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

कायप का मांक - १८६ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – ०८/०९/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०८/०९/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

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

 
           यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.च हाण–सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.दुधेकर,मा.इंगळे,मा.तांबे, मा.थोरात,मा.पठाण, मा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख,मा.गायकवाड, 
मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन अिधकार ,मा.ऐवले-
समाज वकास अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 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 ४६) :-  पं.िचं.मनपा या औ ोिगक िश ण क ाम ये एक त मानधनावर घेणेबाबत-

मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
वषय मांक ४७):- मनपा मु य शासक य इमारतीचे आवारातील उपहारगृह (कॅ ट न) ११ 

म हनेक रता भाडे त वावर चाल व यात देणेबाबत... 
वषय मांक ४८) :- क प यव थापन स लागार नेमणूक बाबत... 
वषय मांक ४९) :- ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 

कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल 
काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५०) :- िचखली मैलाशु करण क  उ ान वषयक देखभालीचे कामकाजाबाबत- 
मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५१) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कायालय मु यालयातील 
कामां या तरतुद म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  फेरबदल करणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५२) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालय पाणीपुरवठा 
वभागामधील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, 
मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५३) :- िनगड  उ डाण पूलाखालील दो ह  बाजूचे वाहनतळाची जागा भा याने देणेबाबत 
- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५४) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पात प अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५५) :- रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल 
काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५६) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क व इ े ीय म.न.पा. चे ाथिमक व 
मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध 
करणेबाबत... 

वषय मांक ५७) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब व ड े ीय म.न.पा. चे ाथिमक व 
मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध 
करणेबाबत... 

वषय मांक ५८) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ व फ े ीय म.न.पा. चे ाथिमक व 
मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध 
करणेबाबत... 

वषय मांक ५९) :- रावेत येथील से.२९ उ ान देखभाल संर णाकामी देणेबाबत – मा.स वता 
साळंुके, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव...  

-------- 
दनांक १/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८५) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
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ठराव मांक – १२३४९      वषय मांक – १ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      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 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, . .७ च-
होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणकेामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२,८०,११,६७५/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार सहाशे पं याह र फ ) 
पे ा २९.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,०६,७६,८१८/- 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 करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२३५०      वषय मांक – २ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से.२३ 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/५४४/२०१५ द.२७/७/२०१५ 
वषय – पं.ि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 २ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२३५१      वषय मांक – ३ 

दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.सुिनता गवळ       अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३९८/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
डुडुळगाव, मोशी येिथल टाक ला कंपाऊड वॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे या 
कामासाठ   मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२८,००,७२९/- (अ र  र. . अ ठावीस  लाख सातशे एकोणतीस 
फ ) पे ा २९.२९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७९,४१५/- 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 घेणेस  मा यता  देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३५२      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०००/१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण  वभागाकड ल िन.नो. .४/२८/२०१५-१६ अ वये, वॉड . ४६ म ये 
नढेनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/s P V Deshmukh 

(िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) पे ा २३.७८ % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर 
दराने र. .२४,००,९३०/- 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 – १२३५३      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/२०१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय - िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

 िमळणेबाबत... 
 

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

-------- 
ठराव मांक – १२३५४      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१३/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनसारण  वभागाकड ल  िन.नो. .१/२८/२०१५-१६ अ वये, िचंचवड येथील वॉड 
.२२,२३ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN 

(िन.र. .२७,९४,२९६/- (अ र  र. .स ावीस लाख चौ या नव हजार दोनशे शहा नव) पे ा २७.२८  % 

 कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२१,३३,६१३/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२३५५      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१२/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनसारण  वभागाकड ल  िन.नो. .१/३५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .२४,४२ 
मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. . 
२७,९५,११२/- (अ र  र. . स ावीस लाख पं या नव हजार एकशे बारा) २७.२७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२१,३४,५२९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३५६      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – उ ान 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६२७/२०१५ द.२६/०८/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३/२०१५/१६ अ वये, मनपाचे आ. .४१४ 
स.नं.६८८ िशतलबाग भोसर  येथे उ ान वकिसत करणे व ५ म हने देखभाल करणेकामी मे.भैरवनाथ 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया (कोटेशन नोट स र. .१,९२,७६५/- (अ र .र. .एक लाख 
या नव हजार सातशे पास  फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (31.52% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश .उदयान/6/का व/626/2015 द.26/08/2015 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३५७      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – उ ान 

सुचक-मा.सुिनता गवळ       अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६२९/२०१५ द.२६/०८/२०१५ 
वषय - नािशक हायवे ते दुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शोिभकरणासाठ  काळ  माती पुर वणे व  

 पसर वणेबाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३५८      वषय मांक – १० 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – उ ान 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२६८/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .४/२०१५/१६ अ वये, मनपाचे क े ीय 
कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ली मते या टकरणे पाणीपुरवठा करणकेामी 
मे.िशवामृत वॉटर स लायस (कोटेशन नोट स र. .१,८९,०००/- (अ र  र. .एक लाख एकोनन वद हजार 
फ ) अंदाजपञ कय दराने (७००/- ित प) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/२६७/२०१५ द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३५९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./३/का व/२३३/२०१५ द.२४/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ड” े ीय कायालयाचे काय े ातील कचरा उचलणे व वाहतुक 
क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  िन वदा नो टस 
.४-२/२०१३–१४ नुसार ई-िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  िन वदांपैक  लघु म दराचे 

िन वदाधारक  मे.जयगणेश ए टर ायजेस, पंपर -१७ यांची मा. थायी सिमती ठराव .७९७२ दनांक  

२५/८/२०१४ नुसार १ वष कालावधीसाठ  (१)कचरा थानांतर क  ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  
र. .४,०६०/- व (२)मोशी कचराडेपो ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने वाहने 
उपल ध करणेस यांचेशी करारनामा करणेस व येणारे य  खचास मा यता देणेत आली आहे. 
यानुसार स या याकामी १२ वाहने ित दनी उपल ध करणेत आली आहेत. सदर कामाची मुदत दनांक 

३१/८/२०१५ रोजी संपत आहे. याकामी न याने ठेकेदार नेमणेची िन वदा कायवाह  ड- े ीय 
कायालयामाफत सु  आहे. यासाठ  काह  कालावधी लागणार असलेने आरो य वषयक कचरा उचलणे 
कामात अडचणी येवू नयेत हणून  सदर कामास दनांक १/९/२०१५ पासून ६ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देवून ड- े ीय कायालयासाठ  ८ टपर वाहने, ब- े ीय कायालयासाठ  ३ टपर वाहने व क-
े ीय कायालयासाठ  १ टपर वाहने उपल ध करण,े याकामी यांचेशी करारनामा करणे व याकामी 

येणा-या अंदाजे र. .९२,६०,१६०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  सदरची बाब ह  लोकाआरो याशी िनगड त अस याने िन वदा या पुण होईपयत 
मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२३६०      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४७/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/३/२०१४-१५ अ वये, . .२ वेणीनगर म ये 
उव रत भागात गटसची दु तीची कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,४४४/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे च वेचाळ स) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,७६,४६८/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४५/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/१/२०१४-१५ अ वये, . .२ वेणीनगर येथे 
टॉवर लाईन रोडलगत व ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे कामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२३,३०,०१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार एकोणीस) पे ा ४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,५०५/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१५२/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/९/२०१४-१५ अ वये, . .२ वेणीनगर येथील 
उव रत ठकाणी गटसची दु ती करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,४४४/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे च वेचाळ स) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,७६,४६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
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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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सुिनता गवळ       अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४८/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/४/२०१४-१५ अ वये, . .२ वेणीनगर, 
सहयोगनगर येथील भागात ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे कामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२३,३१,२१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार दोनशे एकोणीस) पे ा ४९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२४,१३५/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४९/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/५/२०१४-१५ अ वये, . .१ तळवडे पीनगर 
येथील ड .पी.र याचे कडेने बंद पाईप गटस करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२३,३२,४६५/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार चारशे पास ) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,२४,७८९/- पयत काम क न घेणसे 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२३६५      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१५०/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/६/२०१४-१५ अ वये, . .२ वेणीनगरम ये 
आव यतेनुसार नाला बांधणेकामी मे.ओंकार क शन (िन.र. .२३,३३,०१९/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार एकोणीस) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६९,८०२/- 
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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६६      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१५१/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/८/२०१४-१५ अ वये, . .१ तळवडे पीनगर 
येथील अंतगत र याचे कडेने बंद पाईप गटस करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२३,३२,४६५/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार चारशे पास ) पे ा ४९.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२४,७८९/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१५३/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/१०/२०१४-१५ अ वये, . .१ पीनगर तळवडे 
भागातील योितबानगर व बाढेव ती येथील र ते खड मु माचे करणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२३,३०,५६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार पाचशे सदुस ) पे ा ४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,७९२/- 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 
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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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६८      वषय मांक – २० 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१५४/२०१५ द.२८/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/११/२०१४-१५ अ वये, . .१ पीनगर तळवडे 
पीनगर येथील अंतगत र यांची दु ती करणे (चर बुज वणे) कामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .२३,३०,५६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार पाचशे सदुस ) पे ा ४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,७९२/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३६९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय थाप य 

सुचक-मा.सुिनता गवळ       अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/७८२/२०१५ द.३१/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.म.न.पा.चे ह म ये कै.लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यांचा पुणाकृती पुतळा बस व यासाठ  
दलीत बहुजन समाज वारंवार मागणी कर त आहे. यास अनुस न िनगड  से टर नं २२ येथील जकात 
ना या शेजार ल बी.आर.ट . ॅ झीट टेशन या ता वत आराख यांतगत  उपरो  वषयां कत 
पुत यासाठ  व पुत या सभोवतालचे सुशोिभकरणासाठ  सुमारे ६५० चौ.मी. जागा उपल ध क न 
देणेबाबत द. १९/०८/२०१४ रोजीचे मा.महापािलका सभेम ये .५६५ अ वये ठराव पा रत झालेला 
आहे. तुतचे काम विश  कारचे व वा तु वशारदक य व पाचे अस याने व म.न.पा.चे उपल ध 
मनु यबळ व यांचेकड ल दैनं दन कामकाजाचे व प आ ण कामाची या ी या सव बाबींचा वचार 
िन वदा िस द नंतरची कायवाह  करणे (Preparationof post tender Activities)  आ ण कामाचे व शीर 
िनयोजन क न काम सुलभ र या वेळेत पुण करणे इ.साठ  अशा कारची कामे करणा-या अिभकरणाची 
सदरचे कामासाठ  “ क प िनयोजन स लागार” (Project management consultant) हणून नेमणूक 
के यास काम यव थत र या पुण करणे सुलभ होईल. या ीने मे.अथ केप आ कटे टस ्  अँ ड 
क स टं स, पुण–े३०. यांची सदरचे कामासाठ    ोजे ट मॅनेजमट कं स टंट हणून नेमणूक करणेस व 
सदर कामासाठ  म.न.पा.चे चलीत दराने  िन वदा िस द  प ात चे कामासाठ  िन वदा वकृत 
रकमे या १.३५ % (सव कर समावेशक) दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२३७०      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड ेका/२७२/२०१५ द.२०/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

म.रा. व. व.कं. यांना कासारवाड  ीज ते वाकड (कॅराडोर-३) र यावर ल तावात नमुद १५ 
बी.आर.ट .एस. चे बसथांबे कर ता म.रा. व. व.कं. यांना तावात नमुद माणे एकुण र. .३०,५१३/- 
(अ र  र. .तीस हजार पाचशे तेरा पये फ ) कामाची तातड  वचारात घेता भरणेत येत असुन 
सदर ल खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२३७१      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२६५/१५ द.३१/८/२०१५ 
वषय - भाग .१९ रावेत म ये भ डवे कॉनर येथील ड .वाय.पाट ल कॉलेज ते बी.आर.ट .एस.  

र यापयतचा र ता वकिसत करणे व सी.ड . वक बांधणेबाबत... 
वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१२३७२      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३०/१५ द.१/९/२०१५ 
वषय - भाग .५३ वाकड स.नं.१३० पेिसया हौ.सो., साई ओझोन, वव सोसा. पयतचा र ता  

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

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

ठराव मांक – १२३७३      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२८/१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१४/१५-१६ अ वये, ताथवडे गावातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. (िन.र. .३५,०१,२४१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे ए केचाळ स) पे ा ३१.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२५,०८,३४२/- 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 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३७४      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३१/१५ द.१/९/२०१५ 
वषय - . .५१ म ये अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉटिम स प दतीने  

डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२३७५      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सुिनता गवळ       अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३२/१५ द.१/९/२०१५ 
वषय - . .२४ मधील ीधरनगर, मा णक कॉलनी प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने  

डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२३७६      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३३/१५ द.१/९/२०१५ 
वषय - . .५३ वाकड ते इडन सोसायट  पयतचा १२ मी. र ता व अंतगत र ते खड करण व  

डांबर करण करणबेाबत... 
वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणते यावा. 

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

ठराव मांक – १२३७७      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२९/१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०६/१५-१६ अ वये, पुनावळे येथे कोयतेव ती ते 
काटेव ती र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. 
(िन.र. .४२,००,८६३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख आठशे ेस ) पे ा ३१.७७% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .३०,०९,५६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३७८      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३४/१५ द.१/९/२०१५ 
वषय - . .५० म ये अंतगत र ते तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉटिम स प दतीने  

डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२३७९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११४/२०१५ द.२४/८/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१०.८.२०१५ ते द.१६.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/११४/२०१५ द.२४.८.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १२३८०     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक-मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२४५/२०१५ द.०१/०९/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या न वन र पेढ  
वभागाने मागणी केले माणे १० नग िसंगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज (SDP Bags) खरेद  
करणॆकामी कोटेशन नोट स .०७/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये मे. ी एंटर ायजेस, पुणे यांनी 
सादर केलेले दर र. .८,०६७/- ती नग (सव करांसह) हे लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत 
आले आहेत. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती णालया या न वन र पेढ  वभागासाठ  आव यक 
१० नग िसंगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज (SDP Bags) मे. ी एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून यांनी 
सादर केलेले दर र. .८,०६७/-  ती नग (सव करांसह) माणे करारनामा न करता खरेद  करणेस व 
सदर िसंगल डोनर लेटलेट कले शन बॅ ज (SDP Bags) खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण 
र. .८०,६७०/- (अ र  र. .ऎंशी हजार सहाशे स र फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२३८१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – ब े य कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/९/का व/३८०/१५ द.२८/८/२०१५ 
वषय - भाग .५२ ताथवडे, पूनावळे मशानभूमी व घाटाची करकोळ दु तीची कामे करणे व इतर  

थाप य वषयक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ३३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १२३८२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – इ े य कायालय, व ुत 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/ व/६३/१५ द.३१/८/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

प.िचं.म.न.पा. या इ े ीय कायालय व ुत वभाग काय े ातील हरामाता मंद र बुडव ती  
च-होली, साईनगर  कालनी नं-४, भारत मातानगर गणेश कालनी-४, िशवाई कालनी-1  आदशनगर, 
समथनगर न वन पा या या टाक  जवळ ठकाणी व पर सरातील ट लाईट कर ता वीजपुरवठा 
िमळणेकर ता म.रा. व. व.कं.ला र. .२८,६००/- (अ र  र. .अ ठावीस हजार सहाशे फ ) अदा करणे 
आव यक अस याने सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३८३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/३६८/२०१५ द.३१/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातून वाहणा-या पवना नद या पा ात मो या माणात 
राडारोडा, भराव तसेच त कालीन शेतजिमनी या िसंचनासाठ  बांधलेले बंधारे पावसा या यित र  
नद म ये दू षत पाणी साठून रा ह याने, तसेच यामुळे नद  पा यावर मो या माणात जलपण ची वाढ 
होत अस याने डासांची उ प ी मो या माणात होऊन नद  पा ा या प रसरात अनारो याची थती 
िनमाण होत आहे. या सव बाबी वचारात घेता नद पा  व छ क न पुररेषेची ती ता कमी करणे बाबत 
उपाययोजना ठर वणेसाठ  पाटबंधारे वभागा या व र  अिधका-यां समवेत दनांक ०३/०५/२०१३ रोजी 
संपूण नद ची पहाणी केली असून, यांनी दले या िनर ण अहवाला नुसार पवना नद साठ  ब-याच या 
उपाययोजना करणेचे सुच वले आहे. यापैक  उपयु ता संपले या बंधा-याची स थतीत आव यकता 
नसलेने पदमजी पेपर िमल येथील बंधारा, सांगवी येथील बंधारा आ ण पंपळे सौदागर िमिलटर  डेअर  
फाम येथील बंधा-याचा काह  भाग काढून टाकणे इ याद  कामे पावसा यापूव  करणे आव यक होते. 
याबाबत त कालीन मा.उपमु यमं ी तथा पालकमं ी, पुणे ज हा यांचे समवेत दनांक १९/०५/२०१३ 
रोजी मु य अिभयंता, पाटबंधारे वभाग व यांचे संबंिधत अिधका-यांसमवेत याबाबत बैठक झाली आहे, 
याम ये ये या येणा-या पावसा यापूव  करणेत येणा-या कामासाठ  लागणार  पाटबंधारे/यां क  
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वभागामाफत मनपास मिशनर  उपल ध क न देणेबाबत या सुचना सदर बैठक म ये 
मा.उपमु यमं ी महोदय यांनी द या. तसेच यासाठ  आव यक ती कामे करणे उदा. अनाव यक बंधारे 
काढणे आव यक बंधा-यांना गेट बस वणे इ याद  कामे करणेस व यासाठ  येणा-या खचास 
मा.महापािलका सभा ठराव मांक २९५ दनांक. २०/०५/२०१३ अ वये शासक य मा यता घेणेत 
आलेली आहे. य  कामाचे वेळ  वापरणेत आले या मिशनर ं या बीलाची र कम यां क  वभागाने 
दनांक ३१/०५/२०१३ व दनांक १३/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये कळ वलेले आहे. सदर र कम पये 
९६,१६८/- इतक  आहे. सदर र कम मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील पान मांक ३३२ 
अ. .३८ वर करणेत आले या र. .१०,००,०००/- या तरतुद  मधून र. .९६,१६८/- इतक  अदा करणे 
आव यक आहे. सबब नद या वहन मतेस अडथळा होणारा सांगवी येथील बंधारा तोडणेकामी यां क  
वभागा या दनांक ३१/०५/२०१५ ते दनांक १३/०६/२०१५ या कालावधीम ये वापरणेत आले या 
मशीनर ं या भा यापोट  देय र कम पये ९६,१६८/- (अ र  र कम पये शहा णव हजार एकशे 
अडूस  फ ) खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३८४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/५८४/२०१५ द.२९/८/२०१५ 
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

तालेरा णालयातून मोित बंदू श ये कर ता आव यक असणारे सा ह य उपल ध क न 
देणेकामी वचारणा होत अस याने व णसेवेत अडथळा िनमाण होवू नये हणून थम सा ह य खरेद  
करणेकामी मे.माऊली स जकल ऍ ड फामािसट कल यांचेकडून ा  लघु म दरानुसार कामाचा आदेश 
देवून, करारनामा न करता सा ह य खरेद  करणेस व येणा-या र. .४२,३४०/- चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३८५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२९१/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/५/२०१५/२०१६ अ वये, सन २०१५-१६ 
साठ  पंपर  िचंचवड 'अ' व 'ब'  भाग ह तील वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क द यांचे वा षक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. (िन.र. .८,१९,१८६/- (अ र  र. .आठ 
लाख एकोणीस हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा २१.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३८६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/२९२/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/६/२०१५/२०१६ अ वये, सन २०१५-१६ 
साठ  पंपर  िचंचवड 'क' व 'ड'  भाग ह तील वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क द यांचे वा षक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. (िन.र. .८,१९,१८६/- (अ र  र. .आठ 
लाख एकोणीस हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा २७.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३८७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२९३/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/९/२०१५/२०१६ अ वये, सन २०१५-१६ 
साठ  मंुबई पुणे महामागावर ल वाहतूक िनयं क द यांचे देखभाल, दु ती करणे व त अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. (िन.र. . ७,९३,१८६/- (अ र  र. .सात लाख या नव 
हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा ११.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३८८      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२९५/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३/२०१५/२०१६ अ वये, थेरगांव उप वभागातील 
न याने होणा या ांतीनगर व तुळजाभवानी मंद र जवळ ल र यांवर दवाब ी यव था करणेकामी 
मे.कमल इले कल एंटर ायजेस (िन.र. .८,९६,५७९/- (अ र  र. .आठ लाख शहा नव हजार पाचशे 
एकोणऐंशी) पे ा ३२.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३८९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/९२४/२०१५ द.२७/८/२०१५ 
मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 

वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२३९०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/२७६/२०१५ द.३१/८/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/९/२०१४/२०१५ अ वये, . .२८ मासुळकर 
कॉलनी येथील भाजी मंडई व हॉकस झोन येथे व ुत वषयक काम करणेकामी मे.के.ड .इले क स 
(िन.र. .५,५९,३२२/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार तीनशे बावीस) पे ा २३.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२३९१      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – नगरसिचव  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/८७५/२०१५ द.०३/०९/२०१५ 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३९२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२९०/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२/२०१५/२०१६ अ वये, सन २०१५-१६ 
साठ  औंध रावेत र यावर ल वाहतूक िनयं क द यांचे वा षक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.जे.पी. ॉफ क अँटोमेशन ा.िल. (िन.र. .७,५४,६८६/- (अ र  र. .सात लाख चोप न हजार सहाशे 
शहाऐंशी) पे ा १४.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२३९३     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक-मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/५७३/१५ द.२/९/२०१५ 
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत व वध आव यक असलेले B.P. App., Fetal 

Doppler, ECG Machineखरेद  करणेकामी िस द करणेत आले या ई-िन वदा .१८/२०१४-१५ 
मधील लघु म िन वदाधारक मे.महेश स जकल अँ ड फामा यांचे B.P.Apparatus (Mannual)  

कर ता ा  लघु म दर सव करा सह त ित नग र. .२,१४२/- या माणे ४७ नगांकर ता 
र. .१,००,६७४/- रकमेस व B.P.Apparatus (Electric Automatic) कर ता ा  लघु म दर 
र.र.१,२४९/- ितनग या दराने ६ नगांकर ता र. .७,४,९४/- रकमेस तसेच Fetal Doppler कर ता 
मे.ऑ टन हे थ केअर यांचे ा  लघु म दर र. .१०,६००/- ितनग या दराने २ नगां कर ता 
र. .२१,२००/- रकमेस व ECG Machine कर ता मे.एलमेड यांचे ा  लघु म दर र. .३४,५००/- 
ितनग या दराने १ नगाकर ता र. .३४,५००/- या दराने करारनामा क न खरेद  कर यास येणा-या 

एक ीत र. पये १,६३,८६८/- (अ र  र. .एक लाख ेस  हजार आठशे अडुस  फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या लेखािशषामधून 
खच  टाकणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १२३९४     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण क ाम ये एक त मानधनावर १५ ते २० 
वष काम करत असले या खाली नमूद केले या िनदेशकांची मुदत पुण झा यावर सेवा एक दवस 
वखंड त क न पुढ ल सहा म हने कालावधीकर ता द.म.र. .२५,०००/- (र. .पंचवीस हजार) एक त 
मानधनावर नेम यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

अ. . िनदेशकाचे नाव 

१. ी. व मिसंह वसंतराव काळोखे 

२. ीमती उ वला ल मण सातकर 
३. ीमती वृंदावणी ब सीलाल बोरसे 
४. ी.शहाजी पांडूरंग ताठे 
५. ी.िनलेश खुशालचंद लांडगे 
६. ी.भानुदास धमाजी दुधाळ 
७. ी. काश िशवाजी िशंदे 
८. ी. कसन द ा य गावडे 
९. ीमती सीमा यशवंत जाधव 
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ठराव मांक – १२३९५     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – अ े य कायालय, ािधकरण ४४ 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/५/का व/५६६/२०१५ द.५/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.आयु  सो यांचेकड ल दनांक २०/०४/२०१५ चे प रप कानुसार सौ.चंदा भांडे, यमुनानगर 
म हला आघाड  यमुनानगर, िनगड  ४४ हे जर कोटेशनमधील उ चतम दर र. .८१,०८१/- नुसार ११ 
म ह यांचे होणारे भाडे र. .८,९१,८९१/- अनामत चार म ह याचे भाडे र. .३,२४,३२४/- ११ म ह याचे 
भा यावर होणारा १४% सेवाकर र. .१,२४,८६५/- असे एकूण र. .१३,४१,०८०/- (अ र  र. .तेरा लाख 
ए केचाळ स हजार ऐंशी फ ) मनपा कोषागारात एकरकमी भरत असतील तर यांना संपूण र कम 
मनपा कोषागरात भ न घेऊन उपहार गृहाचा ताबा दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
मा.आयु ांनी मा. थायी सिमती सभे या मंजुर स आधीन राहून दले या उमेदमा यतेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२३९६     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय, थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/८१०/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
    फ े ीय कायालयातील १) भाग .९ संभाजीनगर मधील मु य र यांचे काँ ट करण करणे 
व आधुिनक करण, सुशोिभकरण करणे. २) भाग .९ संभाजीनगर येथे लेसर शो साठ  थाप य 
वषयक कामे करणे (संभाजी महाराज डांगण) या कामासाठ  महानगरपािलके या पॅनलवर क प 
यव थापन स लागार हणून अनु. .१ साठ  मे.पे हटेक क स टंट व अनु. .२ साठ  मे.अथ केप 
आ कटे ट अँ ड क स टंट (Earthscape Architects & Consultants) यांची क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणूक करणे व यांना केले या कामाची फ  मनपा या मा य दरानुसार िन वदा पुव (Pre 

Tender Activity) कामासाठ  वकृत िन वदा कंमती या ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender 

Activity) कामांसाठ  वकृत िन वदा कंमती या १.३५% सवकरासह अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – १२३९७     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२३९८     वषय मांक – ५० 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ी. वामी ववेकानंद म हला वयंरोजगार सेवा सह.सं था यांना िचखली मैला शु करण क  
उ ान वषयक देखभालीचे कामकाज िन वदा नो टस १०/१३/१४ अ वये अंदाजप क य दरापे ा ४०% 
कमी दराने (अंदाजप कय र कम ९,२७,२०६/-) या दराने १२ म हने कालावधीसाठ  सोप व यात आले 
होते. सदर िन वदे या वेळ  सदर ठकाणचे े  ९४०० चौ.मी. होते. तथापी सदर ठकाणाचे उ ान या 
कामकाजाम ये वाढ झाली अस याने वाढ व कामाचीह  देखभाल करणे आव यक आहे. सबब िचखली 
मैलाशु करण क  उ ान देखभाल वषयक वाढ व काम िन.नो. . १०/१३-१४ चे मंजुर दराने वामी 
ववेकानंद म हला सेवा सह.सं था यांना यापूव या मंजूर लघु म िन वदा दराने पुढ ल १२ म हने 
कालावधीसाठ  सोपवावे व या माणे येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२३९९     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाप काम ये कामा या तरतुद म ये 
अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
                  (वाढ/घट र. .१,२७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२४००     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 इ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .६,७५,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२४०१     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 अ े य कायालयातून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनगड  उ डाणपूलाखालील दो ह  
बाजूचे वाहनतळाची जागा ी. केशव द ा य थोरात रा.िनगड  गावठाण यांना ित महा र. .२६,०००/- 
दराने ती ३ तासास दूचाक  वाहनास र. .१०/- व चारचाक  वाहनास तीन तासासाठ  र. .२०/- या 
चिलत दराने ११ म हने कालावधीसाठ  थेट प तीने भा याने दे यास व याकामी करारनामा कर यास 
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मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १२४०२     वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१८० दनांक ११/८/२०१५ र  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
व भाग ब मु यालयातील सन २०१५-१६ या अंदाजात प अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.                  (वाढ/घट र. .१,०७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२४०३     वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ दरवष  १५ स टबरला २०१५ रा ीय अिभयंता दन साजरा 
करणेत येतो. या काय माकर ता ी. िशवराज गोल यांचे या यान ठेव यात आले आहे. याकर ता 
यांना र. .२५,०००/- मानधन ावयाचे आहे. तसेच मनोरमा आटस यांचाह  मनोरंजन काय म ठेवला 

असुन याकर ता र. .१,२०,०००/- इतके मानधन दे याचे ठर वले आहे. तर  सदर खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२४०४     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक- मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/२५७/२०१५ द.   /०९/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क व इ े ीय कायालय काय े ातील म.न.पा. चे ४९ 
ाथिमक व ८ मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध करणे 

(कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा नोट स . ३-३/२०१५-१६ १) दै.लोकमत, २) 
दै. भाग, ३) दै.आज का आनंद या वृ प ातुन द. ८/८/२०१५ रोजी तसेच म.न.पा. वेबसाईटवर िस  
क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या एकूण १७ िन वदांपैक  पा  १४ िन वदाधारकांचे 
दरप क उघडणेत आले असता मे.शुभम उ ोग, पंपर गांव, पुण-े१७ यांनी सदरचे कामासाठ  सादर 
केलेला मािसक र. .७,४७,३९९.९६ हणजेच ७,४७,४००/- व वा षक र. .७८,४७,०००/- हा दर कामाचे 
एकूण अंदाजप क य कंमत र. .९६,६९,६९१/- पे ा १८.८४% कमी हा सवात लघु म आहे. यानुसार 
सवात कमी दराचे िन वदाधारक मे.शुभम उ ोग, पंपर गांव, पुण-े१७ यांचेकडून सदर शाळांची व छता 
क न घेणेकामी एकूण ७० कामगार व ०२ सुपरवायझर उपल ध करणे, याकामी यांची १ वष 
कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश 
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देणे व याकामी येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये 
होणा-या वाढ सह) मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२४०५     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक- मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/२५६/२०१५ द.   /०९/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब व ड े ीय कायालय काय े ातील म.न.पा. चे ४५ 
ाथिमक व ६ मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध करणे 

(कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा नोट स . ३-२/२०१५-१६ १) दै.लोकमत, २) 
दै. भाग, ३) दै.आज का आनंद या वृ प ातुन द. ८/८/२०१५ रोजी तसेच म.न.पा. वेबसाईटवर िस  
क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या एकूण १७ िन वदांपैक  पा  १६ िन वदाधारकांचे 
दरप क उघडणेत आले असता मे.राजमाता अ ह यादैवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह.सं था, 
यमुनानगर, िनगड , पुण-े४४ यांनी सदरचे कामासाठ  सादर केलेला मािसक र. .८,५८,९३४/- व वा षक 
र. .९०,१८,८०७/- हा दर कामाचे एकूण अंदाजप क य कंमत र. .१,०८,१३,२९८/- पे ा १६.५९% कमी 
ह  सवात कमी दराची िन वदा आहे. यानुसार सवात कमी दराचे िन वदाधारक मे. राजमाता 
अ ह यादैवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह.सं था, यमुनानगर, िनगड , पुण-े४४ यांचेकडून सदर शाळांची 
व छता क न घेणेकामी एकूण ५३ कामगार व ०२ सुपरवायझर उपल ध करणे, याकामी यांची १ वष 

कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े आव यक अट /शत चा करारनामा करणे, कामाचे आदेश 
देणे व याकामी येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये होणा-या 
वाढ सह) मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२४०६     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०८/०९/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक- मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/२५५/२०१५ द.   /०९/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ व फ े ीय कायालय काय े ातील म.न.पा. चे ३७ 
ाथिमक व ०४ मा यिमक शाळांचे दैनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कामगार उपल ध करणे 

(कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-िन वदा नोट स . ३-१/२०१५-१६ १) दै.लोकमत, २) 
दै. भाग, ३) दै.आज का आनंद या वृ प ातुन द. ८/८/२०१५ रोजी तसेच म.न.पा. वेबसाईटवर िस  
क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या एकूण १८ िन वदांपैक  पा  १६ िन वदाधारकांचे 
दरप क उघडणेत आले असता मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सह.सं था यांनी सदरचे कामासाठ  सादर 
केलेला मािसक र. .५,५७,७७७/- व वा षक र. .५८,५६,५५८.५ हा दर कामाचे एकूण अंदाजप क य 
कंमत र. .७३,३२,०१४/- पे ा २०.१२% इतका कमी आहे. सदरचे सादर कर यात आले या िन वदा 
दराचे दर पृथ करण माग वणेत आले असता सं थेने द.०२/०९/२०१५ रोजी सादर केले या दर 
पृथ करणानुसारचे दर कमान वेतन दरापे ा कमी अस याने व यामुळे िन वदा अट .१९ चे पालन 
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करणे श य होणार नस याने सदरचे दर वकृत कर यात आलेले नाह त. याकामी सेक ड लोए ट 
मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह.सं था, यमुनानगर, िनगड , पुण-े४४ यांनी 
सदरचे कामासाठ  सादर केलेला मािसक र. .५,७३,२२१/- व वा षक र. .६०,१८,८२०.५० हा दर कामाचे 
एकूण अंदाजप क य कंमत र. .७३,३२,०१४/- पे ा १७.९१% कमी हा आहे. व यांनी 
द.०७/०९/२०१५ चे प ाने मािसक र. .५,६९,२५९/- व वा षक र. .५९,७७,२१९.५० हणजेच पुणा कत 
र. .५९,७७,२२०/- हा दर कामाचे एकूण अंदाजप क य कंमत र. .७३,३२,०१४/- पे ा १८.४८% असा 
कमी क न दला आहे. यानुसार या कामी मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था, यमुनानगर, िनगड , पुण-े४४ यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी एकूण ५३ 
कामगार व ०२ सुपरवायझर उपल ध करण,े याकामी यांची १ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या य  
खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह) मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२४०७     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०८/०९/२०१५      

सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक- मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 रावेत येथील से.२९ उ ान धमराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस स या या मंजूर लघु म 
िन वदा दरानुसार पुढ ल दोन वष कालावधीकर ता देखभाल संर णाकामी दे यास व याकामी येणा-या 

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

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

 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८३/२०१५ 

दनांक - ०८/०९/२०१५ 

  
                  नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


