
 1 
   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - ४९                          

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०५.०३.२०१३      वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार दनांक  ०५.०३.२०१३ 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.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

७) मा.जगताप नवनाथ द  ू
८) मा.भालेकर अ णा दलीप 

 ९) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 १०) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
 ११) मा.बारणे माया संतोष 
 १२) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१३) मा.ल ढे गणेश नारायण 
१४) मा.कदम सदगु  महादेव 
१५) मा.भ डवे संिगता राज  

१६)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
यािशवाय मा. काश कदम - अित.आयु , मा.सावंत - सहआयु , 

मा.पवार,  मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.फंुदे मा.कुलकण  
– सहा यक आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, 
मा.कांबळे - .शहरअिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.भोसले - 
मु यलेखापाल, मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना, मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य 
वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे - अित.वै.अिधकार , मा.दधेकरु , मा.ढगे, 
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मा.िनकम, मा.शरद जाधव, मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा. परजादे, मा.दांगट - कायकार  अिभयंता, मा.च हाण – आरो य कायकार  
अिधकार , मा.कांबळे – मु य आयातकर अिध क, मा.कांबळे - .िश णािधकार  
(मा यिमक) मा.माछरे – वशेष 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 ५१) िन.नो. .८/१/२०००-०१, िन.नो. .७/१/२०००-०१ व  
                िन.नो. .५/१/२०००-०१ लवादासाठ  अवॉड र. .१,६१,३५,१०२/-  
                यायालयात भरणेबाबत.... 
वषय मांक ५२) कंुड वरह त वॉड योजने अंतगत घरोघरचा कचरा गोळा करणेच े

                कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय मांक ५३) थेरगांव येथील खवंसरा पाट ल यायामशाळा व प ह या 
                मज यावर ल हॉल चाल वणेस देणेबाबत - मा.माया बारणे,  
                मा.शकंुतला धराडे यांचा प ताव. 
वषय मांक ५४) वॉड .५६,५७ व ५८ म ये र ते ं द करणासाठ  मिशनर   
                पुर वणेबाबत मा.शकंुतला धराडे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
वषय मांक ५५) मुदत ठेवीबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा 
                ताव. 
वषय मांक ५६) भोसर  येथील पी.एम.ट .चौक व डांगे चौक येथे बीओट  
                त वावर संडास लॉक बांधणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे,  
                मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय मांक ५७) क भाग काय े ातील इं ायणी नद पा ातील जलपण  /  
                पाणगवत काढन नद पा  व छ ठेवणेबाबतू .   
वषय मांक ५८) दनांक ११/०४/२०१३ ते १४/०४/२०१३ या कालावधीत  
                म. योितबा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संयु  जयंती  
                महो सव साजरा करणेबाबत - मा.छाया साबळे, मा.गणेश ल ढे  
                यांचा ताव. 
वषय मांक ५९) इं ायणी िसंथे टक ॅ स मधील मैदान महेशदादा पोटस ् 
                फाऊंडेशन यांना देखभाल, संर ण, व चालनकामी देणेबाबत -  
                मा.गणेश ल ढे व मा.सदगु  कदम याचा ताव. 

----------- 
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मा.सुषमा तनपुरे  -  मा. थायी सिमती दनांक २२/२/२०१३ ठराव मांक २९०२ 

                     म ये “ ४) जनसेवा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था  
                     मया दत यांना फुगेवाड ” या मजकुरानंतर “ मशानभूमी”   

      ऐवजी “दफनभूमी” हा मजकूर समा व  करणेची द ती ु  

      करणेत यावी. 
 

अ) मा. थायी सिमती दनांक २२/२/२०१३ ठराव  मांक २९०२ म ये  

    “४) जनसेवा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना फुगेवाड ”  
    या मजकुरानंतर “ मशानभूमी” ऐवजी “दफनभूमी” हा मजकूर समा व   

    करणेच ेद ती करणेत येत अस याचे व या द तीसह ु ु दनांक  

    २२/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ४६) सभावृ ांत  

    कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

ब) दनांक २६/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ४७)  

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

 
ठराव मांक – २९७७    वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – बी.ओ.ट . 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .काअ/बीओट /का व/९२/२०१२ द.२६/१२/२०१२ 
       वषय – तरतूद वग करणाबाबत. 

वषय मांक १ द र  दाखल कर यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २९७८    वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पापु/६/का व/१४७/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
वषय – िन वदा नोट स ६/४२/२०१२०-१३ मधील अ. . १४ वर ल कामाचा 
       करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.   

             वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २९७९     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे .पापु/६/का व/१५८/२०१३ द.०८/०२/२०१३.      
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७८ अ वये, अ भागातील िनगड , ािधकरण, आकुड  भागातील उंच 
पा या या टा याव न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता मजुर कमचार  
पुर वणेकामी मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत( िन. र. . 
१८,१२,८०२/- र. .अठरा लाख बारा हजार आठशे दोन पे ा २.६८ % 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 – २९८०     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .पापु/िन/का व/१७५/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      

  वषय - िन वदो नोट स मांक ६/१६/२०१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
            वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २९८१    वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – जकात 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .जकात/३१/का व/१२३/२०१३ द.११/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      जकात वभागाचे फरते पथकाचे कामकाजासाठ  वाहनांची आव यकता 
असलेमुळे स थतीत कायरत वाहन पुरवठाधारक मे.राज शु टंग अँ ड श टग टुस 
अँ ड ॅ ह स, िचंचवड, पुणे-१९. यांचेकडून ४ टाटा सुमो वाहने ती वाहन ३ 
िश ट म ये िमळून ३०० क.मी. धावेल असे गृह त ध न ित क.मी. र. .८.०० 
या दराने यापुव या अट् /शत  कायम ठेवून भा याने घे याचे कामकाजास 
द.२४/१/१३ ते ३१/३/१३ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९८२    वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .भू ज/५/का व/५०/२०१३ द.१४/०२/२०१३.      
वषय – सांगवी येथील राजीव गांधी भाजी मंडई गाळे वतरणाबाबत. 

             वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत येत आहे.     

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

 

ठराव मांक – २९८३    वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे   अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे .अ /िन/का व/१२२/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .२ िचखली पाट लनगर व सोनवणेव ती र यामधील 
र यावर ल खराब झाले या भागाला खड मु म बी.बी.एम. क न हॉटिम स 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात पे ा ७.०० % 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 – २९८४    वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे   अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे .अ /िन/का व/१२४/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

                 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .४१ अ वये, भाग .५ शरदनगर, सुदशननगर मधील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. . ८,८७,०२१/- [र. .आठ लाख 
स याऐंशी हजार एकवीस] पे ा ७ % जा त) 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 – २९८५    वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे   अनुमोदक – मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/१/का व/२३६/२०१२ द.१६/११/२०१२.      
वषय – िन वदा नोट स . ८/४/१२/१३ मधील कामावा करारनामा करणेस 
       मंजूर बाबत. 

             वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २९८६    वषय मांक – १० 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.माया बारण े   अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११८/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
िचखली तळवडे उप वभागातील व वध झोपडप या म ये काश यव था 
करणेकामी मे.कुमार इले क स अँ ड े डंग कंपनी (िन.र. .१९,०४,७४५/- 
र. .एकोणीस लाख चार हजार सातशे पंचेचाळ स पे ा २२.९९ % 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 – २९८७    वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११९/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, अ भाग व ुत वभागांतगत िनगड  ािधकरण व िनगड  गावठाण उप 
वभाग प रसरातील णालये व दवाखाने येथील व ुत वषयक कामांची देखभाल 
द ती करणेकामीु  मे.कुमार इले क स अँ ड े डंग कंपनी 
(िन.र. .१९,०४,४२६/- र. . एकोणीस लाख चार हजार चारशे स वीस पे ा ८.७९ 
% 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 – २९८८    वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११७/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .१८ वकासनगर कवळे मधील न याने तयार होणा-या र यावर ल दवाब ी 
यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५२,३३१/- र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे एकतीस 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 – २९८९    वषय मांक – १३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.सदगु  कदम   अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/४३/२०१३ द.११/०१/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४६ अ वये, 
वाय.सी.एम.एच. केथलॅबकर ता यु.पी.एस.पॅनेल बस वणे कामी मे.बे ट 
इले क स (िन.र. .२२,६३,६४४/- र. .बावीस लाख ेस  हजार सहाशे 
च वेचाळ स पे ा २४.३५ % 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 – २९९०    वषय मांक – १४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११५/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५४ 
अ वये, वॉड .३४ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वण इले कल स ह सेस 
(िन.र. .१४,९९,९१२/- र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे बारा पे ा ३४.६० % 

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 – २९९१    वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे   अनुमोदक – मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११६/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .५१ अ वये, 
. .२१ दळवीनगर मिधल दवाब ी यव थेची देखभाल द ती करणेकामी ु

मे.के.पी.इले कल काप रेशन (िन.र. . ९,९९,७१७/- र. .नऊ लाख न या नव 
हजार सातशे सतरा पे ा ३८.६० % 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 – २९९२    वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/१/का व/४६/२०१३ द.११/०१/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६६ अ वये, 
भाग .१९ वा हेकरवाड  मिधल न याने तयार होणा-या र यावर दवाब ी 
यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५२,२११/- र. .नऊ लाख 
बाव न हजार दोनशे अकरा 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 – २९९३    वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/४/का व/१५०/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
वषय – िन वदा नोट स . ११/७-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस  
       मंजूर बाबत.     

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

-------- 
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ठराव मांक – २९९४    वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.छाया साबळे   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .मऔभा/ं१/का व/३५/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

       शासन िनणय .१ RR2011 . .४९९/२०११/ शासन-१ मं ालय-२२ द.२९/५/१२ नुसार 
हाफ कन बायो फामा. यांचेकडून थेट प दतीने Inj.ASV.10ml=200 Vials व प  अ मधील 
अ. . ३४, ३५, ३६, ३७ अनु मे २०,००० T, 10000 T, 100 Botts, 100 botts तातड ची 
आव यकता वचारात घेता जकात माफ  व वलंब माफ  देऊन खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .७५,८९१/- रकमे या खचास तसेच सन २०१३-१४ साठ  लागणारे Inj.ASV.10ml, 5000 

Vials तसेच आपली आव यकता व प  अ मधील यांचेकड ल उपल ध इतर औषधे 
आव यकतेनुसार मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचेमाफत ट या-ट याने खरेद  करणेस 
व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९९५    वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे   अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- ब भाग सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव मांक ८२ 

            मा. ब भाग सिमती सभा दनांक १६/१/१३ ठराव .८२ नुसार - 
      ताथवडे येथे मलिनःसारण यव था करणेसाठ  उदंचनगृह बांधणे आव यक आहे. 
यासाठ  ताथवडेयेथील स.नं.२ मधील ीमती शारदा ानोबा जाधव, अशोक ल मण 
सोनावणे व इतर जागा मालक शासना या दरां माणे १० आर जागा देणेत तयार आहेत. 
तर  ताथवडे येथील स.नं.२ मधील १० आर जागा मैलापाणी उदंचनगृह बांधणेसाठ  शासन 
दरा माणे ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९९६    वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप   अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/१/का व/३६९/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
      ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१४.१.१३ ते २०.१.१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/३६९/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २९९७    वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/१/का व/३७०/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
      ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.२१.१.१३ ते २७.१.१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/३७०/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९९८    वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.आशा शडग े   अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/१/का व/३७४/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
      ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.२८.१.१३ ते ३.२.१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/३७४/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २९९९    वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक – मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे .मुलेप/१/का व/३७१/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
      ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.४.२.१३ ते १०.२.१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/३७१/२०१२ द.२५.२.१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३०००    वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम   अनुमोदक – मा. सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/१अ/का व/५७/२०१३ द.२१/०२/२०१३.      
वषय – भाग .४ कुदळवाड , जाधववाड  भागातील अंतगत र ते वकसीत 

        करणेबाबत.             
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       वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३००१    वषय मांक – २५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/४/का व/१५६/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय – िन.नो. .११/८/१२-१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  बाबत.  

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

-------- 
ठराव मांक – ३००२    वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे   अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/४/का व/१५५/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२० 
अ वये, मनपा भवन उप वभागा अंतगत मनपा इमारती शाळा, जकातनाके यांचे 
व ुतीकरण करणे व नुतनीकरण करणेकामी मे. ह.पी.जी.इले क स ा.िल. 
( िन.र. .१९,०४,०००/- र. . एकोणीस लाख चार हजार पे ा १६.१९ % 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 – ३००३    वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा. माया बारणे   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/१अ/का व/१९२/२०१२ द.३१/१०/२०१२.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, 
ड भागातील वाकड वभागात शहर  गर ब व तीत र ता ं द करणात येणारे 
उ चदाब व लघुदाब पोल व तारा व भूमीगत केबलचे फटर पलर हल वणेकामी 
मे. द वजय इले क स (िन.र. .७,६०,९९३/- [र. .सात लाख साठ हजार नऊशे 
या नव] पे ा ४०.९६ % 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 – ३००४     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे   अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे . था/िन/४ड/का व/५३/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय – भाग .८७ येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेबाबत.             

       वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ३००५    वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे   अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे . था/िन/४ड/का व/५२/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय – वॉड .७५ पंपळे स दागर येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकचे पाथवे  

        तयार करणेबाबत. 
        वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३००६    वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे . था/िन/४ड/का व/५१/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय – वॉड .९७ पंपळे गुरव येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे बाबत.  
        वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३००७    वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – जकात 
सुचक – मा. वनया तापक र   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .जकात/१०/का व/८०/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      जकात दर समानीकरणाची नोट स व प  अ िस द चे अ वगातील 
वतमानप ांची बले अ ापपयत या कायालयास ा  झालेली नाह त. दै.इं डयन 
ए स ेस व दै.लोकस ा या दो ह  वतनामप ा म ये सदर जाह रात एकूण २०८५ 
स.मी. या आकारमानात िस द कर यात आली आहे. सदर वतमानप ांचा 
यावसाियक सवलतीचा दर र. .३०८/- ित स.मी. असा असून या माणे 
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जाह रात िस द कामी एकूण र. .६,४२,१८०/- (र. . सहा लाख बेचाळ स 
हजार एकशे ऐंशी) इतका खच आला असून सदर या खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३००८    वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.छाया साबळे   अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११४/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय –  मनपाचे आरो य वभागासाठ  जंतूनाशक/ कटकनाशक औषधे पैक   
        टेमेफॉस ५० % EC खरेद बाबत. 
        वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३००९    वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे   अनुमोदक – मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११५/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
वषय –  मनपाचे आरो य वभागासाठ  जंतूनाशक/ कटकनाशक औषधे पैक   
        काब िलक पावडर ५ % RWC-1 खरेद बाबत. 
        वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३०१०    वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप   अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११६/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  ला बडा सायहैलो ीन १० % wp खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/३-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे. ीराम अँ ो एज सी यांचे 
दर येक  र. .२,६७५/- . क. वकृत क न २०० क. ला बडा सायहैलो ीन 
१० % wp औषधांचे दर एकूण र. .५,३५,०००/- (र. .पाच लाख प तीस हजार) 
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 – ३०११     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११७/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  मलेर या ला ह साईड ऑईल खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/५-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॅपम स पे ट कं ोल अँ ड 
अलाईड स ह सेस ड बवली ठाणे यांचे दर येक  र. .१३४.५० .िल. वकृत 
क न १,००० िल.मलेर या ला ह साईड ऑईल औषधांचे दर एकूण र. .५,३८,०००/- 
(र. .पाच लाख अडोतीस हजार) 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 – ३०१२    वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे   अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११८/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/७-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन से स काप रेशन 
क याण यांचे दर येक  र. .४८५/- .िल. वकृत क न १,६०० िल. 
पायरोसीन ऑईल (ई) औषधांचे दर एकूण र. .७,७६,०००/- (र. .सात लाख 
शहा र हजार) 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 – ३०१३    वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे   अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/११९/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर. खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/८-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम कॉप रेशन 
िभवंड  ठाणे यांचे दर येक  र. .२,७००/- . क. वकृत क न २०० क. 
पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर. औषधांचे दर एकूण र. .५,३६,०००/- (र. .पाच 
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लाख छ ीस हजार) 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 – ३०१४    वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.माया बारण े   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१२०/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  डे टामे ीन २.५ % SC व डे टामे ीन २.५ 
% wp खरेद कामी ई.िन.सु. .२६/१०-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रमेश 
अँ ोकेम कॉप रेशन िभवंड  ठाणे यांचे डे टामे ीन २.५ % SC दर र. . १,३८५/- व 
डे टामे ीन २.५ % wp दर र. .१,०९०/- . क. वकृत क न ३०० िल. 
डे टामे ीन २.५ % SC एकूण र. .४,१५,५००/- व १०० क. डे टामे ीन २.५ % 
wp एकूण र. .१,०९,०००/- उ  दो ह  औषधांचे एकूण र. .५,२४,५००/- (र. .पाच 
लाख चो वस हजार पाचशे) 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 – ३०१५    वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे   अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१२१/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  मेलेथीऑन पावडर ५ % खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२६/१२-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.डॉ फन से स कॉप रेशन 
क याण यांचे दर येक  र. .८४३/- . २५ क.बॅग वकृत क न १००० बॅग 
मेलेथीऑन पावडर ५ % औषधांचे दर एकूण र. .८,४३,०००/- (र. .आठ लाख 
ेचाळ स हजार) 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 – ३०१६    वषय मांक – ४० 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/७/का व/१२२/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

      मनपाचे आरो य वभागासाठ  बायला ह २५ % wp व बायफे थीन १० % wp 
खरेद कामी ई.िन.स.ु .२६/१४-१२/१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.रमेश अँ ोकेम 
कॉप रेशन िभवंड  ठाणे यांचे बायला ह २५ % wp दर र. .४,९३०/- व बायफे थीन १० % 
wp कर ता दर र. .४,१५०/- . क. वकृत क न १०० क. बायला ह २५ % wp एकूण 
र. .४,९३,०००/- व १०० क. बायफे थीन १० % wp एकूण र. .४,१५,०००/- उ  दो ह  
औषधांचे एकूण र. .९,०८,०००/- (र. .नऊ लाख आठ हजार) 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 – ३०१७    वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.सदगु  कदम   अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/४/का व/१६१/२०१३ द.२५/०२ /२०१३.      
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े-  

      मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२८ अ वये, दघी 
बी.एस.एन.एल.ते आळंद  नाका या र यावर ल र ता ं द करणात अडथळा ठरणारे 

टलाईटचे खांब हलवून लंकर व इतर व ुत वषयक सु वधा पुर वणेकामी मे.कमल 
इले क ए टर ायजेस (िन.र. .९,५२,१५२/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे 
बाव न] पे ा २१.२१ % 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 – ३०१८    वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/४/का व/१५१/२०१३ द.२२/०२ /२०१३.      
वषय – िन वदा नोट स .३/९-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस  

       मंजूर बाबत. 
       वषय मांक ४२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ३०१९    वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – ड भाग 
सुचक – मा.आशा शडग े   अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे .ड /७/का व/१५८/२०१३ द.१९/०२/२०१३.      
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

      मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ अ वये, औ णक 
धुर करणांसाठ  र ा टे पो भाडेत वावर पुर वणेचे काम करणेकामी मे.भैरवनाथ 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांनी सादर केलेले र. .५७२/- ित 
र ा टे पो हे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत क न यांचेशी 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. (िन.र. .५,००,०००/- (र. .पाच लाख) 

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

 
ठराव मांक – ३०२०    वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – शासन 
सुचक – मा.सदगु  कदम   अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . शा/४/का व/१६५/२०१३ द.२५/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      ी.दग संतोष ह र ंु , किन  अिभयंता ( व ुत) यांना कोर या देशा म ये 
K2H Fellowship Program 2013 काय मास पाठ वणेस, कोर या येथे जा याचा 
व ये याचा वमान वास खच मनपा तफ अदा करणेस व K2H Fellowship 
Program 2013 क रता द.१७/४/१३ ते १६/१०/१३ (६ म हने) अ ययन रजा 
मंजुर क न याचे वेतन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३०२२१   वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे   अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/३क/का व/५६/२०१३ द.२७/०२/२०१३.      
वषय – वॉड .१०० सावजिनक संडास लॉकची द ती करणेबाबतु . 
        वषय मांक ४५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  
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ठराव मांक – ३०२२    वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सदगु  कदम   अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- १) मा.अित.आयु  यांचे .ना वयो/०३/का व/४३/२०१३ द.१६/०२/२०१३.      
      २) म हला व बालक याण सिमती सभा द.२७/०२/२०१३ ठ. .३५  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुलींना खाजगी लासची फ  
देणेकामी अथसहा य देणे योजना .१० अंतगत सन २०१२-१३ या आिथक वषात 
एकूण १५० अजापैक  १०८ अज पा  झाले असून पा  अजदारांना येक  
र. .१,०००/- माणे अथसहा य दे याक रता एकूण र. .१,०८,०००/- (अ र  र. . 
एक लाख आठ हजार फ ) चे खचास मा यता िमळणेकामी तसेच जे अज 
कागदप ां या पुतते अभावी अपा  ठरले आहेत यांना कागदप ां या पुततेनंतर 

येक  र. .१,०००/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ३०२३    वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.गणेश ल ढे   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- १) मा.आशा सुयवंशी, मा. वमल काळे यांचा ताव.      
      २) म हला व बालक याण सिमती सभा द.२७/०२/२०१३ ठ. .३६  
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत दरवष  ८ माच या जागितक म हला दना िनिम  म हलांसाठ  
सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात येते. तसेच सव उप थत म हलांना 
चहा व ना ा दे यात येतो. तर  ८ माच २०१३ हा जागितक म हला दन साजरा 
कर यासाठ  येणा-या र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३०२४    वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे   अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/१अ/का व/६१/२०१३ द.२७/०२/२०१३.      
वषय – 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 वणेबाबत. 
       वषय मांक ४८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३०२५    वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े   अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/१अ/का व/५८/२०१३ द.२१/०२/२०१३.  
वषय - भाग .१ व ३ िचखली व तळवडे भागातील ड .पी.र ते वकसीत  

       करणबाबत.    
 वषय मांक ४९ बाबत मा.आयु  यांस यांचे वषयप  मागे घेणेस  

             परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ३०२६    वषय मांक – ५० 
दनांक – ०५/०३/२०१३   वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे   अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .मभां/८/का व/१०३/२०१३ द.२७/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      मनपा या वसंतदादा ाथिमक व ालय आकुड  येथील शाळेकर ता १५ नग 
टेबल खरेद  महारा  खाद  ामो ोग पुणे या शासक य सं थेकडून िन वदा न 
माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने यांचेकड ल ा  दर र. .१,९००/- 
.नग या माणे १५ नग संगणक टेबल एकूण र. .२८,५००/- (र. .अ ठावीस 

हजार पाचश)े म ये खरेद  करणेस व  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ३०२७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०५/०३/२०१३    वभाग – व ुत 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . व/जा/२०४/२०१३, द.०२/०३/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

िन वदा नोट स . ७/१/२०००-०१ तावडे कोट अवॉड 
र. .२०,४४,१४८/-, िन वदा नोट स . ५/१/२०००-०१ कुलकण  कोट अवॉड 
र. .६०,८६,८६२/-, िन वदा नोट स . ८/१/२०००-०१ मोह मद कोट अवॉड 
र. .८०,०४,०९२/- अशी एक त र. . १,६१,३५,१०२/- पुणे स  यायालया अंतगत 
भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३०२८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     वभाग – आरो य अ भाग 

सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ /आ-२/का व/२६६/२०१३, द.२१/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भाग े ात कंुड वरह त वॉड योजने 
अंतगत घरोघरचा कचरा गोळा करणे आरो य वषयक दैनं दन व पाचे कामकाजासाठ  
िन वदा नोट स .३/२००७-०८ व या अनुषंगाने तावात नमुद माणे नेम यात 
आले या मे.बी. ह .गायकवाड - ठेकेदाराचे कामास दनांक ०१/११/२०१२ पासून दनांक 
३१/०३/२०१३ पयत ५ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व यां याशी याकामी 
करारनामा करणेस व 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 – ३०२९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.माया बारणे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.माया बारणे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव – 
   थेरगांव खवंसरा पाट ल, गणेशनगर वाकड रोड, थेरगांव येथील यायामशाळा व 
प ह या मज यावर ल १५ x २० चा हॉल ककबॉ संग िश णाक रता कंग माशल आट, 
थेरगांव यांना देखभाल चलनकामी पािलके या िनयमा माणे चाल वणेस दे यास 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 – ३०३०     वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे, मा.माया बारणे यांचा ताव – 

वॉड . ५६, ५७ व ५८ म ये र ते ं द करणासाठ  मिशनर  पुर वणे ( 
िन वदा . २/२५-२०११/१२) या कामी मे. सोळंके क शन (िन वदा दर २४.३३% 
कमी) यांचे कामाचा सुधा रत खच र. .२५,००,०००/- (वाढ व खच र. .१५,००,०००/-) 
यास मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ३०३१    वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
       मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ९२ मधील तरतुद नुसार 
मा. थायी सिमती सभे या मा यतेने िशलक  रकमा रा ीयकृत बँकेत मुदत ठेवीत 
गंुतवणूक कर याची तरतूद आहे.  मा. थायी सिमती ठराव .४५० द.२/५/२०१२ 
अ वये िशलक  रकमांची वेळेत गंुतवणूक हो याचे ीने व पुनगंुतवणूक वेळेत हो याचे 

ीने मा.अ य , थायी सिमती यांना गुंतवणूक बाबत अिधकार दान केले आहेत.  
यानुसार सन २०१२-१३ या आिथक वषात मा.अ य , थायी सिमती यांचे 
िशफारशीनुसार व मा.आयु  यांनी मुदत ठेवीत रा ीयकृत बँकेत केले या गंुतवणुक स व 
पुनगंुतवणेक स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३०३२     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 
  भोसर  येथील पी.एम.ट .चौक येथे व डांगे चौक येथे सोयी कर ठकाणी 
नाग रकांचे सोयीसाठ  संडास लॉक तुराज फाऊंडेशन यांचेकडून BOT त वावर बांधून 
घेऊन यो य या अट  शत वर ३० वष कालावधीकर ता पे अ ड युज प दतीने 
चाल व यास दे यास व याकामी करारनामा करणेस 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 – ३०३३     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     वभाग – क भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /आ/१५/का व/३६०/१३, द.५/३/२०१३ 
  क भाग काय े ातील इं ायणी नद पा ातील जलपण  / पाणगवत काढून 
नद पा  व छ ठेवणेकामी मे. शुभम उ ोग या ठेकेदाराची िन वदा र. .९,९०,०००/- या 
कमी र. .९,१८,४९९/- या दराने आलेली िन वदा जलपण  काढणे या कामाची िनकड 
ल ात घेता वकारणेबाबत मा. भाग अिधकार  यांनी द.२८/०२/२०१३ रोजी मा यता 
दलेली असून यानुसार मे. शुभम उ ोग ो. ा. ी. हनुमंत यशवंत वाघेरे यां याशी 
कलम ७३(ड) नुसार करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३०३४     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.छाया साबळे       अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.छाया साबळे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव – 
       दनांक ११/०४/२०१३ ते १४/०४/२०१३ या कालावधीत महा मा योितबा फुले व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संयु  जयंती महो सव दरवष माणे यावष ह  साजरा करणेस 
मा.महापौर यांनी सांिगतले माणे याकामी टेज, मंडप, पकर, सां कृितक काय म व 
अनुषंगीक खच िन वदा न माग वता थेट प दतीने कर यास व याकामी येणा-या 
र. .२५,००,०००/- पयतचे 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 – ३०३५     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०५/०३/२०१३     
सुचक – मा.गणेश ल ढे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव – 
       इं ायणी िसंथेट क ॅ स मधील मैदान महेशदादा पोटस फाऊं् डेशन यांस 
देखभाल, संर ण व चालन कामी तीन वष कालावधीक रता यो य या सेवा शु क 
त वावर चाल व यास दे यास व याकामी करारनामा करणेस 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/ २४२ /२०१३ 

दनांक -  ०५/०३/२०१३ 
 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

           पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


