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

कायप का मांक - १८३ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – १९/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
१९/०८/२०१५ 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.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. साद शे ट  
७) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
८) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
९) मा.तापक र अिनता म छं  
१०) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
११) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१२) मा.काळे वमल रमेश  
१३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.गावडे - सह 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.भोसले - मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.तुपे – सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे -सहा.आयु , मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे, मा.केदार , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.र पारखी - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.बोदाडे, मा.बडे - शासन अिधकार , मा.जरांडे - सुर ा 
अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

वषय मांक २८) :- भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील रंगा वामी पे मल प ले सां कृितक 
भवन भा याने देणेबाबत... 

वषय मांक २९) :- से. .२३ िनगड  येथील जलशु करण क ांतगत ट पा .२ व केिमकल हाऊस 
खाजगीकरणाने चाल वणे या कामासाठ  सुधा रत मा यता िमळणेबाबत... 

वषय मांक ३०) :- रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतूक यव थेची व यावर ल सुर तता 
उपाययोजनांची मा हती रेड ओ, थािनक केबल ट. ह . व वृ प , यु युब या 
सार या सार मा यमांम ये िस  करणेसाठ चे खचास मा यता 
िमळणेबाबत... 

वषय मांक ३१) :- यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये चालव या जाणा-या सी.पी.एस. कोस 
साठ  अ फलेशन फ  भरणेबाबत... 

वषय मांक ३२) :- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा. वमल काळे, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३३) :- तरतूद वग करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ३४) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१७७ द.११/८/२०१५ र  करणेबाबत व पं.िचं. 

मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ,घट मंजुर करणेबाबत - 
मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) :-  मा. थायी सिमती ठ. .१२१२५ द.४/८/२०१५ मधील मजकूर वगळणेबाबत व 
मजकूर समा व  करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव... 
वषय मांक ३६) :-  पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ,घट मंजुर करणेबाबत 

– मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ३७) :- पंपर  वाघेरे येथील क डवाडा िलजवर देणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता 

तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ३८) :- ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-२०१५ (२९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणेबाबत) 

– मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ३९) :- ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ (३७१ रखवालदार मदतनीस पुर वणेबाबत) 

– मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४०) :- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत – मा. वमल काळे, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४१) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१२० द.४/८/२०१५ र  करणेबाबत व पं.िचं. 

मनपा या सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील वशेष योजना 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ४२) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव... 
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वषय मांक ४३) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक ४४) :- भाग .२४ (रामकृ ण मोरे सभागृह) म ये ा.रामकृ ण मोरे ना यगृहाचे 
नुतनीकरण करणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत... 

वषय मांक ४५) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१३३ द.४/८/२०१५ र  करणेबाबत व सन २०१५-१६ 
या अथसंक पातील ड े य कायालयातील थाप य वभागातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक ४६) :- अंदाजप क य र कमेपयत या खचास मा यता देणेबाबत - मा. वमल काळे, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ४७) :- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

-------- 
 
दनांक ११/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८२) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

-------- 
ठराव मांक – १२१८८      वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/५५/२०१५ द.११/६/२०१५ 

वषय - . .७ च-होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२१८९      वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – डा 
सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक - मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६८/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११४ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 
मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेचे नुतनीकरण झालेने प रसरातील नाग रकांसाठ  यायामाची 
आवड िनमाण हो यासाठ  यायामशाळा सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स िस द क न, दरप क 
मागवून करारनामा न करता मे.आ द य पोटस,् आकुड , पुणे ३५ यांचेकडून एकूण र. .१,९३,९०९/-       
(अ र  र. .एक लाख या नव हजार नऊशे नऊ फ ) इत या रकमेचे यायाम सा ह य खरेद  केले 
असून सदरचे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२१९०           वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – डा 
सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६९/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११५ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 
मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेचे नुतनीकरण झालेने प रसरातील नाग रकांसाठ  यायामाची 
आवड िनमाण हो यासाठ  यायामशाळा सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स िस द क न, दरप क 
मागवून करारनामा न करता मे.आ द य पोटस,् आकुड , पुणे ३५ यांचेकडून एकूण र. .१,९३,८५६/-          
(अ र  र. .एक लाख या नव हजार आठशे छ प न फ ) इत या रकमेचे यायाम सा ह य खरेद  केले 
असून सदरचे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१९१      वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से.२३ 

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/५४४/२०१५ द.२७/७/२०१५ 
वषय – प.ंिचं.म.न.पा. या पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा  

वभाग या लेखािशषकांमधून भांडवली वषयक कामांसाठ  तरतूद वग करणास मा यता   
िमळणेबाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२१९२      वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक - मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३२५/२०१५ द.२८/०७/२०१५ 
वषय - भाग .६ डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२१९३      वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक - मा.संपत पवार      अनुमोदक - मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३६४/२०१५ द.३१/०७/२०१५ 
वषय - भाग .६ मोशी पुव व प म बनकरव ती भागात जलनिलका टाकणेबाबत... 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२१९४      वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक- मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५८६/२०१५ द.०७/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.मं ी, संर ण, भारत सरकार यांना द.२८/०५/२०१५ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
व वध ा संबंधी झाले या बैठक साठ  आव यक मा हती पु तक व पात ता काळ मे.िस द  कॉपीअस 
अँड टुडंट क झुमर टोअर, संत तुकाराम नगर, पंपर  यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता 
तयार क न घेणेत आले या कलर झेरॉ स, ४५ पानांचे पु तक, म ट  कलर पेपर, (४५ पानांची २८ 
पु तके पायरल बायड ंगसह) कामी आले या एकुण र. .१९,७४०/- (अ र  र. . एकोणीस हजार सातशे 
चाळ स फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१९५      वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक - मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९९५/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/६/०५/२०१५-१६ अ वये, डांगे 
चौकापासून ते मुकाई चौकापयत बी.आर.ट . मागावर ल फुटपाथ म ये व वध सेवा वा ह या टाक यासाठ  
खोदलेले चर बुज वणे.  फुटपाथची दु ती करणे (डांबर करणातील ेचेस दु तीसह) कामी मे.एच.सी. 
कटार या (िन.र. .६९,८४,६६८/- (अ र  र. . एकोणस र लाख चौ-याऐंशी हजार सहाशे अडुस ) पे ा 
२३.४५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५६,१४,१०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२१९६            वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९९६/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/६/०६/२०१५-१६ अ वये, काळेवाड  
फाटा ते देहू-आळंद  बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर ल व वध सेवावा ह यां साठ  खोदलेले चर पुववत 
करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .१,२६,९७,९५८/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख स या नव 
हजार नऊशे अ ठाव न) पे ा २३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०१,३४,३०४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२१९७      वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९९७/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/६/०७/२०१५-१६ अ वये, राजीव 
गांधी पूलापासून डांगे चौकापयत बी.आर.ट . मागावर ल फुटपाथ म ये व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  
खोदलेले चर बुज वणे, फुटपाथची दु ती करणे (डांबर करणातील ेचेस दु तीसह) कामी मे.एच.सी. 
कटार या (िन.र. . ७०,०१,७७४/- (अ र  र. . स र लाख एक हजार सातशे चौ-याह र) पे ा २४.१३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५५,७७,८५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२१९८      वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक - मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक - मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९९४/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा प रसरातील बी.आर.ट .एस. काँ रडोवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे या 
अंतगत बस टेशनसाठ  साईनेजेस पुर वणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .९९,१९,०५७/- (अ र  
र. .न या णव लाख एकोणीस हजार स ाव न) पे ा २१.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . ८१,६५,३६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२१९९     वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०८/२०१५     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार, वै कय 

सुचक - मा.संपत पवार     अनुमोदक - मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/२१६/२०१५ द.३०/७/२०१५ 
 मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

कोटेशन .मसाभां/२/का व/२०७/२०१५ द.१७/०७/२०१५ अ वये, मे. पे म ए टर ायजेस, 
िचंचवडगाव, पुणे यांनी ित केअर फुट क रता ३४/- असा लघु म दर सादर केलेला आहे. ा   लघु म 
दरानुसार मनपा या वै क य वभागांतगत येणा-या सव दवाखाने/ णालयांना आव यक लागणारे येक  
४ या माणे एकुण ३० दवाखाने णालयांना असे एकुण १२० वॉटर ुफ बोड क रता ित वे. फुट कर ता 
र. .३४/- या माणे एका बोड (१८”X२४”) क रता र. .१०२/- माणे एकुण र. . १२२४०/- इतका खच 
अंदाजे अपे त आहे. सदरचा खच ‘शास कय योजनांची अंमलबजावणी’या लेखािशषातुन करता येणे श य 
आहे. यानुसार मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी 
करणेकामी आव यक लागणा-य़ा  वॉटर ुफ बोडचे येणा-य़ा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२००      वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/२७८/१५ द.३१/०७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .५ 
अ वये, . .६० सांगवी गावठाण येथील यायामशाळा व तालमीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ए.आर.नायडू 
(िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा (-)२९.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२०१        वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक - मा.सुिनता गवळ  
सदंभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/२७५/१५ द.३१/०७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .१० 
अ वये, . .६० सांगवी येथील थंालयाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .५,६०,२२४/- 
(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस) पे ा (-) २९.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
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करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२०२      वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/२५१/१५ द.२१/०७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .८ 
अ वये, . .४० खराळवाड  मधील सावजिनक व छतागृह करकोळ दु ती कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
कं . (िन.र. .९,१०,२८६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे शहाऐंशी) पे ा (-)४७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसलू करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२०३      वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/२७३/१५ द.३१/०७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१४-१५ मधील अ. .११ 
अ वये, . .६० सांगवी येथील व वध शाळासमोर व ाथ  र ता अलांडणी पथ तयार करणेकामी मे.देव 
कं . (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातसे सात) पे ा (-)३३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२०४      वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  

सुचक - मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक - मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४७२/२०१५ द.३/८/२०१५               
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१६/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
. .१३ िनगड  गावठाण येथील आ णा भाऊ साठे वसाहत २५६,५७६ गाळे राजनगर येथील इमारती व 

शौचालये दु ती कामे करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस (िन.र. .२०,०५,५४६/- (अ र  र. .वीस लाख 
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पाच हजार पाचशे शेहेचाळ स) पे ा ४४.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
११,१३,०७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२२०५      वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक - मा.संपत पवार      अनुमोदक - मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/३४६/२०१५ द.३१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष माणे, िनगड  येथे सा ह यर  लोकशा हर 
अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.३/८/२०१५ ते ७/८/२०१५ या कालावधीत आयो जत करणेत आला 
आहे. या अतंगत आयो जत काय मामधील या याते व कलाकारांचे मानधन, ब से, ले स बॅनर, 
मृतीिच हे, चहापान ना ा व भोजन यव था इ. कर ता थेट प तीने अंदाजे र. .८,६०,०००/- (अ र  

र. .आठ लाख साठ हजार फ ) इतका खच अपे त अस याने या खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२२०६      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/८१३/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी करणेसाठ  तां क 
स लागार ी. तीक दवे यांची िनयु  पं.िचं.मनपा व पी.एम.पी.एम.एल (PMPML) सवकष मदत व 
मागदशन करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .७०४८, द. १७/०६/२०१४ व .१०८५४, 
द.२७/०२/२०१५ नुसार केलेली आहे. यांना र. .१.२५ लाख अिधक सेवाकर या माणे फ  पोट  येणा-या 
खचास व एकूण २ वष कालावधीसाठ  येक सहा म ह याला मा. थायी सिमतीची वतं  मा यता घेऊन 
नेमणूक करणेस व सदरचा खच SUTP GEF Grant मधून करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. 
ी. तीक दवे द.०१/०९/२०१४ पासून या पदावर काम कर त आहेत. यांची सहा म ह यांची मुदत द.३१ 

ऑग ट २०१५ रोजी समा  होत आहे. यांना पुढ ल सहा म ह यांसाठ  ( द.०१/०९/२०१५ ते 
द.२९/०२/२०१६) बीआरट एस कर ता स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२०७      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – अ े य कायालय 

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक - मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१३३/२०१५ द.१०/०८/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/४/२०१४-१५ अ वये, . .१५ द वाड  आकुड  
येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .९,३४,३७०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौतीस हजार तीनशे स र) पे ा ३८.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,०३,७६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२०८      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क  

सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०७/२०१५ द.१०/०८/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२७.७.२०१५ ते द.२.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०७/२०१५ द.१०.८.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२०९      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/०५/का व/११८/२०१५ द.११/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

इ े ीय कायालय न याने थापन झालेने कायालयीन कामकाजाचे सोयीचे ीने कायशाळा 
वभागाने कळ वले नुसार वाहनांची खरेद  करणे आव यक आहे. यानुसार े ीय कायालयामाफत  

मे.टाटा मोटस  िल. यांचे कडून  कोटेशन/दरप क माग वणेत आले आहे. े ीय अिधकार  व अित मण  

पथकासाठ  आव यक असले या वाहनांचा तपशील खािलल माणे. 
 
अनु. मांक अिधकार  वाहनाचा कार कंमत शेरा 

१. े ीय अिधकार  टाटा झे ट ५,८१,९८१/-  
२. अित मण ४०७ पोिलस हॅन पंजरा १३,१६,९१९.३८  

 एकुण  १८,९८,९००.३८  
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(अ र  र. .अठरा लाख अठठया णव हजार नऊशे पये अडतीस पैसे फ ) 
वर ल  अिधका-यांकर ता व अित मण कामकाजा कर ता लागणार  वाहने खरेद  कामी 

कोटेशन/दरप कानुसार  एकुण २ वाहनांची एकुण र. .१८,९८,९००.३८/- (अ र  र. .अठरा लाख 
अठठया णव हजार नऊशे पये अडतीस पैसे फ ) वाहने खरेद  खच आहे. वर ल दोन वाहनांपैक  
मा. े ीय अिधकार  यांचे वाहन खरेद  मा. थायी सिमती ठराव .५८७२ दनांक ७/२/२०१४  अ वये 
मा यता िमळाली आहे. तर  ४०७ पोिलस हॅन पंजरा वाहनाची कंमत र. .१३,१६,९१९.३८/- अशी आहे. 
सदरचे वाहन मे.टाटा मोटस यांचे कडुन खरेद  क न आगाऊ र कम अदा क न खरेद  करणेस येणारे 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२१०      वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक - मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक - मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९९६/१५ द.११/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिनःसारण  वभागाकड ल िन.नो. .१/३/२०१५-१६ अ वये, वॉड . २०, २१ मधील 
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/s ANANT BALKRISHNA BAHIRAT 
(िन.र. .२७,९६,८७३/- (अ र  र. .स ावीस लाख शहा नव हजार आठशे याह र) पे ा ३१.७५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२०,०४,३०९/- 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 रककम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२११      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय आरो य 

सुचक - मा.संपत पवार      अनुमोदक - मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ. े.का./आ/१/का व/५६८/२०१५ द.०१/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

जग  गु  संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सन-२०१५ या अनुषंगाने द. ०८/०७/२०१५ 
रोजी देहू येथून पढंरपूर कडे संत तुकाराम महाराज पालखीचे थान झाले असून द.०९/०७/२०१५ रोजी 
आकुड  येथे मु काम झाला होता. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने अ े ीय कायालय, आरो य 
वभागामाफत संत तुकाराम महाराज पालखीचे मु कामा या ठकाणी सालाबाद माणे व छता, यव था, 
कटकनाशक औषधांची फवारणी व व छतागृहाची यव था करणेत येत.े यासाठ  पर सरातील सावजिनक 

व छतागृहा बरोबरच आव यकतेनुसार काह  ठकाणी फरते शौचालय उपल ध क न दे यात येतात. 
याकामी द.०९/०७/२०१५ रोजी एकूण १७ ठकाणी फरते शौचालय उपल ध करणेची आव यकता होती. 
तथा प यावेळेस १२ फरते शौचालय ( येक  १० सीटस) उपल ध झाले असून उवर त ०५ ठकाणी फरते 
शौचालय खाजगी एज सीकडून भाडेत वावर घेणे आव यक होते. यानुसार मे.3-D ENVIORNMENTAL 

SERVICES,कोथ ड, पुणे यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता ती सीटस (Portable 
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Toilets) ती दन र. .२,२००/- या दराने (भाडे, वाहतुक व व छता) द.०९/०७/२०१५ रोजी एकूण 
२० सीटस भाडे त वावर घेत याने यांना एकूण र. .४४,०००/- (अ र  र. .च वेचाळ स हजार) अदा 
कर यात आले असून सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२१२      वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – इ े य कायालय  

सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/३५०/१५ द.१३/०८/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३/२०१४-१५ मधील 
अ. .२१ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी प रसरात नामफलक वाचनालय बचस बस वणे व थरमा लास 
पट देणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास) पे ा ४३.९९ 
% कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२१३      वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – इ े य कायालय 

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक - मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/३५१/१५ द.१३/०८/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३/२०१४-१५ मधील 
अ. .१६ अ वये, . .३२ म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
कं शन (िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास) पे ा ४३.९९% कमी) या ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२१४      वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – इ े य कायालय   

सुचक - मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/३५२/१५ द.१३/०८/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३/२०१४-१५ मधील 
अ. .१८ अ वये, वॉड .३५ धावडेव ती येथे भैरवनाथ व ालय माग येथे न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा ३८.२७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२१५      वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – फ े य कायालय   

सुचक - मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक - मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/०४/का व/२५३/२०१५ द.१७/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 भाग .२८, मासुळकर कॉलनी येथील रंगा वामी पे मल प ले सां कृितक भवन िमळकतीचे 
ती दन भाडे र. .३,६००/- अिधक चिलत सेवाकर, कायकार  अिभयंता (पाणीपुरवठा), फ े ीय 

कायालय यांचेकड ल अिभ ायानुसार पाणी वापर शु क व कायकार  अिभयंता ( व ुत), फ े ीय कायालय 
यांचेकड ल अिभ ायानुसार वीज वापर शु क आकारणी करणेस तसेच अनामत र कम हणून बन याजी 
र. .२,०००/- वकारणेत येऊन मागणीनुसार नाग रकांना/सं थांना भा याने देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १२२१६      वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से. .२३ 

सुचक - मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक - मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/जशुके/४१५/२०१५ द.१९/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२०/२० २०१३-१४ मधील अ. .१३, से. .२३ िनगड  येथील 
जलशु करण क ांतगत ट पा .२ व केिमकॅल हाऊस खाजगीकरणाने चाल वणेकामी मे. ी. वनय इं ज. 
स ह सेस ा.िल. या ठेकेदाराकडून िन वदा दराने सुधार त र. .५५,३४,५६९/- चे सुधार त खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२२१७      वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/०८/२०१५      वभाग – थाप य-बीआरट एस 

सुचक - मा. साद शे ट       अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/८५४/२०१५ द.१९/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपाचे करसंकलन वभागाने यापूव  सार मा यम हणून रेड ओ वन एफ.एम.९४.३ या रेड ओ 
चॅनेलव न करसंकलन मा हती िस  करणेत आलेने करसंकलन वभागाला व पयायाने मनपाला फायदा 
झालेला आहे व मनपाचे आिथक उ प न वाढणेस मदत झालेली आहे.  

 उपरो  सव बाबींचा वचार करता रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतूक यव थेची व 
यावर ल सुर तता उपाययोजनांची मा हती उपल ध सार मा यमांम ये देणेचे िनयोजन व याकर ता 
खालील माणे आव यक बाबींचा वचार क न अंदाजप क तयार केले असून याकर ता र. .१६.२५ लाख 
इतका खच येणार आहे.  
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Promotions and Outreach Implementation Plan 
 
S.No. Details of Activities Costing 

1 Radio Mirchi + Radio One Campaign for 12 Days (Including 
Interviews of Passengers) 

10.05 Lacs 
(+ SERVICE TAX) 

2 Newspaper Advertisements (in Leading Dailies) for Launch Day 5.0 Lacs 
3 Hoardings (20 location in the city – 10000 Sq.ft.) 1.20 Lacs 

(+ SERVICE TAX) 
 Total Costing 16.25 Lacs 

(+ SERVICE TAX) 
 

तर  उपरो  बाबींचे दरप क संबंिधत एज सींकडून ा  झालेले असून सदरचे काम सु  
करणेपूव  संबंिधत एज सी यांना आगाऊ व पात देणे आव यक आहे. सदरचा खच GEF Grant मधून 
करता येईल. याकर ता जागितक बँकने व मा.अित.सिचव, नगर वकास वभाग, भारत सरकार यांनी 
त वतः मा यता दलेली आहे. तसेच द.२९ व ३० जुलै २०१५ रोजी या जागितक बँकेसमवेत या 
आढावा बैठक म ये याबाबत स व तर चचा करणेत आली. यानुषंगाने सदर अंदाजप कास मा.आयु  
यांची मा यता िमळाली असून सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

 
ठराव मांक – १२२१८     वषय मांक – ३१ 
दनाकं – १९/०८/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक - मा. साद शे ट      अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी३/का व/९९१/२०१५ द.१०/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये चालव या जाणा-या सी.पी.एस. कोसकर ता सीपीएस 
ENROLLMENT  कर ता आव यक असणार  अ फलेशन फ एकुण र. .१४,४०,०००/- (अ र  चौदा लाख 
चाळ स हजार पये फ ) ह  डमांड ा ट ारे कॉलेज ऑफ फ जिशयन अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) 
यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२२१९     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२२०     वषय मांक – ३३ 
दनाकं – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,०४,२५,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १२२२१     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठ. .१२१७७ द.११/८/२०१५ र  कर यास व पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-
१६ या अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .८,२५,०००/-) 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२२२२     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१२५ द.४/८/२०१५ मधील “(वाढ/घट र. .१६,००,०००/-)” हा 
मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “(वाढ/घट र. .१,६०,०००/-)” हा मजकूर समा व  कर याची 
दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२२२३     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .१,६०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२२४     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा पंपर  वाघेरे येथील क डवाडा आदेश 
.भू ज/५/का व/१९१/२०१० द.२९/६/१० अ वये ी.हनुमंत यशवंत वाघेरे यांना भाडे कराराने दलेला 

होता. सदर करारना याची मुदत द.२८/६/२०१५ रोजी संप याने यापुढे म.न.पा. िनयमानुसार 
ी.हनुमंत यशवंत वाघेरे यांना पुढ ल ११ म हने कंवा म.न.पा. िनयमानुसार िलजवर दे यास व यांना 

म.न.पा. िनयमानुसार भाडे व इतर म.न.पा.चे अट स आिधन राहून मुदतवाढ व िलजवर क डवाडा 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२२२५     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र    अनुमोदक - मा. वमल काळे  

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११८०० दनांक २३/६/२०१५ नुसार ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-
२०१५ (२९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणे बाबत खालील माणे सं था एज सीज यांना वाटप करणेत 
आले होते. सदर मजकूर रकाना पाच (५) म ये नमूद केलेनुसार फ  रखवालदार मदतनीस सं या 
म ये बदल करणेत येत आहे. बाक  मजकूर या पुव चे ठराव .११८०० दनांक २३/०६/२०१५ नुसार 
मा यता देणेत येत आहे.  
 
अ. 
. 

सं था/एज सी/ठेकेदार नाव सेवाकर वगळता 
मािसक दर 

मा. थायी सिमती 
ठराव .११८०० 
द.२३/६/२०१५ 

अ वये रखवालदार 
कमचार  सं येस 

मा यता 

रखवालदार 
मदतनीस 

कमचार  सं या 

१ २ ३ ४ ५ 

१) मे.एल.एम.सी.िस यु रट  फोस ा.िल.  
 
 
 
 

१०,८००/- 

११५ १०५ 
२) मे. ीकृपा स ह सेस ११४ १०४ 
३) मे.सैिनक इंटेिलज स स ह सेस ा.िल. २५ ४५ 
४) मे.बी. ह .जी. इं डया ४० ४० 
 एकूण २९४ २९४ 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२२२६     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र    अनुमोदक - मा. वमल काळे  

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११७९९ दनांक २३/६/२०१५ नुसार ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-
२०१५ (३७१ रखवालदार मदतनीस पुर वणे बाबत खालील माणे सं था एज सीज यांना वाटप करणेत 
आले होते. सदर मजकूर रकाना पाच (५) म ये नमूद केलेनुसार फ  रखवालदार मदतनीस सं या 
म ये बदल करणेत येत आहे. बाक  मजकूर या पुव चे ठराव .११७९९ दनांक २३/०६/२०१५ नुसार 
मा यता देणेत येत आहे.  
 
अ. 
. 

सं था/एज सी/ठेकेदार नाव ई-िन वदा 
सुचना 

.२/२०१४- १५ 
एल १ दरप क 

मा. थायी सिमती 
ठराव .११७९९ 
द.२३/६/२०१५ 

अ वये रखवालदार 
कमचार  सं येस 

मा यता 

रखवालदार 
मदतनीस 
कमचार  
सं या 

१ २ ३ ४ ५ 

१) मे. ीकृपा स ह सेस   
 
 
 
 

१११२४.९९ 

६ ६ 
२) मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  ा.िल. ९० ११५ 
३) मे.शुभम उ ोग ८५ ८५ 
४) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ा.िल. १५० १२५ 
५) मे. टल इं ट ेटेड स हसेस ा.िल. ४० ४० 
 एकूण ३७१ ३७१ 

    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२२२७     वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

महापािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .५७,५०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२२८     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/०८/२०१५      

सुचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१२० द.४/८/२०१५ र  कर यास व ड मु यालयाम ये सन 
२०१५-१६ या अंदाजमधील वशेष योजना कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.        (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-)   

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

 
ठराव मांक – १२२२९       वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा. वमल काळे        अनुमोदक – मा.अिनता तापक र        
संदभ :- मा. वमल काळे व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 

 क ेिञय कायालयाम ये  सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतूद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१२,५०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १२२३०        वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा. वमल काळे        अनुमोदक – मा.अिनता तापक र        
संदभ :- मा. वमल काळे व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 

 क ेिञय कायालयाम ये  सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतूद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१३,५०,०००/-)    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२३१       वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/ब े/९/१७३/२०१५ द.०१/०६/१५   
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 भाग .२४ (रामकृ ण मोरे सभागृह) म ये ा.रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे नुतनीकरण 
करणेकामी ी.सिचन आपटे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक क न िनयोजन करणेस तसेच 
वा तु वशारद ी.सिचन आपटे यांना िन वदापुव कामासाठ  १ % व िन वदा प ात कामासाठ  १.३५ % 
देयक देणेस मा यता देणेत येत आहे.         

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२३२         वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा.अिनता तापक र       अनुमोदक – मा. वमल काळे       
संदभ :- मा. मा.अिनता तापक र व मा. वमल काळे यांचा ताव-  

 मा. थायी सिमती ठराव . १२१३३ दनांक ४/८/२०१५ र  कर यास व ड ेिञय 
कायालयाम ये  सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे कामा या तरतूद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४२,००,०००/-)    

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

 
ठराव मांक – १२२३३          वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा.अिनता तापक र       अनुमोदक – मा. वमल काळे       
संदभ :- मा. मा.अिनता तापक र व मा. वमल काळे यांचा ताव-  

 मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजनेत तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,७८,८१,९८९/-)    

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

 
ठराव मांक – १२२३४           वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/०८/२०१५       
सुचक – मा. साद शे ट         अनुमोदक – मा.स वता साळंुके        
संदभ :- मा. साद शे ट  व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजनेत तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-)    

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. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/ ७८ /२०१५ 

दनांक - १९/०८/२०१५ 
 

         
                 नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


