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

कायप का मांक - १५४ 
सभावृ ांत 

दनांक – १०/०२/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार,          
दनांक १०/०२/२०१५ 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.वाघेरे सुिनता राजेश 
२) मा.बारणे माया संतोष 
३) मा.कदम सदगु  महादेव 
४) मा.भ डवे संिगता राज  
५) मा.शडगे आशा सुखदेव  
६) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
८) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
९) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१०) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
११) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  
१२) मा. साद शे ट  

      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य 
अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते,मा.खोसे, 
मा.कडुसकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.सातव-
.िश णािधकार  (मा यिमक),मा.उबाळे- .अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-संगणक अिधकार , 

मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.शेख,मा.तांबे,मा.थोरात,मा.साळवी,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा. परजादे, 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.पठाण,मा.ओंबासे-कायकार अिभयंता,मा.अ ीकर (पीएमपीएल), मा.बोदडे-
.अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा. थायी सिमती सद य मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांची सभा य  हणून िनवड 
करणेत यावी.  

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

(मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले - 
 

वषय .६३)– भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती महो सव साजरा करणेबाबत –  
मा.सदगु  कदम, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 

 

वषय .६४)– अ पसं याक व ा यासाठ  वशेष बाब अंतगत पंपर  िचंचवड ए युकेशन सोसायट स  
६ वग खो या उदु  व मराठ  उ च मा यिमक साठ  भा याने खो या िमळणेबाबत –  
मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .६५)– भाग .५६ वैदूव ती पंपळे गुरव येथे महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा 
२०१५ साठ  मंडप यव था व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 

 

वषय .६६)– मा. थायी सिमती सभा आयोजन करणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे  
यांचा ताव... 

 

वषय .६७)– छपाई करणेबाबत – मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 

वषय .६८)– यायामशाळा देखभाल, संर ण व चालनकामी देणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल 
िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .६९)– सांगवी येथील अ यािसका व पधा पर ा क ास पधा पर ांची पु तके खरेद   
करणेबाबत – मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 

 

वषय .७०)– मा. थायी सिमती सभा कायप का .१५२ मधील वषय .९ म ये दु ती 
करणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .७१)– यायामशाळा देखभाल, संर ण व चालनकामी देणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल 
िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .७२)– िश ण मंडळातील िनवृ  ाथिमक िश कांना ध वंतर  योजनेचा लाभ देणेबाबत - 
मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .७३)– समूहसंघटकांना मनपा कमचा-यां माणे सु टया देणेबाबत - मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल 
िशतोळे यांचा ताव... 

 

वषय .७४)– जल े  .ड/काळेवाड म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेबाबत... 

-------- 
 
दनांक २७/०१/२०१५ व ३०/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५२) सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६५६      वषय मांक – १ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/३३८/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण  

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

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

ठराव मांक – १०६५७      वषय मांक – २ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/२०१४ 
वषय - भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक  

बस वणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०६५८      वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

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 करणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०६५९      वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/७२१/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५३ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा. र. .९७,०२०/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- इतका व दुस-या वषात मे.ओंकार इं जिनअ रंग, पंपर  यांना दरमहा  
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र. .१,०६,७२२/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१२,८०,६६४/- इतका असा एकूण र. .२४,४४,९०४/-
(अ र  र. .चोवीस लाख चौ  वेचाळ स हजार नऊशे चार फ ) चे खचास व करारनामा क न मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड व मे.ओंकार इं जिनअ रंग, पंपर  यांना येक  एक-एक वषाचे कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६०      वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१८/२०१५, द.१३/१/२०१५ 
वषय - औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी पयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत  

 करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन जाणारा) बाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०६६१      वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७/२०१५, द.१३/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, वशालनगर 
पंपळेिनलख येथील स ह नं.४, ५, ६, ७, ८ मधील पावसाळ  नाला वकसीत करणेकामी मे.देवराज 
डेवलपस (िन.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . या नव लाख सदोतीस हजार अडुस ) पे ा ५५.१४ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४३,९८,०३९/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६२      वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/२६/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
वषय - मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी कर ता डा  

वभागास डा सा ह य खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६६३      वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
वषय - सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे आकारणी दर  

 िन तीबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०६६४      वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/९२/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .५ अ वये, भाग .५ मधील वकास आराखडयातील र ते वकिसत करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .५६,०१,४५९/-(अ र  र. .छप न लाख एक हजार 
चारशे एकोणसाठ फ ) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४७,०५,८१४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६५      वषय मांक – १० 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/९३/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .२४ अ वये, भाग .३ िचखली म ये देहू आळंद  र ता ते िशवेचा र ता वकसीत करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .४९,०१,७७७/- (अ र  र. . 
एकोणप नास लाख एक हजार सातशे स याह र फ ) पे ा १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४१,१८,००७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६६६      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/९४/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, भाग .५ सावतामाळ  मंद र ते वसावा हॉटेल र ता वकिसत करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .२८,०१,०७९/- (अ र  र. . 
अ ठा वस लाख एक हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,५३,२००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६७      वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९५/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .५ कुदळवाड -जाधववाड  मिधल कुदळवाड  से टर नं. १३, १६, पवारव ती, 
हरगुडेव ती, नेवाळेव ती, िचखली गावठाण येथील सव अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .५६,०१,४९५/- (अ र  र. .छप न 
लाख एक हजार चारशे पं या नव फ ) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४७,०५,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६८      वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/९६/२०१५, द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१९ अ वये, भाग .२ िचखली आकुड  र ता ते सानेव ती र ता वकिसत करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .४२,०१,१७४/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार एकशे चौ-याह र फ ) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .३५,२९,४२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६६९      वषय मांक – १४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/११/२०१५ द.८/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, कासारवाड  उप वभागातील . .६४ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले. काप . (िन.र. .९,३३,४६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार चारशे चौस ) पे ा -३७.४५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६७०      वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/१७/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
वषय - भाग मांक १५ द वाड  आकुड  येथील लोकमा य हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन पयत  

 ड .पी.र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०६७१      वषय मांक – १६ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सावा/३/का व/१९/१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मे.आय डयल बुक कं., मुंबई यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरानुसार सांगवी येथील अ यािसका 
व पधा पर ा क ास अंदाजे र. .१,४२,३८०/- (अ र  र. . एक लाख बेचाळ स हजार तीनशे ऐंशी) ची 
पधा पर ांची ७६० पु तके खरेद  करणेस व सदरचा खच “म यवत  ंथालय पु तक खरेद ” या 

लेखािशषातनू करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०६७२      वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/८/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/ HO/१५/२७/२०१४-१५ अ वये, भाग .९ 
संभाजीनगर व भाग .१० अंजठानगर या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे 
व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. झम ए टर ायजस (िन.र. .९,१०,१५३ /- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे ेप न) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,१२,३१२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६७३      वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/१३/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/ HO/१५/१७/२०१४-१५ अ वये, भाग .५३ 
वाकड व भाग .५४ पंपळे िनलख या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व 
वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. कं शन  (िन.र. .९,१०,१५३/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे ेप न) पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,१२,३१२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६७४      वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/१२/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/ HO/१५/०९/२०१४-१५ अ वये, भाग . ४१ 
गांधीनगर व भाग .४२ भाटनगर या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व 
वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कं शन (िन.र. .९,८०,०८५ /- (अ र  र. .नऊ 
लाख ऐंशी हजार पं याऐंशी) पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७४,७२६/- 
पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६७५      वषय मांक – २० 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/१०/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/ HO/१५/२३/२०१४-१५ अ वये, भाग .५१ 
गणेशनगर बेल ठकानगर व भाग .५२ ताथवडे पुनावळे या भागातील र ते व चौकाम ये  पादचा-
यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणकेामी मे. डे  ा ए टर ायजस 
(िन.र. .९,८०,२१५ /- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे पंधरा) पे ा १५.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७४,८४२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६७६      वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/९/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/HO/१५/२९/२०१४-१५ अ वये, भाग .२९ 
वा हेकरवाड  व भाग .२० िचंचवडेनगर या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा यांसाठ  सु वधा 
पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे कामी मे. डे  ा ए टर ायजस (िन.र. .९,८०,०९०/- 
(अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार न वद) पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . ८,७४,७३०/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६७७      वषय मांक – २२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/११/१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतूक/HO/१५/२१/२०१४-१५ अ वये, भाग .२१ 
दळवीनगर व भाग .२२ िचंचवड गावठाण या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा यांसाठ  सु वधा 
पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे कामी मे. डे  ा ए टर ायजस (िन.र. .९,१०,०१९/- 
(अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकोणीस) पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . ८,१२,१९२/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६७८      वषय मांक – २३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१२/१५ द.२७/१/२०१५ 
वषय - . .५८ नवी सांगवी येथील फेमस चौक, साई चौक, कृ णा चौक, काटे पुरम चौक, िमलेिनअम  

चौकांचे सुशोिभकरण करणे व वाहतुक सुधारणा वषयक आव यक ती थाप य वषयक कामे 
करणबेाबत... 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०६७९      वषय मांक – २४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/८६/१५ द.३१/१/१५ 
 मा.सहआयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -  

मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ाकर ता स हर सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन 
ई.िन वदा सु. .२३/०२/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप का म ये मे.मोनाच टे नॉलॉजीस 
(पुणे) ा.िल., पुणे-०४ यांचे सवर (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .४,९३,५००/- लघु मदर ा  झाले 
आहेत. मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ा कर ता आय.बी.एम.कं. चे  Intel  Xeon E3 1220 

स हर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ०.७३% ने कमी आहे. 
सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०६८०      वषय मांक – २५ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/८७/१५ द.३१/१/१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ा कर ता ंटर व कॅनर सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन 
ई.िन वदा सु. .२३/०३-०४/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे-०४ 
यांचे ंटर सा ह यासाठ  र. .९६,७५०/- व कॅनर सा ह यासाठ  र. .२,८२,७५०/- लघु म दर ा  झाले 
आहेत. मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ा कर ता कॅनन कं. चे ंटर व कॅनर खरेद  करणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.५०% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६८१      वषय मांक – २६ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/८८/१५ द.३१/१/१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ई-िन वदा णालीसाठ  मनपाचे अिधकार /कमचार  यांचेकड ल 
उपल ध E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी व थािनक सं था कर (LBT) अ लकेशन कर ता स हर 
िस यु रट  लेअर (SSL) नुतनीकरण करणेकामी िन वदा .२७/२०१४-१५ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये मे.टेक ९ स ह सेस, पुणे-३३. यांचे E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी व स हर िस यु रट  
लेअर (SSL) नुतनीकरण (बाब .१ व २) सा ह यासाठ  र. .७,८०,४१८/- लघु मदर ा  झाले आहेत. 
मनपाचे अिधकार /कमचार  यांचेकड ल E-MAIL-ID नुतनीकरण करणेकामी व थािनक सं था कर (LBT) 
अ लकेशन कर ता स हर िस यु रट  लेअर (SSL) नुतनीकरण करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ३.६३% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८२      वषय मांक – २७ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/५३/१५ द.३०/१/१५ 
 मा.अित.आरो य वै कय अिधकार  याचंी िशफारस वचारात घेऊन -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय म प स पोिलओ 
मो हमेची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी िन वदा . १९/२०१४-२०१५ अ वये डजीटल ले स 
१,००० नग िन वदेतील लघु म दर र. .१२५/- तीनग िन वदाकार मे.ओम ए टर ायजेस, स ह नं 
१५६/ए, गणपती मं दरामागे,  बजरंगनगर, पंपर -१८. यांना मो हमेक रता ड जटल ले स पुरवठा क न 
काया वत करणेकामी आदेश दे यात आला आहे. याअनुषंगाने मे.ओम ए टर ायजेस यांना िन वदेतील 
मंजुर दर र. .१२५/- ती नग एकुण १,००० नगांसाठ  एकुण र. .१,२५,०००/-चे खचास मा यता घेणे 
आव यक आहे. सबब िन वदा .१९/२०१४-१५ अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे.ओम 
ए टर ायजेस यांचेकडून मनपाचे वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय म प स पोिलओ मो हमेसाठ  
१,००० ड जटल ले स घेणेस येणा-या एकुण र. .१,२५,०००/-चे खचास तसेच सदरचे दराने 
अट शत नुसार पुढ ल एक वष कालावधीत आव यकते माणे ले स खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 

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

-------- 
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ठराव मांक – १०६८३      वषय मांक – २८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सावा/२/का व/२५/१५ द.२/१/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड प रसराम ये “अजब काशन” यांचे पु तकांचे दशन भर व यात आले आहे, 

यामधीलह  सव पु तके आहेत. या दशनाम ये र. .१००/- पासुन र. .६००/-पयत या कंमतीची पु तके 
असुन ती नग र. .५०/- माणे उपल ध होणार आहेत. तसेच २०० शासनमा य पु तकांची मुळ 
कंमतीची र. .४५०००/ पु तके र. . १५०००/-म ये (एका पु तकाची कंमत र. .७५/- माणे) उपल ध 
होणार आहेत. अजब काशन” यांचेकडुन ा  झाले या याद मधुन सदर वाचनालयाकर ता र. .५०/- 
कंमतीची एकुण १२५ पु तकांची कंमत र. .३६,१४६/-असुन ती र. .६,२५०/- म ये व र. .७५/- 
कंमतीची एकुण २०० पु तकांची कंमत र. .४५,०००/- असुन ती पु तके र. .१५,०००/- म ये उपल ध 
होणार आहेत. असे एकुण र. .२१,२५०/- (अ र  र. .एकवीस हजार दोनशे प नास फ ) इतका खच 
अपे त आहे. तर  सदर पु तके थेट प दतीने खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८४      वषय मांक – २९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/९६/१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ा कर ता युपीएस सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-
िन वदा .२३/०५/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.पावरटेक िस ट म, पुणे-१७ 
यांचे युपीएस (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .२९,४०,०००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे 
एम.एस.सी.आय.ट . िश ण क ा कर ता इमरसन कं.चे 20 KVA Online Ups खरेद  करणे आव यक 
आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.१२% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८५     वषय मांक – ३० 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३७/१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या PW/NICU 

वभागातील नादु त उपकरणे दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.१४/२०१४-१५ अ वये, मे.भारती एंटर ायजेस, तळवडे यांनी बाब .१ साठ  व मे.बालाजी े डस, 

नेह नगर, पंपर  यांनी बाब .२, ३ व ४ साठ  सादर केलेले दर लघु म ा  झाले असुन वकृत 



 13 
करणेत आले आहे. मे.भारती एंटर ायजेस, तळवडे व मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचेकडून 
करारनामा न करता यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार PW/NICU वभागातील उपकरणे दु तीसाठ  
आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेस व सदर खरेद कामी होणारा खच एकूण र. .६९,९००/- ला मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/२१/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/ ७/२८/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .२७ मोरवाड  मधील कोट इमारतीची करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ 

लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा २५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
७,१५,०००/- 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 
दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/२२/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/५४/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .१४ भ -श  उ ान येथील व छतागृहाची दु ती कामे करणेकामी PUSHPAI 

ENTERPRISES (िन.र. .१४,००,५६१/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकस ) पे ा ४२.३० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,४८,५३०/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स या अिधन राहुन 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 – १०६८८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/१९/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/५७/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .१८ कवळे-मामुड  मधील सावजिनक व छतागृहांची दु ती व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी SHREE SAI CONSTRUCITON (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस ) पे ा २८.८७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,७९,९१९/- 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 दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६८९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/१६/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/६५/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .१५ आकुड  भागात मनपा सारथी हे पलाईन वॉड सु वधा CR संदभा अंतगत थाप य 
वषयक तातड ची व मह वाची कामे कालमयादेत करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES 
(िन.र. .२२,३९,३१६/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे सोळा) पे ा -४०.५० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,९९,०१३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९०      वषय मांक – ३५ 
दनाकं – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/१८/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/९/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .२७ मोरवाड  मधील मशानभुमी व दफनभुमी करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S G R MANGODEKAR (िन.र. .९,७५,०००/- (अ र  
र. .नऊ लाख पं याह र हजार) पे ा -२४.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
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र. .७,७६,००३/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९१      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/२३/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/७५/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .१० मधील मनपाचे सारथी मधील त ार ंचे तातड ने िनवारण करणेकामी थाप य वषयक 
दु ती कामे करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .२२,३९,३१६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळ स हजार तीनशे सोळा) पे ा -४३.४४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१३,२९,८८५/- 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 
दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थाप य/१अ/का व/२४/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/८३/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .२७ मोरवाड  मधील कोट, आय.ट .आय, ऑटो ल टर, साय स पाक, इ. इमारतीची देखभाल 

दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी PUSHPAI ENTERPRISES 
(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बवीस लाख चाळ स हजार आठशे शहाणो फ ) पे ा ४३.२० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,३६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर 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 – १०६९३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/३/का व/१२१/२०१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वृ  ाधीकरणा या वतीने २२ वे फुले-फळे,भा या-बागा 
वृ ारोपण पधा व दशन दनांक.७/०३/२०१५ ते दनांक.९/०३/२०१५ या कालावधीत ब हरवाडे 

डांगण शाहुनगर, िचंचवड येथे आयो जत करणेचे ठरले आहे.सदर पधा वेगवेग या गटात होणार 
असुन यात वजे या पधकांना व वध कारची ब से ॉ फज ावे लागणार आहे. सदर पधा व 
दशनातील वजेते पधकांना व वध कारची ब से व ॉफ ज देणे आव यक असलेने सदर पधा व 
दशनासाठ  व वध कारची छपाई,जा हरात, ॉफ ज,रोख ब से याकामी र. .६,८२,०००/- आव यक 

आहेत तावात नमुद अ व ब (पर िश  अ व ब माणे) सदरचा खचापैक  तावात नमुद क पर िश  
क म ये नमुद माणे र. .३,१७,०००/- रोखीने आव यक आहे व ॉ पज खरेद  करणे छपाई ले स 
बोड तयार करणे,इ याद  खच र. .३,६५,०००/- कोटेशन ारे करावा लागेल. तर  सदर पधा व 
दशनाकामी आव यक खच र. .६,८२,०००/- अथवा य  येणा-या खचास व यापै क ब से, 

छपाईचा खच कोटेशन ारे करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच र. .३,१७,०००/- अगाऊ र कम 
हणुन ी.गायकवाड.पी.एम. उ ान अिध क, वृ  यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९४     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . YCMH/भांडार/२/का व/३६/२०१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या PW/NICU 

वभागातील नादु त उपकरणे दु तीसाठ  आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
ं .१३/२०१४-१५ अ वये, मे.बालाजी ेडस, नेह नगर, पंपर  यांचे दर र. .१९२५/- ती नग लघु म ा  

झाले असुन वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे.बालाजी ॆडस, नेह नगर, पंपर   यांचॆ दर 
र. .१९२५/- ती नग माणे, करारनामा न करता ५० नग फोटोथेरेपी या युब खरेद  करणेस व सदर 
खरेद कामी होणारा खच र. .९६,२५०/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९५     वषय मांक – ४० 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . YCMH/भांडार/२/का व/३८/२०१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागाने 
मागणी केलेले २,३०० नग लॅक गॉग स खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .२१/२०१४-१५ अ वये मे. 
आ ट न हे थकेअर, पुणे यांनी सादर केलेले दरप क र. .२३=८३ ित नग (सव करांस हत) लघु म ा  
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झाले असून वकृत करणेत आले आहे. मे.आ ट न हे थकेअर, पुणे यांचेकडून करारनामा न 
करता यांनी सादर केलेले दरप क र. .२३=८३ ती नग माणे २,३०० नग लॅक गॉग स खरेद  करणेस 
व सदर गॉग स खरेद कामी होणारा खच र. .५४,८०९/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९६     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक – मा.माया बारणे     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . YCMH/भांडार/२/का व/३९/२०१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल नाय स 
ऑ साईड गॅसचे मॅिनफो ड रे युलेटर दु तीकामी आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेकामी कोटेशन 
नोट स .१९/२०१४-१५ अ वये मे.एस.के. स जक स, िचंचवड यांनी सादर केलेले एकुण र. .४४,०००/- 
चे दरप क लघु म ा  झाले असनु ते वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार मे.एस.के.स जक स, 
िचंचवड यांचेकडून यांनी सादर केलेले एकुण र. .४४,०००/- चे दरप कानुसार करारनामा न करता 
वायसीएम णालयाचे स ल नाय स ऑ साईड गॅसचे मॅिनफो ड रे युलेटर दु तीकामी आव यक पेअर 
पा स खरेद  करणेस व सदर खरेद कामी होणारा खच र. .४४,०००/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६९७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८७/२०१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, भाग 
.६४ बोपखेल येथील पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 

क शन (िन.र. .९,७९,६७८/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे अ ठयाह र फ ) पे ा 
३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६८,६३०/- 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. 
-------- 

ठराव मांक – १०६९८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८६/२०१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, क 
भाग कासारवाड  उप वभागात न वन बोअरवेल घेणे व बोअरवेल दु त करणकेामी मे.जीवनधारा 
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यूबवेल   कंपनी (अंदाजप क य दराने) ( AT PAR ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .९,५८,९८६/- 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 करणेत येत आहे.  (िन वदा र कम 
.९,१३,३२०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेरा हजार तीनशे वीस फ ) 

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

ठराव मांक – १०६९९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८५/२०१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, इ 
भागात न वन बोअरवेल घेणे व बोअरवेल दु त करणकेामी मे.जीवनधारा यूबवेल   कंपनी 

(अंदाजप क य दर) ( AT PAR ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२८,६१९/- 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 करणेत येत आहे. (िन वदा र कम .९,७९,६३८/- (अ र  
र. .नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे अडोतीस) 

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

ठराव मांक – १०७००      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८४/२०१५ द.३/२/२०१५ 
वषय - से टर .१० टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०७०१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८३/२०१५ द.३/२/२०१५ 
वषय -अ भाग अंतगत दुषीत पाणी त ार िनवारणाकर ता पाणी गळती थांब वणे कर ता व पाईप  

लाईन टाकणेक रता खोदलेले े चस बी.बी.एम.प दतीने व पे हंग लॉकने दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ४६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७०२     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/१/का व/२४/२०१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

य.च. मृ. णालयाक रता व ीय अिधकार दान आदेश .लेखा/१/का व/७७०/२०१३ 
द.१७/०९/२०१३ अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र कम पये एक लाख फ ) थायी अि म उपल ध 
क न देणेत आले आहे व सदर आदेशा वये थायी अि मधनामधून एका बलाची खच मयादा 
र. .२,५००/- (अ र  र कम पये दोन हजार पाचशे फ ) करणेत आली असून यानुसार एक बल 
र. .२,५००/- माणे खच करणेत येतो. ती खच मयादा वाढवून र. .१०,०००/- (अ र  र कम पये दहा 
हजार फ ) करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७०३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/४५/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, . .२३ 
केशवनगर म ये व वध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ीची यव था करणेकामी मे.ईले ो मॅकेिन स 
(िन.र. .७,९९,९९८/- (अ र  र. .सात लाख न या नव हजार नऊशे अ या नव) पे ा -२५.२५ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७०४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/४३/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, ब भाग 
अंतगत थेरगांव उप वभागातील शाळा इमारतीम ये व ुत वषयक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.के.ड .इले क स (िन.र. .२,८०,११०/- (अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार एकशे दहा) पे ा -२३.०६ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

 
 
 



 20 
 
ठराव मांक – १०७०५      वषय मांक – ५० 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/१८/२०१५ द.६/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, ड भाग 
अंतगत थेरगांव उप वभागातील खंवसरा पाट ल णालयातील इमारतीम ये व ुत वषयक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.का हा आ ण इंटर ायजेस (िन.र. .१,८६,७४१/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी 
हजार सातशे ए केचाळ स) पे ा -२७.०९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७०६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/५१२/२०१४ द.१३/११/२०१४ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, . .५३ 
मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पीलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.हसन ईले कल इं जिनय रंग (िन.र. .१,८६,७४०/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी हजार 
सातशे चाळ स) पे ा -२२.०९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७०७      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/४७/२०१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, जल े  .ड १ 
थेरगांव प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .८,३८,७५३/- 
(अ र  र. .आठ लाख अडोतीस हजार सातशे ेप न) पे ा -२.२५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 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 – १०७०८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/५०/२०१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, ब भाग 
े ीय कायालयांतगत टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .९,१०,१००/- 

(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार शंभर) पे ा -२.२५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७०९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/२०/२०१५ द.७/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, सन २०१४-१५ 
साठ  काळा खडक झोपडप ट  येथील पा या या उंच टाक साठ  थाप य वषयक व पाणीपुरवठा वषयक 
कामे करणेकामी मे. दप क शन (िन.र. . ९,१०,२६८/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे 
अडुस ) पे ा -२७.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७१०     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/८४/२०१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै क य वभागाकड ल िन वदा .८/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे. ी क शन 
यांचे ा  लघु म दर ित नग र. .१०,३०,०००/- या दराने वाय.सी.एम. णालयासाठ  आव यक 
असणारे २ नग सी-आम करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या र. .२०,६०,०००/- (अ र  र. .वीस 
लाख साठ हजार फ ) चे खचास मा यता तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७११     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/५७/२०१५ द.२/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील ICU-I,  ICU-II   व न वन 
िनयो जत ICU वभागासाठ  आव यक उपकरणे/सा ह य खरेद कामी बायोमेड कल इं जिनअर व 
आय.सी.यू. इनचाज यांनी दले या अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार िन वदाधारकांनी सादर केले या लघु म 
िन वदा दरानुसार करारनामा क न, अनामत र कम घेवून िन वदेतील आयटेम .१ कर ता मे. ी 
क शन – र. .६९,३०,०००/-  व िन वदेतील आयटेम . २, ३ व ४ कर ता मे.बालाजी ेडस ्  – 

र. .३२,०१,०००/- यांचेकडून खरेद  कर यास व येणा-या एकूण र. .१,०१,३१,०००/- (अ र  र. . एक 
कोट  एक लाख एकतीस हजार) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७१२      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ई-ग हन स  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ई-ग हन स/२/का व/१०३/१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

लेखाप र ण अहवाल Doc No. 2110 आ ेप मांक ब-४७ यशदा पुणे येथे कमचा-यांना 
िश णासाठ  आले या र. .१५,०००/-चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे 

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

ठराव मांक – १०७१३      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – ई-ग हन स  
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ई-ग हन स/२/का व/१०२/१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

लेखाप र ण अहवाल Doc No. 2110 आ ेप मांक ब-४५ यशदा पुणे येथे कमचा-यांना 
िश णासाठ  आले या र. .११,२५०/-चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७१४      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – जेएनएनयुआरएम क  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/४०/१५ द.५/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत जवाहरलाल नेह  रा ीय पुनिनमाण अिभयान (JNNURM) 

अंतगत Project Monitoring & Reform Implementation Support(PMRIS) चे कामकाज करणेकामी िन वदा 
.७/२०१४-१५ काढ यात आली होती. िन वदाम ये मे. सील र क ए ड इ ा चर िल. यांचे  दर 
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र. पये १,०५,६०,०००/- इतके ा  झाले असुन यांना दर कमी करणेबाबत पञ मांक 
जेएनएनयुआरएम/३/ का व/२९५/२०१५ द.२२/१२/२०१४ अ वये कळ वणेत आलेले होते. यानुसार 
यांनी िन वदा र कमे या दरापे ा र.रपये ६०,०००/- कमी कर त  असलेबाबत द.२४/१२/२०१४ चे 
पञानुसार कळ वलेले आहे. मा.मु यलेखापर क यांनी र. पये १,०५,००,०००/- इतका  दर वकृतीबाबत 
मा यता दलेली आहे. JNNURM क पांचे सुधारणा (Reforms) चे कामकाज हे क  शासन व रा य 
शासन व महानगरपािलका यांचेम ये द.६/१२/२००६ रोजी करणेत आले या प ीय करारना यानुसार 
मुदतीत पुण करणे व वेळोवेळ  JNNURM अंतगत क पांची मा हती शासनाकडे सादर करणेसाठ  
JNNURM योजनेअंतगत िनवड करणेत आले या शहरामधील पाणीपुरवठा, जलिन:सारण योजना, 
झोपडप ट  पुनवसन योजना, आिथक दुबल घटकांसाठ  घरकुल योजना, ई-ग हन स, घनकचरा यव थापन 

इ. कामकाजाचा समावेश करणेत आलेलाआहे. यापैक  लं बत क पांचेकामकाजमाच २०१६ पुव  पुण 
करावयाचे आहे. तसेच न याने मंजुर झाले या क पांचे कामकाज माच २०१६ पुव  पुण करावयाचे आहे. 
सदर सव क पांचे कामकाजाचा पाठपुरावा तसेच व वध अहवाल (MPR,QPR etc) क  व रा य शासनास 
पाठ वणेकर ता व के  शासन    व रा य शासन कडून  महानगरपािलकेस JNNURM क पासाठ  िनधी 
उप बध करणेचा पाठपुरावा करणेसाठ  सं थेची  िनयु  करणेची आव यकता आहे. सदर कामकाजाकर ता 
सं था नेमणेकामी िन वदा या राब वणेत आलेली असून यानुसार ा  िन वदेनुसार कामकाज 
देणेकामीची कायवाह  करणेत आलेली आहे. सबब उपरो  कामकाजाकर ता मे. सील र क ए ड 
इ ा चर िल. या सं थेची  िनयु  करणे व सदर कामकाजासाठ  येणा-या  र. पये १,०५,००,०००/- 
(अ र  र. पये एक कोट  पाच लाख) अिधक सेवाकर इतके खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७१५      वषय मांक – ६० 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/७५/२०१५ द.५/२/२०१५ 
 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  २०१५ 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 नग ८९७१ पुरवठा केले या बलाची 
एकूण र. .८१,५४६/- (अ र  र. .ए याऐंशी हजार पाचशे सेहेचाळ स फ ) मे.भ  एंटर ायजेस, िचंचवड 
टेशन, पुणे १९. यांचेकडून करारनामा न करता  थेट प दतीने खरेद  क न सदरची र कम अदा करणेस 

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

-------- 
ठराव मांक – १०७१६      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८/१५ द.५/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, . .४६ मधील 
अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी 
(िन.र. .२८,००,३६२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख तीनशे बास ) पे ा २५.२१% कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९९,११०/- 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 
अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७१७      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३९/१५ द.५/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, . .४७ मधील 
अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी 
(िन.र. .५६,०१,९२५/- (अ र  र. .छप न लाख एक हजार नऊशे पंचवीस) पे ा २५.२१% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४३,९९,१६४/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – १०७१८      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 दरवष माणे मनपा या संयु  व माने यावष  देखील मंगळवार, द. १४ ए ल २०१५ रोजी 
पंपर  येथे भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महो सव साजरा कर यात येत आहे. सदर 
महो सवादर यान मडंप यव था, टेज, खु या, व ुत रोषणाई, बोधनकार या यान, सां कृितक 
काय म इ याद  सोई सु वधा िन वदा न माग वता थेट प तीने मनपातफ उपल ध क न दे यास व 
याकामी येणा-या अनुषंगीक खचासाठ  र कम पये तीन लाख पयतचे खचास 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 – १०७१९      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड ए युकेशन सोसायट  न दणी . महा/५५/८/२००९ कामेश रेसेडे सी, फेज-२, 
लटॅ नं.१६ पाचवा मजला जामा म जद जवळ, खराळवाड , पंपर , पुणे – १८ या शै णक सं थेस 

शै णक वष २०१५-१६ पासून उदू  व मराठ  मा यमाचे उ च मा यिमक/किन  महा व ालय, 
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खराळवाड  या ठकाणी ११ वी व १२ वी चे वग चालू करत आहेत. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िश ण मंडळाचे एकुण १२ ाथिमक उदू  शाळा आहेत. फ  एकच उदू  मा यिमक 
शाळा पंपर  िचंचवड मनपा मा यिमक िश ण वभागाची कायरत आहे. यानुसार पं.िचं.मनपा 
काय े ात एकह  उदू मा यिमक/किन  महा व ालय नाह . मा. यायमुत  राज  स चर व महमुदुर 
रहमान सिमतीने मु लम अ पसं याक समाज िश णापासून खुप मागासलेला अस याने यांना 
िश णाची संधी उपल ध क न दे याचे सूच वले आहे. सदर समाजा या व ा याना पुणे येथे दुरवर १५ 
क.मी. अंतरावर िश णासाठ  जावे लागते. यामुळे पुढ ल िश णापासून व ाथ  वंिचत राहू नये. 
हणून उपरो  सामा जक शै णक सं था उदू  मा यम व मराठ  मा यमा या व ा यासाठ  िश णाची 

सोय करत आहे. सदरची सं था उदू  व मराठ  मा यमा या अ पसं याक व ा यासाठ  वा ण य व 
व ान शाखा सु  करत आहेत. यासाठ  पं.िचं. मनपा ाथिमक व मा यिमक व ालय, खराळवाड , 
पंपर  – १८ या ठकाण या व ालयातील सहा वग खो या सदर या शै णक सं थेस मनपाने या 
कारणा तव भाग तरावर फ  ११ म ह या या कराराची जी अट घातली आहे ती र  क न 
अ पसं याक व ा यासाठ  वशेष बाब हणून सदर सं थेला कमान १० वषा या करारावर 
मा.उपसंचावक नगररचना ठरवतील या भा याने पंपर  िचंचवड ए युकेशन सोसायट स देणेस व 
याकामी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – १०७२०     वषय मांक – ६५ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – ड े य कायालय, थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ड े/ था/१/का व/२०६/१५ द.१०/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .५६ वैदूव ती पंपळे गुरव येथे “महापौर चषक 
ज हा तर बॉ संग पधा २०१५” या पधा द.१३/०२/२०१५ ते द.१५/०२/२०१५ या कालावधीत 
होणार आहे. यासाठ  मैदान लेवलींग करणे, पोयटा माती पुर वणे, मंडप, टेज, कमानी, बॅनस, खु या 
इ. यव था आव यक अस याने अशा कारची कामे करणा-या ठेकेदारांकडून पधा मक दर माग वले 
असता सवात कमी दर (अंदाजप क य दरापे ा १.९०% कमी) मे.साकळे असोिसएटस ्  यांचेकड ल दर 
चिलत दरा माणे र. .७,९०,०००/- इतका खच येत आहे. मे.साकळे असोिसएटस ्  यांचेकडून सदरचे 

काम क न घेणेकर ता व कामाची तातड  व आव यकता वचारात घेता िन वदा न माग वता तसेच 
करारनामा न करता काम क न घेणेसाठ  व यासाठ  येणा-या र. .७,९०,०००/- चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०७२१      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 बुधवार दनांक १८/२/२०१५ ची मा. थायी सिमती सभा शिनवार दनांक २१/२/२०१५ रोजी 
सकाळ  ११.०० वाजता आयो जत कर यात यावी व मगंळवार दनांक २४/२/२०१५ ची मा. थायी 
सिमती सभा शु वार दनांक २७/०२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आयो जत कर यात यावी. तसेच 
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मंगळवार दनांक ३/३/२०१५ ची मा. थायी सिमती सभा शिनवार दनांक ७/३/२०१५ रोजी 
दुपार  १.०० वाजता आयो जत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०७२२      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१०५७३ दनांक ३०/१/२०१५ म ये “खरेद  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे”  या मजकुरानंतर तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागासाठ  ई-िन वदा 
सूचना .२२/१/२०१४-१५ अ वये त कािलन सह आयु  यांचे सूचनेनुसार छपाई िन वदा साईजनुसार 
काढलेली आहे. छपाई िन वदा नावािनशी न काढलेमुळे (उदा.सामा य पावती पु तके, काय ववरण र ज., 
ितक टे, पुरवणी पेपर इ.) िन वदेम ये असणार  साईज व िन वदेतील सं या (प रमाण) यांचा य  
मागणी केलेली साईज व याचे आव यक असणार  सं था (प रमाण) यांचे य ात काम करताना 
कमी कंवा जा त माणात होते. िन वदेतील प रमाणाशी सुसंगत रहात नाह . यामुळे तातड ची 
आव यकता असणार  छपाई िन वदेतील लघु म दराने ३१ माच २०१५ पयत संबंिधत पुरवठा 
धारकाकडून क न घे यात यावी व नवीन छपाई िन वदा पूव या माणे ए ल २०१५ ते माच २०१६ या 
व ीय वषाक रता नावािनशी िन वदा काढ यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०७२३      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 काळभोरनगर येथील यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळास अकरा म हने कालावधीकर ता 
द.म.र. .१९००/- सेवाशु क त वावर देखभाल, संर ण व चालनकामी दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०७२४      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १०/०२/२०१५      वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सावा/३/का व/१९/१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मे.आय डयल बुक कं. मुंबई यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरानुसार सांगवी येथील 
अ यािसका व पधा पर ा क ास अंदाजे र. .१,४२,३८०/- ची पधा पर ांची ७६० पु तके खरेद  
करणेस व सदरचा खच “म यवत  ंथालय पु तक खरेद ” या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७२५      वषय मांक – ७० 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती सभा कायप का .१५२ द.२७/१/२०१५ मधील वषय .९ म ये 
खालील माणे दु ती कर यात येत आहे.  
 मे.वरदाियनी ए टर ायझेस िचंचवड यांना कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा 

र. .९७,०२०/- माणे १२ म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- इतका यानंतर,“ दुस-या वषात मे.ओंकार 
इं जिनअ रंग पंपर  यांना दरमहा १,०६,७२२/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१२,८०,६६४/- इतका असा 
एकूण र. .२४,४४,९०४/- चे खचास मा यता व मे.ओंकार इं जिनअ रंग पंपर  यांना येक  एक-एक 
वषाचे कामाचे आदेश देणेस” हा मजकूर वगळून एकूण खच ११,६४,२४०/- (अ र  र. .अकरा लाख 
चौस  हजार दोनशे चाळ स फ ) चे खचास मा यता अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १०७२६      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 िचंचवड गाव येथील भाग .२२ मधील बळवंत िचंचवडे यायामशाळा सं कृती म हला बचत 
गटास अकरा मह ने कालावधीकर ता द.म.र. .२०००/- सेवाशु क त वावर देखभाल,संर ण व 
चालनकामी दे यास व याकामी करारनामा करणेस 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 – १०७२७      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या िश ण मंडळातील िनवृ  ाथिमक िश कांना मनपा कमचा-
यां माणे ध वंतर  योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७२८      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १०/०२/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अतलु िशतोळे यांचा ताव... 
    मनपाम ये काम कर त असणा-या समुह संघटकांना मनपा कमचा-यां माणे शासक य व  
सावजनीक सु टया मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०७२९     वषय मांक – ७४ 
दनांक – १०/०२/२०१५     वभाग – ड े य कायालय,पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ड/पा.पू./१/का व/११/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 काळेवाड  वजयनगर मधील ओंकार कॉलनी, समथ कॉलनी, वामी समथ कॉलनी, वैभव 
कॉलनी इ. भागात दु षत पा याचा  िनमाण झाला आहे. सदर काम तातड ने करणे आव यक आहे. 
या पा भुमीवर िन वदा कायवाह त कालाप यय होईल. सदर कालाप यय टाळ यासाठ  सदरचे भागात 
पाईपलाईन टाकणेचे व अनुषंिगक काम जल े  .ड/काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण 
यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामातुन क न 
घेणेचे गरजेचे आहे. या कारणा तव सदर कामास व यापोट  येणा-या र. .५०,००,०००/- या खचास 
भाववाढ सह मा यता देणेत येत आहे.   

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
(मा.भालेकर शांताराम क ड बा) 

                                सभा य  

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/२१/२०१५ 
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             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


