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

कायप का मांक - ९५ 

सभावृ ांत 

दनांक- १५.१.२०१४         वेळ- दपार  ु १.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/१/२०१४ रोजी दपार  ु १.३० 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. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके -  सभा य  

२)    मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ३) मा. छाया जग नाथ साबळे 
 ४) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ५)  मा. जगद श शे ट  

 ६)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

 ७) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 ९) मा. बारणे माया संतोष 
 १०)  मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
 ११) मा. भ डवे संिगता राज  
 १२) मा. शडगे आशा सुखदेव 
 

 यािशवाय मा.कुलकण ,  मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – 
नगरसिचव,  मा.कांबळे, .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण - सह शहर 
अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.काची, मा.च हाण,  मा.िचंचवडे,  
मा.लडकत, मा.दांगट - कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) 
मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क,  मा.पोमण – 
संगणक अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 

-------- 
 

(सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती सभागृहात उप थत न हते.) 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.जगद श शेटट          अनुमोदक - मा.महेशदादा लांडगे 
 

सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने 
मा.चं कांत वाळके यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
------------- 

(मा.चं कांत वाळके यांनी सभेच ेअ य थान वकारले.) 
  

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

वषय . ६९ – २६ जानेवार  २०१४ जास ाक दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून ब क टचे  
              वाटप करणेकामी.  
वषय . ७० – तालेरा णालय व तार करणासाठ  आव यक पदे िनमाण करणेबाबत. 
वषय . ७१ – तालेरा णालयाचे व तार करणासाठ  आव यक असलेला अित र  कमचार   
              वग वॉक इन इंटर हयू  पद तीने उपल ध क न देणेबाबत. 
वषय . ७२ – वाय.सी.एम. णालयाम ये णवा हका वभागासाठ  वाहनचालक पदे एक क  
              मानधन पद तीने हंगामी व पात ६ म हने कालावधीसाठ  भरणेबाबत. 
वषय . ७३ – िनराधारनगर, पंपर  येथील आगी या दघटनेमु ये बािधत कुटंुबांना आिथक  
              मदत देणेबाबत. 
वषय . ७४ – अबन ई-ग हन स कायशाळा व दशनासाठ  वाटप करणेत आले या बॅगासाठ   
              आले या खचाची बले अदा करणेबाबत. 
वषय . ७५ – जा हरात रोटेशन धोरण सन २०१३-१४ चे िन त करणेबाबत. 
वषय . ७६ – मोरवाड  औ ोिगक िश ण क ाम ये टनर ेड कर ता शॉप तयार करणे  
              तसेच इले ॉिनक अंतगत सजावट करणेबाबत.मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा  
              भालेकर यांचा ताव. 
वषय . ७७ – ी.गौड फु ल भगतिसंग, सहा यक भांडारपाल सेवेतून कमी करणेबाबत.  
वषय . ७८ – ब भाग वाढ आ ण घट बाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा  
              ताव. 
वषय . ७९ – मा. थायी सिमती ठराव मांक ५३२१ द तीबाबतु .मा.सुषमा तनपुरे, 
              मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय . ८० – कासारवाड  दमजली पुलास नाव देणेबाबतु . मा.आशा शडगे व मा.संिगता भ डवे  
              यांचा ताव. 
वषय . ८१ – मंुबई पुणे र ता दापोड  हॅर स ीजला समांतर पूल बांधणे कामासाठ  क प  
              स लागार नेमणेबाबत. 

------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक - मा.जगद श शेटट       अनुमोदक - मा.महेशदादा लांडगे 

 

दिलत पँथरचे सं थापक, िस द क व व सा ह यीक प ी नामदेव ढसाळ 
यांचे दु:खद िनधन झाले अस याने यांस दांजली वाहन ू मा. थायी सिमती सभा 
गु वार दनांक १६/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ११.०० वाजेपयत तहकुब कर यात यावी.  

 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

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

मा.सभा य  :- गु वार दनांक द.१६/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ११.०० वाजेपयत सभा   
             तहकुब करणेत येत आहे.     

 
 
 

  
            (चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके) 

                                                    सभा य  

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

कायप का मांक - ९५ 

सभावृ ांत 

    (१५/०१/२०१४ ची दपार  ु १.३० वा.ची तहकूब सभा) 

     

दनांक १६/१/२०१४                                    वेळ- दपार  ु ११.०० वाजता  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/०१/२०१४ ची तहकूब सभा गु वार दनांक १६/१/२०१४ रोजी दपार  ु ११.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 

१)  मा. जगताप नवनाथ द  ु  -  सभापती  

२)   मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ४) मा. छाया जग नाथ साबळे 
 ५) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ६)  मा. जगद श शे ट  

 ७)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

 ८) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
 ९) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 १०) मा. बारणे माया संतोष 
 ११)  मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
 १२) मा. भ डवे संिगता राज  
 १३) मा. शडगे आशा सुखदेव 

 यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.झुरे- सह 
आयु , मा.माने, मा.ढेरे, मा.गायकवाड,  मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य लेखाप र क, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय अिधकार ,  
मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे,  मा.काची, मा.च हाण, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.जंुधारे - 
कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) मा.कांबळे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे- पशुवै कय 

अिधकार , मा.इंदलकर, कामगार क याण अिधकार , मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
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--------  
 दनांक ७/१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-९४) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५५७३      वषय मांक – १ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६३९/२०१३, द.१२/१२/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 
वाय.सी.एम. णालयाची थाप य वषयक व वध द ती व सुधारणांची कामे करणेकामी ु
मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .२८,०१,०८६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार शहाऐंशी) 
पे ा ३९.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,७९,३९०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५५७४      वषय मांक – २ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– उ ान 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/२५३/२०१३, द.१३/१२/२०१३ 

          मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ अ. .४ अ वये, भोसर  सहल क  

उ ान येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडेत वावर देणेकामी एकुण 3 िन वदा ा  झा या असुन 

यापैक  मे.जी.बी.एंटर ायजेस या ठेकेदाराची ितवष 76,080/- या दराने आलेली िन वदा 
अंदाजपञ कय दरापे ा व ईतर ठेकेदारां या तुलनेने सवात जा त दराची अस याने 
मा.अित.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे.जी.बी.एंटर ायजेस यांचे दरानुसार सदर भोसर  
सहल क  उदयान येथील िमनी टाँय ( ॅक ेन) भाडे त वावर 3 वष कालावधीसाठ  देणेस व 
याकामी यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

[िन.र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख)] 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५५७५     वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/८८८/२०१३, द.१६/१२/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
 सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची 
फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त तसेच प  ‘ब’ म ये शासक य सेवाशु क ती 
बीलास पूव  ५ पये होते ते १० पये ित बीलास कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५७६      वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/८२१/२०१३, द.१८/१२/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन-  
 नािशक फाटा उ डाणपुल ते वाकड र यातील भाग .३ या कामाम ये (िन वदा 
.०३/२००९-१०) थायी सिमती ठराव .१६१२४ द.२९।११।२०११ अ वये सदर कामासाठ  य  

होणारा भाववाढ खच दे यास मा यता दलेली आहे. तावात नमूद बाबींचा वचार करता सदर 
कामाक रता िन वदा अंितम होईपयत य  होणारा भाववाढ फरक अदा करणेस तसेच मा. थायी 
सिमती ठराव . ८८९४ दनांक ६/८/२००९ अ वये सदर कामासाठ  होणार  भाववाढ िन वदा 
र कमे या १५ % मयादेपयत अदा कर यास मा यता दे यात आली होती. व वध कारणामुळे 
कामास झालेला वलंबाचा वचार करता झालेली भाववाढ िन वदा र कमे या २१ % पयत अदा 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी. 

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

ठराव मांक – ५५७७     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/९९९/२०१३, द.३०/१२/२०१३ 

        वषय- िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

                 िमळणेबाबत.  

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक –५५७८      वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– उ ान 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९९८/२०१३, द.३१/१२/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .९ अ वये, मनपाचे 
उ ोगनगर उ ान देखभाल कामी मे.इं दरा म हला वकास औ ोिगक सं था (िन वदा 
र. .११,३४,९००/- [अ र  र. .अकरा लाख चौतीस हजार नऊशे] पे ा ३५.०० % कमी दराने) या 
ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५७९      वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७१३/२०१३, द.३०/१२/२०१३ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .६६ अ वये, भाग .५ भैरवनाथ खड मु माचे र ते करणेकामी मे.सी.एल. इं जिनअरस 
(िन.र. .१७,५०,६२१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३६.३६० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६९,८००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५८०      वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/६/२०१४, द.०२/०१/२०१४. 

         मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
भोसर  भाग .३५ भोसर  गावठाण अंतगत भागातील उव रत र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ो लाईन (िन.र. . १४,२८,५१६/- [अ र  र. .चौदा लाख 
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अ ठावीस हजार पाचशे सोळा] पे ा ७.००% 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 –५५८१      वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/५/२०१४, द.०२/०१/२०१४. 

         मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .१० अ वये, 
. .६१ येथील शहर  गर ब व तीमधील ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.यश 

इले ो लाईन (िन.र. .२०,१८,३८०/- [अ र  र. .वीस लाख अठरा हजार तीनशे ऐंशी] पे ा 
१४.९९ % 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 –५५८२      वषय मांक – १० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/१५/२०१४, द.३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 डॉ. ी.शैलेश पुणतांबेकर, कॅ सर सजन यांना वाय सी एम णालयात मानसेवी कॅ सर 
सजन या पदावर दरमहा एक त र. .१,०००/- या मानधनावर आदेशाच े दनांकापासुन ६ मह ने 
या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५८३      वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (जिन) यांचे प  .पअक/१०/का व/५/२०१४, द.३/०१/२०१४. 

        वषय - पंपळेिनलख येथे २० द.ल.िल मते या मैलाशु द करण क ाचे चालन व देखभाल  

                 द तीु या वाढ व खचाचे मंजूर बाबत. 
वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५५८४      वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडग े     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३१/२०१४, द.०३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८८ अ वये, 
जल े  .बी/४ अंतगत गु दारा ते वा हेकरवाड  र यावर ल भागात मु य पुरवठा जलवा हनी 
व वतरण निलका टाकणेकामी मे. ांजल कॉप रेशन (िन.र. .३२,९१,२७७/- [अ र  र. .ब ीस 
लाख ए या नव हजार दोनशे स याह र] पे ा ८.११९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५५८५     वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३०/२०१४, द.०३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .५३ मध े हातोबानगर, आ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट  प रसरातील पाणीपुरव यात 

सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणे तसेच जु या वा ह या बदलुन न वन जल वा हनी 
टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. . ४६,६२,०४९/- [अ र  र. .शेहेचाळ स लाख बास  हजार 
एकोणप नास] पे ा १०.०५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५८६      वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– क भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/८२८/२०१३, द.२१/१२/१३ 

         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५९ अ वये, 
भाग .६ मोशी मशानभूमी येथे करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एल.एम. तुलसानी 

(िन.र. .७,००,२६२/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे बास ] पे ा १९.४९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



10 
 

 

 

ठराव मांक – ५५८७     वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– क भाग 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/८१३/२०१३, द.१८/१२/१३ 

         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .६१ अ वये, भाग 
.६१ दापोड  मधील थोर पु षां या पुत याचे देखभाल द तीची व थाप य वषयक कामे ु

करणेकामी मे.अिनकेत इंटर ायजेस (िन.र. .७,००,३१२/- [अ र  र. .सात लाख तीनशे बारा] 
पे ा १.९९० % 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 –५५८८      वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– क भाग 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/८३१/२०१३, द.२१/१२/१३ 

         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, भाग 
.६ अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे       

(िन.र. .७,००,२०८/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे आठ] पे ा २८.९९०% 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 –५५८९      वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१/२०१३, द.०३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .३ अ वये, भाग .४ म ये नेवाळेव ती व हरगुडेव ती प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी कं शन ा.िल., पुणे (िन.र. .३५,०१,४०१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २२.५७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२८,४६,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 



11 
 

 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९०      वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२/२०१४, द.०३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .७ अ वये, भाग .४ म ये पोिलस वसाहत व गनगे शाळा प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., पुणे 
(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २२.५७० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,४६,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे िनयमानुसार देय असले या 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९१      वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/३/२०१४, द.०३/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .१९ अ वये, भाग .४ म ये िशवाजी पाक व जजामाता पाक प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., पुणे 
(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २२.५७० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,४६,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे िनयमानुसार देय असले या 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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५५९२     वषय मांक – २० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४/२०१४, द.०१/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .२६ म ये जे स अँटो ते लाझमा इंड ज ड  ३ लॉक प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., पुणे (िन.र. .२८,०१,२००/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख एक हजार दोनशे) पे ा २२.५६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२२,७७,४४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
िनयमानुसार देय असले या 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 राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९३      वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/०८/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, . .३९ संत 
तुकारामनगर येथील पं डत दनदयाळ उपा याय मा यिमक व ालयातील खेळाचे मैदान बन वणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एम.बी. क शन (िन.र. .१६,७९,८२५/- (अ र  र. .सोळा लाख 
एकोणऐंशी हजार आठशे पंचवीस) पे ा ३८.०१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१०,९३,३९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९४      वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/०९/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, िचंचवड 
. .२४ रामकृ ण मोरे ना यगृहाची देखभाल द ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मेु . ा 

क शन (िन.र. .१४,००,४११/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे अकरा) पे ा २५.२४०% कमी)  
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या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,९९,२९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५५९५     वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१०/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, . .५२ 
पुनावळे येथील ठक ठकाणचे र ते खड मु माचे क न बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीकृ ण क शन (िन.र. .१७,५०,६१२/- (अ र  र. . सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
बारा) पे ा ३४.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१३,१७४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५५९६      वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/११/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, िचंचवड 
. .२४ म ये ॉम वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ करणेकामी मे. ा 

क शन (िन.र. .१३,९९,७०७/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे सात) पे ा 
२५.२५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,९८,५९५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५५९७      वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१२/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, िचंचवड . .२३ 
म ये व वध इमारत व इतर थाप य वषयक द ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवाई 
(िन.र. .२३,११,२७२/- (अ र  र. . तेवीस लाख अकरा हजार दोनशे बहा र) पे ा ३५.०१० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,७७,२००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९८      वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके             अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१३/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, . .२७, २८, 
४३, ४२ या भागात व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .११,१९,७१५/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार सातशे पंधरा) पे ा २४.९९० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८,८१,८९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५५९९      वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१४/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, . .२५ नाला 
िनग व िसंमािभंत इ.कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवाई (िन.र. . २३,३२,६०८/- (अ र  र. .तेवीस लाख 

ब ीस हजार सहाशे आठ) पे ा ३५.००९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,९१७८५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५६००      वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१५/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, संत सावतामाळ  
उ ान संत तुकारामनगर येथील उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िनलेश उ मराव बोधले 
(िन.र. .१३,२९,१३०/- (अ र  र. .तेरा लाख एकोणतीस हजार एकशे तीस) पे ा ३३.३९० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,२९,६००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६०१      वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१६/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, पांढरकर चाळ 
येथील लॉक काढून कॉ ट करणेकामी मे.िश पा क शन (िन.र. .१४,९९,०६१/- (अ र  र. .चौदा 
लाख न या नव हजार एकस ) पे ा ३५.३४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१०,१७,६१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६०२      वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१७/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .५२ पुनावळे, माळवाड  व ताथवडे येथील शाळा इमारतींची द ती व देखभालीची कामे ु

करणेकामी मे.बी.ड .यादव (िन.र. .२३,३३,१६५/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार एकशे 
पास ) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,१५,१४५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६०३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता (जिन) यांचे प  .पअक/०६/का व/७/२०१४, द.०४/०१/२०१४ 

        वषय - िचंचवड िलंक रोड येथे ३० द.ल.िल मते या मैलाशु द करण क ाचे चालन व देखभाल  

                 द तीु चे कामास मुदत वाढ व वाढ व खचाचे मंजूर बाबत. 
वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६०४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/१९/२०१४, द.४/०१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे आरो य वभागासाठ  फॉगींग मशीन खरेद कामी ई-िन वदा सु. .४१/२०१३-१४ 
अ वये ा  लघू म िन वदाकार मे.ऱेखा इं ज.व स यांचकेडुन १६ नग फॉगींग मशीन ती नग 
.३२,९७९/-या दराने खरेद  करणेकामी एकुण दर र. .५,२७,६६४/- (अ र  र. .पाच लाख 

स ावीस हजार सहाशे चौस ) 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 –५६०५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१/२०१४, द.६/१/२०१४ 
वषय -  पंपर  भाग .४४ म ये पावसाळ  गटर करणे व थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५६०६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट          अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१/२०१४, द.६/१/२०१४ 
वषय - भाग .७ च-होली येथील दाभाडेव ती व इतर ठकाणचे ना याचे बांधकाम करणे.  

वषय मांक ३४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक –५६०७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२/२०१४, द.६/१/२०१४ 
वषय - भोसर  येथील मनपा दवाखा याची उव रत सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे.  

वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
 
ठराव मांक –५६०८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे           अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३/२०१४, द.६/१/२०१४ 
वषय - . .७ च-होली येथील द नगर कडे जाणा-या र याचे खड करण करणे. 

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

---------- 
 
ठराव मांक –५६०९       वषय मांक – ३७ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे               अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/१२/२०१४, द.४/१/२०१४ 
वषय - व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील काम. .१२ अ वये, अ  

       भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरातील ट  

       लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी. 
वषय मांक ३७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६१०       वषय मांक – ३८ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२८/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक ंटर यं णा खरेद  कामी ई-िन-स.ु . ३१/०२/२०१३-१४ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे-३० यांना आव यक Laser Printer Dn खरेद कामी 
ती नग र. .२५,७७०/- माणे २० नगांचे एकूण र. .५,१५,४००/-, व Laser Printer Multy Function 

Dn खरेद कामी ती नग र. .२३९५०/- माणे ३० नगांचे एकूण र. .७,१८,५००/- असे एकूण 
र. .१२,३३,९००/- व म.ेफॅ सी कॉ पुटस, पुणे-११ यांना Laser Printer Dn खरेद कामी ती नग 
र. .३४,५००/- माणे ५४ नगांचे एकूण र. .१८,६३,०००/-असे एक त एकूण र. .३०,९६,९००/- दर 
वकृत क न, करारनामा करणेस व   येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६११      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१३/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४१ 
अ वये, अ भागातील आव यक व तातड ची कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौ हान (िन.र. .३१,२१,१८५/- 
(अ र  र. .एकतीस लाख एकवीस हजार एकशे पं याऐंशी) पे ा ३४.३४ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . २१,५१,८३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६१२      वषय मांक – ४० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१९/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, ब 
भागातील उ ानाचे वा षक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .िनतीन राघव भामरे 

(िन.र. .२०,९४,७५०/- (अ र  र. .वीस लाख चौ-या नव हजार सातशे प नास) पे ा ३६.०१० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,०७,४५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६१३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२०/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  मधील एम.आय.ड .सी. प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 

कं शन ा.िल., पुणे (िन.र. .२१,००,७२२/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे बावीस) पे ा 
२०.५०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,५३,३७९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६१४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२१/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .४० खराळवाड  म ये ठक ठकाणी र या या बाजुने बंद पाईप पावसाळ  गटर व फुटपाथ 

करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .१३,६१,४५६/- 
(अ र  र. .तेरा लाख एकस  हजार चारशे छप न) पे ा ३६.६०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९,०६,१९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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



20 
 

 

ठराव मांक – ५६१५      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.आशा शडग े     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२२/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
. .४३ पंपर नगर येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे कडेने रेिलंग करणेकामी मे. काश 

कॉ टर (िन.र. .१३,७६,४५८/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा र हजार चारशे अ ठाव न) पे ा 
३२.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ९,६८,४९७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६१६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२३/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, . .४१ 
गांधीनगर म ये ठक ठकाणी र या या बाजुने बंद पाईप पावसाळ  गटर क न फुटपाथ करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .१५,७८,६७३/- (अ र  
र. .पंधरा लाख अ याह र हजार सहाशे याह र) पे ा ३६.५४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५१,७६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६१७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२४/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .२५ म ये ठक ठकाणी PAVING BLOCK व फुटपाथ करणेकामी म.े यंकटे रा क शन 



21 
 

 

(िन.र. .१३,९४,७०९/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ-या नव हजार सातशे नऊ) पे ा ३३.३० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७६,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६१८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२५/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
. .२५ शाळेचे व छतागृहांची सुधारणा व पुनबांधणी करणेकामी मे.एस.बी.सवाई 

(िन.र. .२३,११,२७२/- (अ र  र. .तेवीस लाख अकरा हजार दोनशे बहा र) पे ा २५.००० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,२०,१२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६१९      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२६/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, िचंचवड 
चापेकर चौक येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे 
(िन.र. .११,८७,०२५/- (अ र  र. .अकरा लाख स याऐंशी हजार पंचवीस) पे ा ३६.००९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,९७,५६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६२०      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२७/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, भाग .४० 
खराळवाड  येथील नाणेकरचाळ प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी ु
मे.देव क शन (िन.र. .१०,५१,१८४/- (अ र  र. . दहा लाख ए काव न हजार एकशे चौ-याऐंशी) पे ा 
३६.६३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९९,४४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६२१      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२८/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, भाग .४० 
खराळवाड  मधील मनपा इमारतीची थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणे ु (जुना 
. .३३) कामी मे.िश पा क शन (िन.र. . १२,४८,८२०/- (अ र  र. .बारा लाख आ ठेचाळ स हजार 

आठशे वीस) पे ा ३५.०९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८,५१,०२२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६२२      वषय मांक – ५० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२९/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, 
. .२८ मासुळकर कॉलनी येथील झरो बॉईज चौक र या या कडेला फुटपाथ करणेकामी 

मे.मोह मद इशाक शेख (िन.र. .१७,५०,४६०/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार चारशे 
साठ) पे ा ३५.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,७६,५११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६२३      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/३०/२०१४, द.०६/०१/२०१४. 

         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, 
दळवीनगर येथे फुटपाथ करणेकामी मे.मोह मद इशाक शेख (िन.र. .१३,९९,८९१/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या नव हजार आठशे ए या नव) पे ा ३६.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९,२६,१९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६२४      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग/९/का व/१८/२०१३, द.६/०१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 यिुनपर फायरवॉल बदलणेकामी मे.टेक ९ स ह सेस यांनी बल .१३/३८३ द. 
२५.११.२०१३ र. .९१,५४५/- (अ र  र. .ए या नव हजार पाचशे पंचेचाळ स) चे बल 
अदायगीकामी सादर केले आहे. तर  सदर या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६२५      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१२/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
वॉड .५४ पंपळेिनलख येथे रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी मे. ी 
कॉ टर (िन.र. .२०,९९,७३२/- [अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार सातशे ब ीस] पे ा 



24 
 

 

२६.१९९ % 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 – ५६२६      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/८/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३० च पाणी वसाहत म ये ेनेज यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२१,००,७६४/- [अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
चौस ] पे ा १६.४३० % 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 –५६२७      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.जगद श शेटट              अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/१०/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३३ गवळ नगर मधील 
जलिनःसारण निलका बदलणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .१५,०५,५४७/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख पाच हजार पाचशे स ेचाळ स] पे ा २३.४२९ % 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 –५६२८      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.आशा शडग े     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/९/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६२ मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२०,९९,९१३/- [अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार नऊशे तेरा] पे ा 
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१८.४३० % 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 –५६२९      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/११/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
वजयनगर, तापक रनगर, ीनगर वॉड .४६, ४७, ४८ येथे रा हले या ठकाणी जलिनःसारण 
सु वधा पुर वणेकामी मे. ी कॉ टर (िन.र. .१६,७५,९७०/- [अ र  र. .सोळा लाख पं याह र 
हजार नऊशे स र] पे ा १४.९८९ % 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 –५६३०      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .सावा/९/का व/०२/२०१४, द.७/०१/२०१४. 

         मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने चाल व यात येणा-या सावजिनक वाचनालयातील 
जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापािलका सभा ठराव .४३३७ 
द.१८/०९/२००० व शासन िनणयानुसार िनलखनाची कायवाह  कर यात आली आहे. यानुसार 
आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ अ वये जीण व गहाळ पु तके िनल खत 
कर यात आली आहेत. तावा सोबत या प  अ मधील एकूण १४ सावजिनक वाचनालयातील 
एकूण १,७९७ जीण पु तके र. .७९,९४५=७०(अ र  र. .एकोणऐंशी हजार नऊशे पंचेचाळ स पैसे 
स र) यावर िनल खत कर याची कायवाह  केली असून यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.  

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



26 
 

 

ठराव मांक – ५६३१      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– अ नशामक  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ न/०१/का व/०९/२०१४, द.६/१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 सन २०१३-१४ कर ता अ नशामक वभागाकड ल “वाहन इंधन”व “रजा वास भ ा” व 
इतर खच ( थायी अ ीमधन) बले अदायगीसाठ  पुढ ल दोन म ह यांकर ता तरतुद अपुर  
अस याने अ नशामक वभागाकड ल “अ नशमन उपकरणे व साह य खरेद ”या लेखािशषावर 
र. . ६,९५,१७,४५५/- इतक  िश लक अस याने, सदर लेखािशषातुन “वाहन इंधन”या 
लेखािशषावर र. . २,००,०००/- व “रजा वास भ ा”या लेखािशषावर र. . १,००,०००/- तसेच 
“इतर खच”या लेखािशषावर र. . १,००,०००/- तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६३२      वषय मांक – ६० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– व ुत 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.आशा शडगे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१५/२०१४, द.८/१/२०१४. 

         मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील का. .२९ अ वये, 
. .३७ मधील एम.आय.ड .सी. गुड वल चौक ते म.फुले नगर र यावर ल ट लाईट यं णेचे 

नूतनीकरण करणेकामी मे.हसन इ कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१३,३०,५१८/- [अ र  र. .तेरा 
लाख तीस हजार पाचशे अठरा] पे ा २४.५०९ % 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 –५६३३      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पशुवै कय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/१/का व/७/२०१४, द.७/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 ी.अिनल सखाराम खैरे यांची संचालक ाणी सं हालय पदावर १ दवस सेवा खं डत 
क न पु हा द. ८/८/२०१३ पासुन ६ म हने कालावधीक रता दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  
र. पये पंचवीस हजार फ ) एक ीत मानधनावर िनयु  दे यास मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५६३४      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– पशुवै कय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . .सं/२/का व/११०/२०१३, द.३०/१२/२०१३. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पशुवै क य वभागाकडे माकड, वानर व इतर ाणी पकड या या त ार  येत असतात. 
तसेच मोकाट जनावरांचा वेळ च बंदोब त करणे आव यक असते. दरू अंतराव न भुल देऊन 
पकडावे लागते. यासाठ  लोगन, माऊथपीस, िसर ंजेस कॅ युला, टॅलालझर इ. उपकरणे खरेद  
करणे आव यक आहे. मे.हे ो हे थ ॉड टस ऍ ड स वसेस हे भारतातील एकमेव व े ते 
अस याने तुत उपकरणे यांचेकडुन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र. .४८,०५३/- 
(अ र  र. . अ ठेचाळ स हजार ेप न फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६३५      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– शासन 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/३/का व/३०/२०१४, द.८/१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  ई.सी.जी टे निशयन, ए स रे टे निशयन व फ जओथेरे फ ट या पदां या लेखी 

पर ेक रता मे.झील टेक स ह सेस कोथ ड पुणे यांचेकडून खालील दराने ओएमआर उ रप का ्
छपाई क न घेणे तसेच मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम करारानामा न करता थेट प तीने 
क न घेणेस व याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. . तपशील दर एकूण 

१ ८० ओएमआर उ रप का छपाई काबन 
तीसह 

र. .१०/- ित िशट ८००.०० 

२ हॅट ५ ट के ४०.०० 
३ ६७ उ रप का तपासणी र. .१९.५० ित िशट १३०६.५० 
४ सेवाकर १२.३६ ट के १६१.४८ 
  एकूण २३०७.९८ 
  पूणाक त र. . २३०८.०० 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६३६      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /का व/५१/२०१४, द.८/१/२०१४. 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 व ता रत तालेरा णालयासाठ  लॅब टे निशयन – ०५ पदे, ए स रे टे निशयन – ०५ 
पदे व ई.सी.जी. टे निशयन – ०१ पद िनमाण कर यास मा यता िमळ यासाठ  व सदर पदांवर 
वायसीएम णालयामाफत द.०२/०१/२०१४ व द.०३/०१/२०१४ रोजी तयार केले या ित ा 
याद वर ल उमेदवारांना ०६-०६ म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर नेमणूक करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६३७      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– व ुत 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१७/२०१४, द. ८/१/२०१४. 

         मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील का. .०१ अ वये, 
क भाग मनपा उप वभागातील ट लाईट यं णेसाठ  वजपुरवठा करणेकामी व ुत वषयक 
कामे करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायझेस (िन.र. .७,१३,०५९/- [अ र  र. .सात लाख तेरा 
हजार एकोणसाठ] पे ा ३३.३३% 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 –५६३८      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै क य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/३०/२०१४, द. ८/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तालेरा णालयात सी.एम.ओ. हे पद एक त  
मानधनावर हंगामी प तीने ता पुर या व पात ६ म हनेचे कालावधीसाठ  वतमानप ात जाह रात 
िस  क न Walk in interview प तीने मुलाखती घेवून भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६३९      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४, द.८/१/२०१४ 

        वषय - सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे  
                 आकारणी दर िन ती बाबत.  

वषय मांक ६७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
 
ठराव मांक –५६४०      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– लेखा 
सुचक – मा. जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/१९५१ /२०१४, द.७/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन –  
  िश ण मंडळाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०६,१६,६२,०००/- चे व सन 

२०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क र. .१०१,८६,२२,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले अस याने यास 
तसेच िश ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती आहे 

   तपशील       तरतूद वाढ कोट म ये 

 १) दरवष  शालेय व ा याना रेनकोट दे यात यावेत.   (र. .१.२० लाख) 
 २) दरवष  शालेय व ा याना वेटर दे यात यावेत.   (र. .१.७५ लाख) 
 ३) मनपा शाळां या सव इमारतीवर वीज रोधक यं णा बस वणे (र. .२.०० लाख) 
 ४) ई-लन ग क प मनपा शाळेत चालू करणे   (र. .१.५० लाख) 
     (एकूण अपे त वाढ र कम पये ६ कोट  ४५ लाख फ ) 
  वर ल माणे १ ते ४ कमान संयु क माग यांबाबत आपण आप या अिधकाराम ये 

तरतुद म ये वाढ करणे अथवा न याने तरतूद करणे बाबत. मा. थायी सिमती सभेम ये िनणय 
यावा अशी वनंती आहे. 

  तसेच उपरो  वषयानुसार सन २०१४-१५ या तरतुद म ये सव ाथिमक शाळांसाठ         
१)  वीजरोधक यं णा २)  प याचे पाणी फ टरेशन यं णा ३)  एलइड  नसाठ  मा.िश ण 
मंडळ सिमतीने ता वत केलेले होते. ते मंजूर करणेत यावे. ४) सव व ा याना रेनकोट/ वेटर 
सालाबादा माणे याह  वष  दले जावेत यासाठ  आव यक तरतूद हावी.५) बालवाड  िश कांची 
मानधन वाढ ची मागणी अनेक दवसांपासून लं बत आहे. स या दे यात येत असलेले मानधन 
अपुरे आहे. ६) तसेच थायी आ थापना खचाम ये वाढ करणेत यावी. ७) ई-लन ग यं णा व 
बायोमॅ क हजेर  यं णा येक शाळेम ये बस वणेकामी आव यक तरतुद करणे गरजेचे आहे. 
वर ल माणे १ ते ७ माग यांबाबत तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
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सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  

 
ठराव मांक -५६४१   वषय मांक – ६९ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– मा यिमक िश ण  
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .मा य/िश/४/का व/६८/२०१४, द.१५/०१/२०१४ 

         मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  १८ मा यिमक व ालये व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  व कासारवाड  येथील 

व ा याना २६ जानेवार  २०१४ जास ाक दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून ७५ ॅम 
टानीया गुड डे रच बटर कुक ज ब क ट पुडे ित नग र. .९.०९ या दराने एकूण ब क ट पुडे 

नग १०.७०७ माणे एकूण र. .९७,३२७/- (अ र  र. .स या व हजार तीनशे स ावीस फ ) 
खच अपे ीत आहे. सदर या खचास तसेच नामां कत कंपनी टानीया इंड ज िलिम. बगलोर 
या उ पा दत कंपनीचे पंपर  िचंचवड मधील अिधकृत व े ते मे. गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  
यांचेकडून कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न करता सरळ थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच 
यांना सदरची आगाऊ र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६४२      वषय मांक – ७० 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /का व/५१/२०१४, द.८/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  व तार त तालेरा णालयासाठ  लॅब टे निशयन – ०५ पदे, ए सरे टे निशयन – ०५ 

पदे व ई.सी.जी.टे निशयन – ०१ पद िनमाण कर यास मा यता िमळ यासाठ  व सदर पदांवर 
वाय. सी. एम. णालयामाफत दनांक ०२/०१/२०१४ व दनांक ०३/०१/२०१४ रोजी तयार 
केले या ित ा याद वर ल उमेदवारांना ०६-०६ म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 
नेमणूका करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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



31 
 

 

ठराव मांक – ५६४३      वषय मांक – ७१  
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै कय 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/८३/२०१४, द.१३/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  तालेरा णालयाचे व तार करणासाठ  आव यक असलेला अित र  कमचार  वग 

तावात नमूद पदांचे वॉक इन इंटर हयू प दतीने नेमणूक करणेस तसेच सदरची पदे भरणेकामी 
रोटेशन ारे जा हरात िस द स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६४४      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– वै कय  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/५३/२०१४, द.८/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  णवा हका वभागातील स याची वाहनचालक कमचार  सं या वचारात घेता स या फ  

४-५ णवा हकाच २४ तास चालू ठेवणे श य आहे. संपूण ११ णवा हका चालू ठेवणे श य 
नाह . या २४ तास चालू ठेवाय या अस यास तुतास आणखी कमान २४ वाहनचालक कमचा-
यांची आव यकता आहे हणून सदय थतीम ये कमान १५ वाहनचालक पदे तावासोबत सादर  
केले या प  अ माणे एक त मानधनावर हंगामी प दतीने ६-६ म हने कालावधीसाठ  व हत 
कायप दती अनुस न भर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६४५      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब /१/का व/४३/२०१४, द.१३/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पंपर  पोलीस टेशनकडून १३ कुटंूबे दघटना त झाले बाबतचा पंचनामा ा  झाला ु

आहे. भाग अिधकार  ब भाग यांचे समवेत थािनक पंचनामा क न खा ी केली आहे. 
याम ये एकूण १६ कुटंूबे दघटना त झालेचे आढळून आलेले आहेु . सदरची याद  तावासोबत 
प  अ म ये जोडली आहे. नैसिगक आप ी तांना तातड ची मदत हणून शासन िनणय 
मांक सीएलएस ०६-०४/ . .१६८/म-३, दनांक १७ जून २००६ नुसार ित कुटंूब र. . ५०००/- 

(र. .पाच हजार फ ) एकूण र. .८०,०००/- मदत देता येईल असे नमूद केले आहे. तसेच 
एम.एम.सी.अिधिनयमातील कलम ६६ (३९) म ये असलेली तरतूद व म.न.पा.चे धोरण तसेच 
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उपरो  शासन िनणयाचा संदभ घेऊन दघु टना तांना र. .८०,०००/- (अ र  र. .ऐंशी हजार 
फ ) चे अपे त खचास व सदरचा खच हा अ नशामक वभागाकड ल आप ी त नागर कांना 
सहा य िनधी या लेखािशषातून करणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६४६      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/८/का व/२३/२०१४, द.८/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  रा य तर य मा हती तं ान दवस पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व यशदा यांचे संयु  

व माने यशदा, राजभवन कॉ ले स, बाणेर रोड, औंध येथे आयो जत केले या कायशाळेम ये 
वाटप करणेत आले या बॅगांचे बील र. . ६०,०००/- यशदा यांना अदा करणेस व सदर या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६४७      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग– मा हती व जनतासंपक 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/६/का व/११/२०१४, द.१३/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 

शासनमा य दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ,ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. 
शासनमा य दराने जा हरात िस द करणा-या तावात नमूद वृ प ांना मनपा या याद वर 
घे यास व शासनमा य दराने जा हराती वतर त कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५६४८      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १६/०१/२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर  

 संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
  महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/१५४/२००७-०८ अ वये मोरवाड  

औ ोिगक िश ण क ाम ये टनर ेड कर ता शॉप तयार करणे तसेच इले ॉिनक अंतगत 
सजावट करणे, या कामाकर ता मे. कृ णा क शन (िन.र. .२९,४६,६१२/-) (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख सेहेचाळ स हजार सहाशे बारा फकत) पे ा २.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२८,८७,६८०/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन सदरचे िन वदा कामास मा यता ु देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६४९      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १६/०१/२०१४       
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर  

 संदभ:-  मा.सुषमा तनपुरे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
 ी.गौड फु ल भगतिसंग, सहा यक भांडारपाल, यांचा द.०९/०१/२०१४ चा अ पल अज.
 वषय मांक ७७ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  
झा यानंतरचे सभेचेवेळ  वषय मांक ७७ चा वचार करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५६५०      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १६/०१/२०१४      वभाग–  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 

 संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
       ब भाग  सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील तरतूद म ये तावात नमूद 

केले माणे वाढ/घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .५५००००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
 
ठराव मांक –५६५१      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १६/०१/२०१४         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 

 संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
         मा. थायी सिमती ठराव . ५३२१ दनांक ३१/१२/२०१३ मधील “ ३२ % ” हा मजकूर 

वगळ यात येऊन याऐवजी “३३.२०%”  हा मजकूर समा व  कर याची द ती कर यास ु
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६५२      वषय मांक – ८० 
दनांक – १६/०१/२०१४         
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  

 संदभ - मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
        वषय - कासारवाड  दमजली पुलास नाव देणेबाबतु ... 

वषय .८० वर ल वषयप  मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ५६५३      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १६/०१/२०१४       वभाग– बीआरट एस 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/का व/२२/२०१४, द.१०/१/२०१४ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मुंबई- पुणे र ता दापोड  येथे हॅर स जला समांतर पूल बांधणे या कामासाठ  मे.सी. ह .कांड 

ा.िल.यांना क प स लागार नेमणे व येणा-या य  खचा या तावात नमूद के या माणे फ  अदा 
कर या या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
      यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा संप याचे जा हर केले.    
                                               ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                          सभापती  

                           थायी सिमती 
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                           पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/७२/२०१४ 

दनांक - १७/०१/२०१४.  
                                                                                                   

          नगरसिचव 

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                   पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


