर क ासाठ  ५ वषाक रता 
लागणारे केिमक स, मिशन पाट Consumbales ,रंग सफेद  व लज वाहतुक 
इ याद साठ  य  खच र. . २,३५,६५,५५०/- इतका होत असून यानुसार 
सदरचे वाढ व खच र. . १६,२७,३५२/- सह एकुण येणा-या र. . २,३५,६५,५५०/- 
चे खचास सुधार त मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
ठराव मांक – ३१९०     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक– मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 

      MUHS-PCMC यांचे संयु  व माने सु  होणा-या पद यु र 
अ यास मासाठ  ०२१०- वै कय सेवा व सावजिनक आरो य, ०३ - वै कय 
िश ण, िश ण व संशोधन, १०५- वषम िच क सा व (०१) (०३) - इतर जमा 
रकमा (०२१००५४५) माणे छाननी शु क शासनास अदा करणे आव यक आहे. 
यानंतरच माणप  िमळणार अस यामुळे एकूण १५ वषयकरताचे छाननी शु क 

र. . २२,५०,०००/- (र. .बावीस लाख प नास हजार) दे यास तसेच सदरचा खच 
MUHS-PCMC P.G Institute या लेखािशषातून खच करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१९१     वषय मांक – ४३  
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक– मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच े .जिन/२/का व/२९७/१३ द.२५/३/२०१३.      
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०११२-१३ मधील 
अ. .६ मनपा या मैला पंप हाऊस प रसरात काश यव था करणेकामी 
मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. . ९,४५,०३०/- र. .नऊ लाख पंचेचाळ स 
तीस) १९.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१९२     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.छाया साबळे        अनुमोदक– मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/२३१/१३ द. २६/०३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

नगररचना वभागातील अिभयं यांना व स हअर टाफसाठ  GIS  for unabn 

Planning या वषयावर ल ेिनंगसाठ  ित उमेदवार र. . २२०००/- एवढा खच 
आहे. या िश णासाठ  नगररचना व वकास वभागातील एकूण १२ कमचार  
यांची िनवड केली असून यासाठ  र. . २,६४,०००/- एवढा खच येणार आहे. 
सदर या येणा-या खचास व सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल कामगार 
िश ण या लेखािशषातुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – :३१९३    वषय मांक – ४५ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – झो.िन.पु. 
सुचक – मा.आशा शडग े       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपू/१५/का व/२२२/१३ द.२५/३  /२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       नािशकफाटा उडडापुलाने र ताबािधत लाभा याना दे यात येणा-या 
नुकसानभरपाई यितर  इतर लाभ न िमळा याने इकड ल कायालयास वनंती 
अज केलेला आहे. ी.स यद गुलाम रसूल यांनी दनांक ७/१/२०१३ रोजी या  
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अजा वये कासारवाड  वभागीय कायालय यांचेकड ल िमळकत कर आकारणीबाबत 
वशेष नोट स . कर/६/एस.आर-१/२२/१९९८-९९ दनांक १८/९/१९९८ व आदेश 
. कर/६/एस आर- २/२२/९८-९९ दनांक ६/१०/१९९८ सादर के याने नािशक 

फाटा येथील र ताबािधत भाडेक  यवसाियकांना िमळणारा लाभ Subdidtance 

Allowance र. . ४,०००/- व  Additional Tranisition Allowance  र. . २८,८००/- 
िमळणेस वनंती केलेली आहे. ी.चं कांत राजनेकर यांनी दनांक १७/१/२०१३ 
रोजी या अजा वये थाप य क प  वभागाची ५३ अ वये नोट स . 
थाप य/ क प/१५८/२०१० दनांक २२/११/२०१० सादर के यामुळे नािशकफाटा 

येथील र ताबािधत भाडेक न यवसाियकांना िमळणारा लाभ Subdidtance 

Allowance र. . ४,०००/- व  Additional Tranisition Allowance  र. . २८,८००/- 
िमळणेस वनंती केलेली आहे. महारा  सोशल इं जिनअ रंग स हसेस यांनी सदर 
मागातील र ताबािधतांचे सव णाचे काम केले असून दनांक २६ फे ुवार  २०१३ 
रोजी या प ा वये उपरो  लाभा याना लाभ देणेबाबत िनणय घेणेबाबत कळ वले 
आहे. नािशकफाटा र ताबािधत यवसाियकांना यांचे नावासमोर दश व यात 
आलेला लाभ अदा करणेस व सदरचा एकूण खच र. . ६५,६००/- (अ र  र.  
पास  हजार सहाशे फ ) नगररचना वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

 
ठराव मांक – ३१९४     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग –  
सुचक – – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
      साईसेवा केटरस, िचंचवड हे मा यिमक व ालयातील डा बोिधनी 
पी.सी.एम.सी. व ालय, उ मनगर, नेह नगर, पंपर  – १८ येथे अ पोपहार गेले 
३ वष उ म र या पुर वत असुन मुदत जून अखेर संपु ात येत आहे. तर  सदर 
सं थसे आहे याच दरात पुढ ल २ वष मुदतवाढ देणेस व याकामी येणारे य  
खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१९५     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग–पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक– मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पअक/१/का व/१०६/१३ द.२६/०३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय 
५/१८/२/२०११२-१३ मधील मनपा या अ व ब भागातील मैलाशु द करण 
क ामधील लज वाहतुक मोशी कचरा डेपो पयत करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण   
(िन.र. . (७४,८७,१३०/- र. .चौ-याह र लाख स याऐंशी हजार एकशे तीस) पे ा 
४४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस व 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१९६     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग–नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/०३/का व/७७/१३ द.२५/३/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील १२वी नंतरचे वै क य, 
अिभयां क , संगणक थम वष पदवी प र ा यासाठ  उ च िश ण घेणा-या १६ 
पा  युवतींना र. .७,५००/- माणे अथसहा य दे याक रता एकूण १,२०,०००/- 
(अ र  र. .एक लाख वीस हजार फ ) चे खचास तसेच जे १२९ अज 
कागदप ां या पूततेअभावी अपा  ठरले आहेत. या अजदारांनी पुतता के यानंतर 

येक  र. .७,५००/- अदा करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक – ३१९७    वषय मांक – ४९ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा. वनया तापक र   अनमुोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/०२/का व/१०५/१३ द.२६/३/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील महानगरपािलके या अपंग क याणकार  
योजनेअंतगत घटक योजना .१ अ वये सन २०१२-१३ आिथक वषात अनाथ, िनराधार, 
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अंध, अ थ यंग, मुकबिधर व ा याना िश यवृ ी देणेकामी प  अ माणे एकूण ५४० 
पैक  एकुण २१४ पा  लाभाथ ना इय ा िनहाय िन त केलेली िश यवृ ी र कम अदा 
कर याक रता येणा-या एकुण र. .९,१०,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ३१९८    वषय मांक – ५० 
दनांक – २६/३/२०१३   वभाग–नगररचना व वकास 
सुचक – मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/२७/१३ द.२६/३/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/१३/१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

सन २०१३ या बाजारमु य दरसुची र. .११,५००/- या दरा माणे मु यांकन 
र. .४,३४,६८,५६३/- एवढे येत आहे. यानुसार सदरची र कम भारत 
इले ॉिन स िल. यांना अदा करणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सदर 
करणी करारनामा न द वणेसाठ  लागणार  टॅ प युट  एकूण रकमे या ५% 
माणे (राऊंडअप क न र. .४,३४,६९,०००/- या ५%) र. .२१,७३,४५०/- चा 
डमांड ा ट व र ज ेशन फ साठ  र. .३०,०००/- चा डमांड ा ट Jt.Sub 

Registrar, Haveli No. 1 यांचे नावे अदा करणेस आ ण या माणे एकूण 
र. .४,५६,७२,०१३/- एवढा खच येणार अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.. 
मा. थायी सिमती ठराव . ३०८८ द.१२/३/२०१३ अ वये ३८९७.५२ चौ.मी. 
े ासाठ  र. .४,०६,९८,८०९/- चे खचास मा यता आहे. े ामधील फरकानुसार 

सदर या वाढ व र. .४९,७३,२०४/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ३१९९     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग– थाप य BRTS/BSUP 

सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/सशअ/का व/९/२८/१३ द.२६/३/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

International Study tour under capacity building programme याकामी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडून ी.राजन पाट ल, सह शहर अिभयंता यांना टोरांटो, 
यो रट बा व ा झलीया येथे होणा-या आंतररा ीय अ यास दौ-यात सहभागी  
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होणेकामी पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. अ यास दौ-यांतगत टोरांटो, 
यो रट बा व ा झिलया या शहरांना भेट  दे यात येणार असुन सदर वदेश दौ-

याचा िश ण खच सुमारे ७ ते ९ लाख पये असून सदर खच वदेश सं था 
जागितक बँक GEF फंडातून करणार आहे. या अ यास दौ-यात एस.यु.ट .पी. 
क पाबाबत पाहणी कर यात येणार आहे व याचा फायदा पंपर  िचंचवड 

शहरासाठ  सु ा होणार आहे. तर  सदर या अ यास दौ-य़ास ी.राजन तापराव 
पाट ल, सह शहर अिभयंता (बी.आर.ट .एस.) यांना उप थत राहणेकामी 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ३२००     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २६/३/२०१३    वभाग–संगणक 

सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक–मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. . संगणक/२/का व/२१७/१३ 
       द.२५/३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

नागर  सु वधा क  िनिमतीक रता सेतु सिमती ज हािधकार  कायालय, 
नांदेड यांची SCA (Service Center Agency) हणुन नेमणुक कर यास व याक रता 
ती नागर  सु वधा क  र. .२५,०००/- या दराने होणा-या य  खचास मा  यता 

देणेत येत आहे. यापैक  पह या ट यात एकुण २० नागर  सु वधा क ाकर ता 
ती नागर  सु वधा क  र. .२५,०००/- या माणे एकुण र. .५,००,०००/- आगाऊ 

अदा करणेस व यापुढ ल येक नागर  सु वधा क ास र. .२५,०००/- या माणे 
शु क अदा करणेस तसेच सदरचे कामकाज िन वदा न माग वता थेट प तीने 
करारनामा क न करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक – ३२०१    वषय मांक – ५३ 
दनांक – २६/३/२०१३    

सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा. वनया तापक र, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव... 

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य क याणकार  
योजनेअंतगत सन २०१२-१३ या आिथक वषाकर ता िश यवृ ी वाटपाक रता अज 
माग व यात आले आहेत. यानुसार इ. ५ वी ते ७ वी क रता एकुण १४०४ अज 
ा  झाले आहेत. ित लाभाथ  र. .७५०/- माणे याक रता एकुण 

र. .१०,५३,०००/- खच अपे त आहे व इ.८वी ते १० वी क रता एकुण १४०६ अज 
ा  झाले आहेत. याक रता ित लाभाथ  र. .१२५०/- माणे एकुण 

र. .१८,२५,०००/- खच अपे त आहे. या िश यवृ ी वाटपाक रता एकुण 
र. .२८,७८,०००/- चे खचास तसेच मुदतीनंतर ा  झाले या पा  अजदारांनाह  
मंजुर दराने अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ३२०२    वषय मांक – ५४ 
दनांक – २६/३/२०१३   वभाग–क भाग, थाप य  

सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलकाआयु यांचेजा. .क / था/का.अ./७००/१३ द.२६/३/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

तावात नमूद माणे आ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान 
तयार करणे या कामा या र. .७३,३८,२३४/- चे सुधार त अंदाजप कास व 
र. .१०,०७,९७४/- चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – ३२०३    वषय मांक – ५५ 
दनांक – २६/३/२०१३     

सुचक – मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 

दनांक २९/३/२०१३ देह येथे तुकाराम बीज साजर  होणार असून सदर ू
कालावधीत मनपातफ स ाह कालावधीत अ नीशमन वाहन व मोबाईल टॉयलेट 
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हॅ स उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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/३३५/२०१३ 

दनांक  - २८/०३/२०१३.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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