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

कायप का मांक - १६४ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०७/०४/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०७/०४/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट  
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११) मा.तापक र अिनता म छं  
१२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१४) मा.काळे वमल रमेश  
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
          यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर -
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे -
सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.कडूसकर, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, मा.माछरे, 
मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे - सहा.आयु , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.च हाण, मा.क पले, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे, मा.ओंबासे, मा.ग टूवार - कायकार  अिभयंता, 
मा.लावंड - कायदा अिधकार , मा.इंदलकर - कामगार क याण अिधकार , मा.पाट ल, मा.बोदडे, मा.बडे -
.अिधकार , मा.जरांडे - सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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मा.सुिनता गवळ    - मा. थायी सिमती ठराव .१११८३ द.३१/३/२०१५ म ये “व २०१६-१७” हा  

मजकूर वगळणेत यावा ह  दु ती क न दनांक ३१/०३/२०१५ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का .१६३) सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 
 
मा. थायी सिमती ठराव .१११८३ द.३१/३/२०१५ म ये “व २०१६-१७” हा  

मजकूर वगळणेत यावा ह  दु ती क न दनांक ३१/०३/२०१५ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का .१६३) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
यांनी कट केले. 

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

घेणेत आले - 
 
 

वषय मांक-३५) पंपर  िचंचवड मनपा ह तील वाढ व लोकसं ये माणे जु या मलिनःसारण 
निलकांचे स ह ण करणे व आव यक या ठकाणी मैलाशु करण क  
बांधणेसाठ  क स टंट नेमणेबाबत...   

वषय मांक-३६) िन वदा नोट स .२/१/२०१४-१५ कामाचा वषय अवलोकनाथ ठेवणेबाबत... 
वषय मांक-३७) अित मण वभागासाठ  वाहन खरेद कामी झाले या य  खचास मा यता 

िमळणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-३८) दघी येथील गबाजी गवळ  उ ान सेवाशु क त वावर देखभाल संर णाकामी 

देणेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक-३९) इ भागातील सव टॉम वॉटर चबस साफ करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, 

मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक-४०) साय स पाक प रसरात तारांगण उभारणे कामाकर ता पी.के.दास अँड असो. 

यांची क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन नेमणुक करणेबाबत... 
वषय मांक-४१) िनगड , ािधकरण, से टर .२६ येथे ना यगृह इमारत बांधणे कामाकर ता 

पी.के.दास अँड असो. यांची क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन 
नेमणुक करणेबाबत... 

वषय मांक-४२) मानधनावर सहा यक पदावर िनयु  करणेबाबत – मा.बाळासाहेब तरस, 
मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक-४३) रा ीय अिभयंता दनाचे आयोजनासाठ  झाले या य  खचास काय र 
मा यता देणेबाबत – मा.सुिनता गवळ , मा. वमल काळे यांचा ताव... 

वषय मांक-४४) मुदत ठेवीबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक-४५) . .२७ मोरवाड  मधील मु यर यावर ल ख डे, चर बुज वणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक-४६) भाग .१५ व ठल मं दर पयत या ड .पी. रोडचे ं द करण करणेबाबत.. 
वषय मांक-४७) मजकुर समा व  करणेबाबत–मा.सं या गायकवाड,मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
 वषय मांक-४८) लेझर खरेद  करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा 

ताव... 
-------- 

 



 3
 
ठराव मांक – ११२३२           वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमाओ हाळ           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएमने वकसीत करणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२३३       वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२३४       वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/६४/१५ द.२७/२/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/HO/२५/४३/२०१४-१५ अ वये, बोपखेल वॉड 
.६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी M/S. SHREEGANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .२७,९९,०६६/- (अ र  र. . स ावीस लाख न या नव हजार सहास  फ ) 
पे ा -२५.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,८३,६९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल 

या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२३५       वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/११०/१५ द.७/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४१/२०१४-१५ अ वये, 
दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम करणेकामी M/S. M P DHOTRE 

CONSTRUCTION (िन.र. .२९,९८,९६६/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ठा णव हजार नऊशे सहास ) 
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पे ा –४१.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,५७,५४५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११२३६       वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३३/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - आई  उ ान देखभाल व संर ण  करणेबाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – ११२३७       वषय मांक –६ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३२/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल व संर ण  करणेबाबत... 

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

-------- 
 
ठराव मांक – ११२३८       वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/२६९/२०१५ द.२५/३/२०१५  
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

म.न.पा.चे क, ड, ई े ीय कायालयातील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व पसर वणेचे काम 
मे. यांका एंटर ायझेस यांना िन वदा र कम पये ९,८०,९३८/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार नऊशे 
अडोतीस फ ) या िन वदाधारकांची एकूण १४०० घ.मी. पोयटा माती कर ता ित घ.मी. र. .५७३/- या 
सवात कमी दराची िन वदा वीकृत करणेत आले असुन कामाचा आदेश देणेकर ता करारनामा क न घेणेस 
तसेच पोयटा माती पुर वणे व पसर वणेचे कामी येणा-या र कम पये ९,८०,९३८/- (अ र  र. . नऊ 
लाख ऐंशी हजार नऊशे अडोतीस) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२३९          वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/०४/२०१५       
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८२ नुसार,  

मा.सभापती, डा सिमती यांचे कायालयात सु िस द खेळाडंूचे (रा ीय/आंतररा ीय) व वध 
खेळांचे छायािच  लावणेकामी कोटेशन काढून व रत खरेद  करणेस तसेच पं. िचं.मनपा ह तील खेळाडंूना 
(हॉक ) सरावासाठ  हॉक ट क ( ॅफाईट) व रत कोटेशन काढून खरेद  करणेस तसेच पं.िचं.मनपाचे 
जलतरण तलावावर जीवर क सा ह य खरेद  करणे (लाईफ जॅकेट, विमंग रंग, बांबू, र सी इ.) व रत 
कोटेशन काढून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२४०       वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/०४/२०१५       
सुचक –  मा.रमाओ हाळ       अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८३ नुसार,  

पंपर  िचंचवड मनपा व ोफेशनल  टेिनस क सलटंट ा.िल. यां या संयु  व माने लॉन टेिनस 
अकादमी सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ११२४१       वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/०४/२०१५       
सुचक –  मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८४ नुसार,  

पंपर  िचंचवड मनपा व धनराज प ले पोटस ्  अकादमी यां या संयु  व माने हॉक  अकादमी 
सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२४२       वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/०४/२०१५       
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस         अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८५ नुसार,  

पंपर  िचंचवड मनपा व गगन नारंग पोटस ्  मोशन फाऊंडेशन यां या संयु  व माने शु टंग 
अकादमी सु  करणेस व या बाबत या अट  व शत   िन त क न पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२४३       वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/०४/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८६ नुसार,  

पंपर  िचंचवड मनपा व संकेत शे ट , मंुबई यां या संयु  व माने बॅडिमंटन अकादमी सु  
करणेस व याकामी अट  व शत   िन त क न पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

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

ठराव मांक – ११२४४       वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/२/का व/२०२/१५ द.२६/३/२०१५  
वषय- भोसर   येथील कै आंकुशराव लांडगे नाटयागृहाचे व छता व साफसफाई  वषयक कामे  

करणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११२४५       वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२०१९/१५ द.२७/३/२०१५  
वषय - भोसर  पंपींग टेशन वर ल करकोळ दु तीची कामे करणेबाबत... 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११२४६       वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२०२०/१५ द.२७/३/२०१५  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .५० अ वये, भाग 
.७ च-होली व वडमुखवाड  टाक व न वतरण होणा-या भागातील मु य जलवा हनीचे देखभाल व दु ती 

करणेकामी मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस (िन वदा र कम .११,१९,५७०/- (अ र  र. . अकरा लाख 
एकोणीस हजार पाचशे स र फ ) पे ा १७.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६४,०६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२४७         वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/०४/२०१५         वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमाओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१३४/१५ द.३०/३/१५  
वषय -संभाजीनगर . .९ मधील जलतरण तलावाची थाप य वषयक व ुत वषयक आ ण फ टरेशन  

व लो रनेशन बाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११२४८       वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/२०५/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा पर सरातील बीआरट एस कॉ रडोरवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक कामे  

करणे अंतगत अ) पंपर  िचंचवड प रसरात PMPML कर ता ठक ठकाणी बस थांबे उभारणबेाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११२४९      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/२७४/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मे. वािलट  केटरस यांची माहे माच २०१५ अखेर मुदत संपत आलेली असलेने व पॅ  चालू 
करणेबाबत या िन वदेस अजून कालावधी लागणार असलेने मनपा ह तील पवळे व केशर  रेशनकाड 
धारक णांना मोफत आहार पुर वणे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी 
झाले या णांना मोफत आहार पुर वणे आव यक असलेने मे. वािलट  केटरस यांना ित दन ित ण 
आहार र. .९०/-या मंजुर दराने पॅ  चालू करणेबाबतची िन वदा या पूण होईपयत अथवा 
द.१/४/२०१५ ते द.३१/९/२०१५ यापैक  जो कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे 
व यानुसार य  येणा या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२५०      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/०४/२०१५           वभाग– म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक –  मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/२४०/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेबाबतची या एकाच िन वदेकर ता आर.एफ.पी. 
बन वणेचे काम पुणा वात आले असून याकामी िन वदा िस द करावी लागणार आहे.  याकामी कमीत 
कमी दोन-तीन म ह याचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे मे. वॉिलट  केटरस यांना दे यात आले या 
आदेशाची मुदत दनांक २०/०४/२०१५ रोजी संपु ात येणार अस याने मा. थायी सिमती ठराव मांक – 
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१०८०९, दनांक १७/०३/२०१० नुसार यांचे समवेत दनांक १२/०५/२०१० रोजी झाले या करारना यास 
अिधन राहून सहा म हने कालावधीकर ता अथवा िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत कॅ ट नची यव था 
चाल व यास दे यास व यांचेकडून कॅ ट नची ठेका फ  हणून ित म हना र. .२५,०००/- वसुल करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२५१       वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – आरो य मु य  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/७/का व/१७२/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मशानभुमी/दफनभुमी येथे काळजीवाहक नेमणेकामी 
वै क य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०१२-१३ अ वये पा  २५ सं थांची नेमणुक करणेत आली 
आहे. सदर िन वदेतील अट .११ नुसार सामा जक/धमदाय सं थानी मागणी केलेस यांना  िन वदा 

येतुन वगळुन काम देणेची तरतुद असुन यानुसार एकुण ५ दफनभुमीचे ठकाणी काळजीवाहक 
पुर व याचे काम देणेत आले आहे. म.न.पा.चे मोरवाड  येथील िलंगायत दफनभुमीचे ठकाणी काळजी 
वाहक पुर वणेकामी म लकाजुन ित ाण, ािधकरण यांनी केले या वनंतीनुसार याकामी यांची 
द.२५/८/२०१४ ते द.१९/५/२०१६ या कालावधीसाठ  ित काळजीवाहक ित म हना र. .७,०७९/- या 
दराने काळजीवाहक पुर वणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२५२       वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – आरो य मु य  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६२/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय -  ाथिमक व मा यिमक   व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणेचे कामास  

        मुदतवाढ बाबत...  

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११२५३       वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – वै कय मु य  
सुचक –  मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /४/का व/७६०/२०१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

शासन आदेशानुसार जागितक म हला आरो य दन व जागितक म हला दन या िनिम ाने म हला 
आरो य अिभयाना अंतगत द.९/३/२०१५ रोजी आयो जत आरो य िश बरासाठ  झाले या खच र. . 
७,९६५/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२५४             वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक   
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१२६/१५ द.२७/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.१७/१/२०१५ ते ८/३/२०१५ या कालावधीत 
अनािधकृत बांधकाम आढावा बैठक, ंग ंग डे (सायकल डे), वरसागर संगीत महो सव, पवनाथड  
ज ा, घरकुल लक  ॉ, िशवजयंती या यानमाला, थायी सिमती सद य व सभापती िनवडणूक, आ दवासी 
सां कृितक महो सव, महापौर चषक बो टंग पधा व शर र शौ व पधा, मा.अ जतदादा पवार, माजी 
उपमु यमं ी यां या ह ते मनपा या व वध वकास क पांचे भूिमपूजन व उ ाटन समारंभ इ. 
काय माचे हड ओ शु टंग मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुण-े२७  यां याकडून (मे.रामा 
हजन, थेरगांव यां याकड ल जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. याकर ता र. .६५,६००/- (अ र  

र. .पास  हजार सहाशे फ ) इतका खच आला असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२५५       वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – आरो य मु य   
सुचक –  मा.रमाओ हाळ            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/२६३/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – तरतूद वग करणाबाबत ... 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२५६          वषय मांक –२५ 
दनांक – ०७/०४/२०१५         वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै )   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर         अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/२७९/१५ द.३१/३/२०१५  
वषय - सॅिनटायझर वथ अँ सेसर ज खरेद बाबत ... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११२५७         वषय मांक – २६ 
दनांक – ०७/०४/२०१५        वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस        अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/२/का व/११४/२०१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  येथे शासनाचे इ पे शन 
किमट , नागपूर महानगरपािलका, डा सिमती, जमन देशाचे िश मंडळ, भोपाळ महानगरपािलकेचे 
िश मंडळ यांचा मनपा अ यास दौ-या या वेळ  चहापान व भोजन इ. हॉटेल भोला, हॉटेल कलासागर व 
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हॉटेल कज म ये कर यात आलेली होती. यासाठ  एकिञत र. .४८,६५२/- (अ र  र. . 
आ ठेचाळ स हजार सहाशे बाव न फ ) इतका खच झालेला आहे. या खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२५८       वषय मांक – २७ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५८/२०१५ द.३१/३/२०१५  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .३  अ वये, ड भाग 
अंतगत वाकड उप वभागातील सावजिनक चौकात व वध उंचीचे हायमा ट फ टं ज बदलणेकामी 
मे.आर.एन.एंटर ायजेस (िन.र. .१६,७५,६१७/- [अ र  र. .सोळा लाख पंचाह र हजार सहाशे सतरा] 
पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२५९            वषय मांक – २८ 
दनांक – ०७/०४/२०१५           वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी                 अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१५/ पंपर /५२/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर  पुलाखालील जूना क लखाना यापूव च बंद करणेत आला 
आहे. स थतीम ये महानगरपािलका े ाम ये क लखा यासाठ  सु वधा उपल ध नस याने करणाचे 
गांभीय व आव यकता ल ात घेता मा.रा ीय ह रत लवाद, पुणे यांनी  द.२६/०२/२०१५ रोजी आदेश 
पा रत केले असून या आदेशानुसार क लखा याची सु वधा ४ आठव याम ये उपल ध करणेचे िनदेश 
महानगरपािलकेस दले आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये यो य जागा न िमळा यास 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचे वशेष अिधकारांतगत महानगरपािलका ह  बाहेर ल पयायी जागा ता यात 
घेणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने मा. ज हािधकार , पुणे यांचे (Escrow Account of the 

Collector) या लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- (र. . एक कोट ) जमा कर याबाबत िनदश दले आहेत. 
यास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये क लखाना उभारणे कामी जागा उपल ध न 
झालेस मा.रा ीय ह रत लवाद, पुणे यांचे आदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस मा. ज हािधकार , 

पुणे यांचे (Escrow Account of the Collector) या लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- (र. .एक कोट ) 
जमा करणे आव यक आहे. नगररचना व वकास वभागाचे सन २०१४-२०१५ चे अंदाजप कातील 
 भूसंपादन िनधी या लेखािशषातून मा. ज हािधकार , पुणे यांचे नावे धनादेशा दारे र. .१,००,००,०००/- 
(र. .एक कोट ) तातड ने अदा करणे आव यक अस याने सदर र कम अदा कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२६०       वषय मांक – २९ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३१२/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या कामगार क याण वभागासाठ  िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  होणा-या अिधकार  व 
कमचा-यांना सेवािनवृ ी स मान िच हे खरेद कामी ई–िन वदा .३३/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.पदमयोग, पुण,े यांचे आव यक सेवा िनवृ ी स मानिच हे बाब .१ (एकूण १०० नग) सा ह याचे 
र. .१,२०,०००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २५.२८% ने 
कमी आहे. मे.पदमयोग, पुणे. यांचे आव यक सेवािनवृ ी स मानिच हे खरेद  करणेकामी एकूण 
र. .१,२०,०००/- दर वकृत कर यास मा.सह आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तूतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६१       वषय मांक – ३० 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –  मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४१/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-२०१५ मधील .१७ अ वये, भाग 
.४१ मधील गांधीनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे.मोह मद ईसाक शेख िन.र. .१८,६५,६७२/- (अ र  र. .अठरा लाख पास  हजार साहशे बहा र) पे ा 
४०.६७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,०६,९०३/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६२       वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४२/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये 
एम.बी.कँ प मधील झोपडप टयातील र यांचे डांबर करण करणे इतर अनुषांगीक कामे करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,९२,३६६/- (अ र  र. . चौदा लाख  या नव हजार तीनशे सहास  फ ) 
पे ा ३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४७,५९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन  राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६३       वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –  मा.रमाओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४३/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये 
भाग .२७ मधील इं दरानगर झोपडप ट त र याचे डांबर करण करणे व इतर अनंुषािगक कामे 

करणेकामी मे. एच.सी.कटार या (िन.र.  १४,९३,०००/- (अ र  र. .चौदा  लाख या नव हजार फ ) 
पे ा ३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१४,४८,२१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६४       वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४४/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये 
भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप ट त र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

(िन.र. .१८,५५,४००/- (अ र  र. .अठरा लाख पं चाव न हजार  चारशे फ ) पे ा ३.२५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,९५,१००/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६५       वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस       अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/२७५/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे आरो य वै क य अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल द. ५/०२२०१५ 
चे प ा वये मनपा ह म ये वाईन लु या आजाराचे ण आढळुन येत असलेने सदर आजाराबाबत 
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यावयाची काळजी व करावया या उपाययोजना बाबत जनजागृती क रता आवाहनप के २,००,००० 

नग (२,००० शेकडा) छपाईकामी मे.महारा  सहकार  मु णालय, पुणे यांनी दलेले ती शेकडा र. .३१९ 
माणे र. . ६,३८,०००/- खच येत आहे. सदरची छपाई ह  १० लाखपयतचे थेट प दतीने करारनामा न 

करता देणेबाबत शासन िनणयानुसार करणेकामी तुतकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 
 

ठराव मांक – ११२६६      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – जलिनःसारण, ब े य  
सुचक –  मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/का व/TB drainage/७६/१५ द.४/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पंपर , िचंचवड, थेरगाव, भोसर , आकुड , िनगड  या 
गावातील मलिनःसारण निलका २० ते २५ वषापुव  टाकणेत आलेली आहे. स थतीत सदर ठकाणी 
लोकसं या वाढलेली असून मलिनःसारण निलकांची मता कमी पडत आहे व ब-याच ठकाणी 
मलिनःसारण निलका नादु त झालेले आहे. यामुळे सदर ठकाणी सांडपा याचे िनचरा यव थत होत 
नाह . नाग रक व स मा.सद यांचा सदर मलिनःसारण निलका बदलणेस मागणी होत आहे. मा.आयु  
यांना यांचेकड ल मा य ताव द.२२/०८/२०१४ नुसार या कामासाठ  मा यता दलेली आहे.  
 तसेच लोकसं या वाढ झा यामुळे पंपळे िनलख, िचंचवड, च-होली येथील मलशु करण क ाची 
मता कमी पडत आहे. तसेच बोपखेल येथे न याने मैलाशु करण क  बांधणे आव यक आहे.  

 वर ल कामे तां क या अचुक व पुढ ल ३० वषाचा कालावधी गृह त ध न करणे आव यक आहे. 
यासाठ  जु या मलिनःसारण निलकांचे स ह ण करणे, न याने टाकणेत येणा-या मलिनःसारण 

निलकांची हाय ोलीक डझाईन क न ते कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे यांचेकडुन तपासणी क न घेणे 
व या माणे व तृत अहवाल तयार करणे आव यक आहे. तसेच ह  कामे करणेसाठ  क शासना या 
नवीन NUDM (New Urban Development Mission) योजनेअंतगत अनुदान ा  क न घेता येईल. सदर काम 
करणेसाठ  तसेच आव यक या ठकाणी मैलाशु करण क  बांधणे यासाठ  िन वदा कायवाह  पुण 
करणेसाठ  तां क स लागार नेमणे आव यक आहे.  
 पंपर  िचंचवड मनपा या न वन ह म ये JNNURM अंतगत मलिनःसारण निलका टाकण,े 
मैलाशु करण क  बांधणे इ. साठ  महापािलका सभा ८.७.५५७३ द.१८/८/२००५ नुसार मे.युनीट  
क स टंट यांची नेमणुक करणेत आलेली आहे. सदर स लागार यांनी यव थत र या पुण क न ट पा 
१ व ट पा २ यांनी अंितम क न याचे अनुदानह  ा  झालेले आहे.  
 तर  उपरो  काम हे मे.युनीट  क स टंट यांचेकडुन क प कंमती या १.३५% या माणे अिधक 
िनयमानुसार सेवा कर इतक  स लागार फ  अदा करावी लागणार आहे. तर  या माणे काम करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२६७      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – अ े य कायालय  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/५०/२०१४ द.२५/३/२०१५  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१/२०१४-१५ अ वये, भाग .१४ भ  श  उ ान 
येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एस.गावडे (िन.र. .९,३४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चौतीस हजार ितनशे स र फ ) पे ा -१८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,९४,७८०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार 

मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२६८      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील सोईसाठ  यापुव  अ/ब/क/ड अशा चार भाग 
कायालयामाफत व वध सोयी सु वधा पुर व याचे काम होते आहे. तथा प याम ये अिधक सुलभता येवून 
नागर कांना अिधक सोयीचे हावे या ीने मा.आयु  सो. यांचेकड ल आदेश . शा/२/का व/४१/२०१४ 
द.२१/१/२०१४ अ वये पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ४ ऐवजी ६ भाग सिम यांची थापना 
कर यात आली. द.२६/१/२०१४ पासुन न याने फ े ीय कायालय काया वत झालेले आहे.  

 मा. थायी सिमती सभा ठराव .८१३९ द.२/९/२०१४ अ वये फ े ीय कायालयाचे अित मण 
वभागासाठ  TATA LPT 407/34 BS4 हे वाहन कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.पंड त ऑटोमोट ह यांचेकडून 
शासक य दराने थेट प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .११,७१,४८२.७५/- चे खचास 
मा यता देणेत आलेली आहे. तथा प, दर यान या कालावधीत वाहनाची कंमत वाढलेमुळे TATA LPT 

407/34 BS4 हे वाहन खरेद साठ  सव करांसह त र. .१२,२०,५३६/- (अ र  र. .बारा लाख वीस हजार 
पाचशे छ स फ ) य  खच झालेला आहे. तर  फ े ीय कायालयाचे अित मण वभागासाठ  TATA 

LPT 407/34 BS4  वाहन खरेद साठ  झालेला य  खच र. .१२,२०,५३६/- काय र मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ११२६९      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 दघी येथील गबाजी गवळ  उ ान ी गणेश त ण मंडळ, भोसर  यांस पुढ ल अकरा म हने 
कालावधीसाठ  यो य या अंशतः सेवाशु क त वावर देखभाल, संर णाकामी दे यास व याकामी  
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येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक – ११२७०      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 इ भाग न याने थापन झाला आहे. पावसा यापूव  इ भागातील टॉम वॉटर चबर तातड ने 
साफ करणे आव यक अस याने इ भागातील सव टॉम वॉटर चबर मे. वपुल असोिसएटस ्  यांचेकडून 
यांचे सन २०१४-१५ अ भागातील मंजूर लघु म िन वदा दराने हणजेच अंदाजप क य दरापे ा ११% 

कमी दराने सन २०१५-१६ या आिथक वषात क न घेणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

 
ठराव मांक – ११२७१      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – थाप य अ े ीय कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/मु.का./२८७/१५ द.३०/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 साय सपाक प रसरात तारांगण उभारणे हा महा वाकां ी क प मनपाने हाती घेतला आहे.  
सदर क पाची िन वदा र कम .१४,६४,३२,६६२/- इतक  आहे.  पंपर  िचंचवड शहर स दया या 

ीने सदरचा तारांगण इमारत क प हा वैिश येपूण असून शहरा या मानांकनात भर घालणारा आहे.  
सदर तारांगण क पासाठ  िनयिमत कामाची देखरेख करणे, कामातील सव बाबींची िन वदा विनदशा 
नुसार (Specification) गुणव ा तपासणी करणे, य  साईटवर व वध कामांसाठ  व वध खा यांचा 
सम वय (Co-ordination) बैठका घेणे, वेळोवेळ  आव यक कागदप े तयार करणे, मािसक अहवाल 
िनयिमतपणे देण,े देयके तपासणी करण,े क प ह तांतरणासाठ  आव यक कागदप े तयार क न   
संबंिधत ािधकरणाकडून पूण वाचा दाखला (Completion certificate) ा  करणे इ. सव िन वदा प ात 
कायवाह साठ  क प यव थापन स लागार (P.M.C.) तातड ने नेमणे आव यक आहे.  मे.पी.के.दास 
अँड असोिसएटस यांनी आंतररा ीय तरावर केले या कामाचा  वचार करता यांची मनपा या 
स थतीतील पयटण वकास आराखडा अंतगत अनेक क पासाठ  त  वा तु वशारद हणून नेमणूक 
केलेली आहे.  यानुसार वा तु वशारदांचे ीकोनातून संक पिच ा माणे य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.पी.के.दास अँड असोिसएटस यांची िन वदा पा ात कायवाह साठ  
क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणून नेमणूक करणे  उिचत होईल. वा तु वशारद मे.पी.के. 

दास अँड असोिसएटस ्  यांचा मनपा या स लागार पॅनलवर सन २०१५-२०१८ या कालावधीक रता नेमणुक 
करणेस व तदनंतर वर ल सव बाबींचा वचार करता, कामाचे व प तसेच तातड ची आव यकता पाहता, 
त  वा तु वशारद मे.पी.के. दास अँड असोिसएटस ्  यांची क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन 
िन वदा प ात (Post Tender) नेमणुक करणे या तावास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक 
आहे. मे.पी.के. दास अँड असोिसएटस ्  यांची साय स पाक येथे तारांगण इमारत वकसीत करणेसाठ  
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क प यव थापन स लागार (PMC) हणुन िन वदा प ात (Post Tender) कायवाह साठ  

नेमणुक करणेस तसेच मनपा चिलत दराने क प कंमती या १.३५% फ  + सेवा कर अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ११२७२      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – थाप य अ े ीय कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/मु.का./२८८/१५ द.३०/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      िनगड  ािधकरण येथे नाटयगृह बांधणे हा महा वाकां ी क प मनपाने हाती घेतला आहे.  
सदर क पाची िन वदा र कम .३७,२५,००,०००/- इतक  आहे.  पंपर  िचंचवड शहर स दया या 

ीने सदरचा नाटयगृह इमारत क प हा वैिश येपूण असून शहरा या मानांकनात भर घालणारा आहे.  
सदर नाटयगृह क पासाठ  िनयिमत कामाची देखरेख करणे, कामातील सव बाबींची िन वदा विनदशा 
नुसार (Specification) गुणव ा तपासणी करणे, य  साईटवर व वध कामांसाठ  व वध खा यांचा 
सम वय (Co-ordination) बैठका घेणे, वेळोवेळ  आव यक कागदप े तयार करणे, मािसक अहवाल 
िनयिमतपणे देण,े देयके तपासणी करण,े क प ह तांतरणासाठ  आव यक कागदप े तयार क न   
संबंिधत ािधकरणाकडून पूण वाचा दाखला (Completion certificate) ा  करणे इ. सव िन वदा प ात 
कायवाह साठ  क प यव थापना स लागार (P.M.C.) तातड ने नेमणे आव यक आहे.  मे.पी.के.दास 
अँड असोिसएटस यांनी आंतररा ीय तरावर केले या कामाचा  वचार करता यांची मनपा या 
स थतीतील पयटण वकास आराखडा अंतगत अनेक क पासाठ  त  वा तु वशारद हणून नेमणूक 
केलेली आहे.  यानुसार वा तु वशारदांचे ीकोनातून संक पिच ा माण े य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.पी.के.दास अँड असोिसएटस यांची िन वदा पा ात कायवाह साठ  
क प यव थापन स लागार (P.M.C.) हणून नेमणूक करणे  उिचत होईल. मनपा या  व वध 
क पाचे कामांना क प यव थापन स लागार (P.M.C.) आहेत.  स थतीत कामे क प 

स लागार यांचे देखरेखीखाली गतीपथावर आहेत.  सदर क पांचे स लागारांना अदा करणेत येत 
असलेली िन वदा पा ात फ  पैक  लघु म हणजे क प कंमती या १.३५% + सेवाकर एवढ  आहे. 
वा तु वशारद मे.पी.के.दास अँड असोिसएटस ्  यांचा मनपा या स लागार पॅनलवर सन २०१५-२०१८ या 
कालावधीक रता नेमणुक करणेस व तदनंतर वर ल सव बाबींचा वचार करता, कामाचे व प तसेच 
तातड ची आव यकता पाहता, त  वा तु वशारद मे.पी.के. दास अँड असोिसएटस ्  यांची क प 
यव थापन स लागार (PMC) हणुन िन वदा प ात (Post Tender) नेमणुक करणे या तावास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. मे.पी.के. दास अँड असोिसएटस ्  यांची ािधकरण, 
से टर .२६ येथील ना यगृह इमारत वकसीत करणेसाठ  क प यव थापन स लागार (PMC) 

हणुन िन वदा प ात (Post Tender) कायवाह साठ  नेमणुक करणेस तसेच मनपा चिलत दराने क प 
कंमती या १.३५% फ  + सेवा कर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२७३      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाकडे िनयिमत भरती बंद अस यामुळे व डा 
वभागाकडे मनु यबळ कमी अस यामुळे डा वभागाकडून वषभर कब ड , खो-खो, फूटबॉल, हॉलीबॉल 
असे व वध महापौर चषक पधचे आयोजन केले जाते. या पधसाठ  ाऊंड आखणेसाठ  मनु यबळ 
नस यामुळे बाहे न क न यावे लागते. यामुळे या कामातील त  व अनुभवी ी.सैफन रजाक शेख 
यांची सहा यक ित माह र. .१०,०००/- मानधनावर िनयमु  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 – ११२७४      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिभयंते यांचेकर ता ित वष  कामगार क याण 
वभागामाफत रा ीय अिभयंता दन १९/९/२०१४ रोजी आयोजन करणेत आले. सन २०१४-२०१५ या 
आिथक वषातील रा ीय अिभयंता दनाचे आयोजनासाठ  झालेला य  खच र. .१,४४,६२२/- र कमेस 
थेट प तीने अदा करणेस काय र मा यता देवून सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल 
सां कृितक काय म या लेखािशषकामधून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ११२७५      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मंुबई ांि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 तरतुद आहे. 
मा. थायी सिमती ठराव .४५० द.२/५/२०१२ अ वये िशलक  रकमांची वेळेत गंुतवणूक हो याचे 

ीने व पुनगंुतवणूक वेळेत होणेचे ीने मा.अ य  थायी सिमती यांना गंुतवणूक बाबत अिधकार 
दान केले आहेत. यानुसार सन २०१४-२०१५ या आिथक वषात मा.अ य  थायी सिमती यांचे 

िशफारशीनुसार व मा.आयु  यांनी मुदत ठेवीत रा ीयकृत बँकेत केले या गंुतवणूक स व पुनगंुतवणूक स 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२७६      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/३५१/१४ द.७/११/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/१९/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .२७ मोरवाड  मधील मु य र यावर ल ख डे, चर बुज वणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी M/s. M.P.DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
आठशे चाळ स फ ) पे ा -४०.०५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,४२६/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२७७      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०७/०४/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक –  मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/९७/१५ द.६/४/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/९७/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .१५ व ठल मं दरपयत या ड .पी. रोड चे ं द करण करणेकामी M/s. M.P.DHOTRE 

CONSTRUCTION (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) 
पे ा -४४.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,६२,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल 

या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११२७८      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .९१५६ द.१४/११/२०१४ मधील काम मांक ११ हा मजकूर वगळणेत 
येऊन याऐवजी काम मांक १४ हा मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२७९      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०७/०४/२०१५      
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा. वनायक गायकवाड, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
 मा. डा सिमती ठराव .८८ दनांक २५/३/२०१५ नुसार कोटेशन काढून तीस लेझर खरेद स 
मंजूर  दे यात आली असून सदरचे दराने मा.अ य  थाती सिमती, मा.िश ण अिधकार  व 
मा.सहा.आयु  ( डा) यांचेसाठ  तीन लेझर असे एकूण ३३ लेझर खरेद  कर यास व याकामी  
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                         पंपर  - ४११ ०१८. 
  
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४५/२०१५ 

दनांक - ०८/०४/२०१५     
 
 

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 


