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

कायप का मांक - १८१ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०४/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
३) मा.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.तापक र अिनता म छं  
             ११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
  १२) मा.काळे वमल रमेश 
  १३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
  १४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
   यािशवाय मा.डोईफोडे-सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.कडूसकर,मा.खोसे-
सहा.आयु ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.थोरात,मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

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

घेणेत आले – 

 
वषय मांक १२) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, जलशु करण क  से. .२३ येथे पाणी  

शु करण येसाठ  व प व पातील पॉली अ युिमिनअयम लोराईड व 
पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड पुर वणेबाबत...   

वषय मांक १३) :- सांगवी कवळे या बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक  
दर यान ल मण नगर येथील न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा 
करणार  १३२ के. ह .टॉवर लाईन हल वणेकामी महापारेषण कंपनीचे 
वीजपयवे ण शु क अदा करणेबाबत... 

वषय मांक १४) :- र कम अदा करणेबाबत...  
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वषय मांक १५) :- JnNURM-BSUP  योजनेअंतगत बांध यात आले या अजंठानगर येथील A6  

इमारतीचे पा  लाभा याना मा.महापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या 
ह ते सदिनका ह तांतरण करणेचे काय मास मंडप यव था करणे या कामास 
तसेच याकामी झालेला खच तरतूद वग करणास काय र मा यता 
िमळणेबाबत... 

वषय मांक १६) :- पशुज म िनयं ण काय म राब वणेबाबत... 
वषय मांक १७) :- मा.स ा ढ प नेता यांचे वापरातील म.न.पा. वाहनाकर ता युबलेस टायस 

खरेद कामीचे खचास मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक १८) :- मा. वरोधी प नेता यांचे वापरातील म.न.पा. वाहनाकर ता युबलेस टायस 

खरेद कामीचे खचास मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक १९) :- . .५४, पंपळे िनलख भांडे इमारतीमधील यायामशाळा नवयुग िम  मंडळ 

या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – 
मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक २०) :- उपहारगृह चाल व यास देणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २१) :- स लागाराची नेमणूक करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २२) :- कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक २३) :- सांगवी जलतरण तलाव येथील मोक या हॉलम ये लॅ ट क खु या उपल ध 
क न देणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक २४) :- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २५) :- तरतूद वग करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा 
ताव... 

वषय मांक २६) :- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २७) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
वषय मांक २८) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक २९):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३०):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील भागातील 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम 
भालेकर यांचा ताव... 
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वषय मांक ३१):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील अ भाग व अ मु यालयातील कामा या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३२):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील वशेष योजना कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३३):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील वशेष योजना कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक ३४):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ३५):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील भाग .५७ पंपळे 
गुरव मधील भांडवली व वशेष योजना कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेबाबत-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ३६):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील भाग .५७ पंपळे 
गुरव मधील भांडवली व वशेष योजना कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेबाबत-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ३७):- ठ. .११७०२ द.९/६/२०१५ र  करणे व अंदाजप कात वाढ/घट मंजुर 
करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ३८):- ठ. .११७०२ द.९/६/२०१५ र  करणे व अंदाजप कात वाढ/घट मंजुर 
करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ३९):- ठ. .१२०३० द.२१/७/२०१५ र  करणे व अंदाजप कात वाढ/घट मंजुर 
करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४०):- ठ. .१२०४६ द.२१/७/२०१५ र  करणे व तरतुद वग करण करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४१):- ठ. .१२०२४ द.२१/७/२०१५ र  करणे व तरतुद वग करण करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४२):- ठ. .१२०४१ द.२१/७/२०१५ र  करणे व तरतुद त फेरबदल करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४३):- ठ. .१२०४५ द.२१/७/२०१५ र  करणे व तरतुद त फेरबदल करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४४):- पं.िचं.मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे 
वाढ/घट मंजूर करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.सं या गायकवाड यांचा 

ताव... 
वषय मांक ४५):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड े य कायालयातील थाप य 

वभागातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ 
थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ४६):- ठ. .११७०३ द.९/६/२०१५ र  करणे व तरतुद त फेरबदल करणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
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वषय मांक ४७):- द.१९ ऑग ट रोजी िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  सप ानात नागपंचमी साजर  

करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक ४८):- मनपाचे उ ान वभागास हार,फुले,गु छ इ. सा ह य पुर वणेबाबत – मा.सं या 

गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक ४९):- जलशु करण क  से.२३ आवारातील मनपा कमचा-यां या िनवास थानां या 

थकबाक  वजदेयकांची अदायगी व न याने वज िमटर घे यास य  येणा-या 
खचास मंजुर  देणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
वषय मांक ५०):- वाढ/घट करणेबाबत-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

-------- 
खालील माणे सूचना मांड यात आली. 

 
 

सूचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
 
 

मा. थायी सिमती सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.४५ वा. पयत तहकूब 
कर यात यावी. 

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

 
मा.सभापती - सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.४५ वा. पयत तहकूब  

कर यात येत आहे.   
 
 
 
 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १८१ 
सभावृ ांत 

(०४.०८.२०१५ (सकाळ  ११.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

 

दनांक – ०४/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.४५ वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०४/०८/२०१५ सकाळ  ११.००ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.४५ 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.बाप ु
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.तापक र अिनता म छं  
             ११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
             १२) मा.काळे वमल रमेश 

१३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  
 
 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु य लेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सह 

शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, 
मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.उबाळे- शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट , 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख,मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार ,मा.बोदाडे,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
 

पंपर  िचंचवड म.न.पा.चा माट िसट म ये समावेश झा याने याकामी मोलाची कामिगर  
बजावणारे, मा. ी.राजीव जाधव आयु , मा.एम.ट . कांबळे .शहर अिभयंता, मा.राजन पाट ल सहशहर 
अिभयंता, मा.िनळकंठ पोमण संगणक अिधकार  व अ य सव अिधका-यांचे अिभनंदन कर यात यावे.   

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.  

-------- 
मा.सभापती -  पंपर  िचंचवड म.न.पा.चा माट िसट म ये समावेश झा याने याकामी मोलाची 

कामिगर  बजावणारे, मा. ी.राजीव जाधव आयु , मा.एम.ट . कांबळे .शहर अिभयंता, 
मा.राजन पाट ल सहशहर अिभयंता, मा.िनळकंठ पोमण संगणक अिधकार  व अ य सव 
अिधका-यांचे अिभनंदन करणेत येत आहे.   

-------- 
ठराव मांक – १२०८९     वषय मांक – १ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – जलशु करण क  से.२३ 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/जशुके/२८४/२०१५ द.२१/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलशु द करण क  से. .२३ येथे पाणी शु द करण येसाठ  
व प व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईड व पावडर व पातील पॉली अ युिमिनयम लोराईडचा 

पुर वणे या कामाचा आदेश दे यात आला आहे. सदर िन वदेत मे.एस. ह .एस. केिमकल व मे.केिमकल 
पपल यांना अनुकमे ६०% व ४०% माणे प रमाण पुरवणे आदेश दे यात आले आहे. िन वदा अट  व 
शत नुसार आव यकता अस यास िन वदा दराने ५० % जादा प रमाण पुर वणेची अट िन वदेम ये घेणेत 
आलेली आहे. यावषासाठ  पी.ए.सी. िल वड व पावडर खरेद  करणेसाठ  अंदाजप क तयार करणेत आले 
आहे. चालू िन वदेतील करारनामा नुसार ठेकेदार यांनी वाढ व ५० % पी.ए.सी. िल वड व पावडर आहे 
याच िन वदा दराने हणजेच अनु मे िल वड पी.ए.सी. चा दर र. .१२,६००/- ित मे.टन व पावडर 
पी.ए.सी. चा दर र. .३१,१५० ित मे.टन असे देणे बंधनकारक आहे. पावसा या या काळात अशु द 
पा याम ये वाढलेली गढूळता कमी कर यासाठ  चालू िन वदेतील पावडर व पातील पॉली अ युिमिनयम 
लोराईडचा ५० % वाढ व पुरवठा िन वदा अट  व शत माणे िन वदा दराने घेणे आहे. याअनुषंगाने 

मे.एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन यां याकडून पावडर PAC या २०८.२० मे.टन प रमाणा या ५० % 
वाढ व पुरवठा हणजेच १०४.१० मे.टन पुरवठा घेणे आव यक आहे. यानूसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा पुरवठा आदेशामधील दरा माण े१)एस. ह .एस. केिमकल काप रेशन यांना ५० % वाढ व 
पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड चे प रमाण (१०४ मे.टन) पुरा वणेचा आदेश देणे आव यक 
अस याने यास होणारा एकूण खच  (१०४ मे.टन X  र. .३१,१५०/- ित मे.टन = र. .३२,३९,६००/- 
इतका असून यास मा यता िमळणे आव यक आहे. पावसा यातील जा तीचा गढूळपणा कमी 
कर यासाठ  पावडर व पातील पी.ए.सी. चा पुरवठा घेणेची िनकड ल ात घेता उपरो  १ माणे 

 
 
 



 7
मे.एस. ह .एस.केिमकल काप रेशन यांना ५०% वाढ व प रमाणाचे पुरवठा आदेश ठेकेदारास देणे 
क रता व यास होणा-या खचास र. .३२,३९,६००/- (अ र  र. . ब ीस लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे) 
यांस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०९०     वषय मांक – २ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – ड े य कायालय  
सचुक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२७६/१५ द.१५/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/३३-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४६ वजयनगर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता-या इ. करकोळ दु ती व देखभालीची 

कामे करणेकामी मे.ट  ड जे इ ा चर (िन.र. . ९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस  फ ) पे ा ४८.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरू दराने र. .४,६७,९२७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०९१    वषय मांक – ३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५   वभाग – जलशु करण क  से.२३ पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस   अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पाप/ु३०९/२०१५ द.२४/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा १ अंतगत शहरा या ४०% भागात २४ x ७ पाणीपुरवठा योजना 
राब वणेचे िनयो जत केले आहे. सदर योजने या Pre-Tendering कामासाठ  ASCI (Administrative Staff 

College of India, Hyderabad) या सं थेची स लागार हणून नेमणूक करणेत आली होती. तर  सदर 
योजनेसाठ  स लागाराने स व तर क प अहवाल (DPR) तयार क न क  शासनाकडे याचे सादर करण 
क न सदर क पास मंजुर  िमळवणेपयतचे काम पूण केले आहे. सदर क पास क  शासनाकडून 
र. .१४३.१७ कोट  मंजूर करणेत आलेले आहेत. व या कामासाठ  क  शासनाचा र. .१७.८९६५ कोट चा व 
रा य शासनाचा र. .७.१५८६ कोट चा प हला ह ा महानगरपािलकेस द.२१ ए ल २०१५ रोजी ा  
झालेला आहे. तर , सदर योजने क रता ठेकेदार नेमणेसाठ ची िन वदा या व नेमणुक  नंतर लागणारे 
क प यव थापन स लागारचे कामाक रता स लागार नेमणेसाठ  िन वदा .१७/१/२०१४-१५ अ वये 

िन वदा या राब वणेत आली. या कामासाठ  M/s.CRISIL Infrastructure Advisory, M/s.Tandon 
Urban Solutions Pvt. Ltd., M/s.DRA Consultants Pvt. Ltd., M/s.Pricewaterhouse Coopers Pvt. 
Ltd. या ४ स लागारां या िन वदा ा  झा या. सदर िन वदा या ह ८०:२० (८० गुण –Technical 

Bid व २० गुण-Financial Bid) या कारे करणेत आलेले आहे. या यतगत M/s.DRA Consultants 

Pvt. Ltd. व M/s.Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. यांचेच Financial Bid चे पाक ट उघडणेस पा  
ठरत होते व या अनुषंगाने, यांचेच Financial Bid चे पाक ट उघडणेत आलेले आहे. M/s DRA 

Consultants Pvt. Ltd. व M/s.Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. यांचे Technical Bid Evaluation 
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व Financial Bid Evaluation चे अवलोकन केले असता, सदर िन वदा िमळणेक रता M/s.DRA 

Consultants Pvt.Ltd. हे स लागार जा त यो य वाटत आहेत. या अनुषंगाने, कामाची तातड  ल ात घेता 
M/s.DRA Consultants Pvt.Ltd. यांनी देऊ केले या र. .४,२०,४२,०००/- दरास सदर काम M/s.DRA 

Consultants Pvt.Ltd. या स लागारास देणे यो य वाटते. तर , वर ल माणे िन वदा .१७/१/२०१४-१५ 
साठ , जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा १ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील ४० % भागाला २४x७ पाणीपुरवठा 
योजना राब वणेक रता, ठेकेदार नेमणेसाठ ची िन वदा या व नेमणुक  नंतर लागणारे क प 
यव थापन स लागारचे कामाक रता M/s.DRA Consultants Pvt. Ltd. या स लागारास यांनी दले या 
र. .४,२०,४२,०००/- (अ र  र. .चार कोट  वीस लाख बेचाळ स हजार) या दरास तसेच यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२०९२     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/६८/२०१५ द.२२/७/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . . ३४ 
मधील ी सा व ीबाई फुलेशाळा येथे थाप य वषयक कामाची द ु ती करणेकामी मे.ड .ड .क शन 
(िन.र. .९,८०,३५५/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे पंचाप न) पे ा ४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१४,७८९/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०९३     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९८०/२०१५ द.२८/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/६/०१/२०१५/१६ अ वये, के.एस.बी. 
चौक ते महावीर चौक या र यावर ल फुटपाथची दु ती रंगरंगोट  करणे व इतर थाप य वषय कामे 
करणे (अ) र यावर ल  व वध सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदलेले चर बुज वणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .४२,९१,९७८/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख ए या नव हजार नऊशे अ याह र) पे ा २१.०२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,५९,२९४/- पयत  काम   क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फलकाची र कम अदा/वसूल 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 – १२०९४     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९८१/२०१५ द.२८/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/६/०८/२०१५/१६ अ वये, िनगड -दापोड  
र यावर ल व वध सेवा वा ह यासाठ  खोदलेले चर पुववत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .९३,००,०००/- (अ र  र. . या नव लाख) पे ा २३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७५,१९,०५०/- पयत  काम   क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 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 – १२०९५     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – जलशु करण क  से.२३ 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     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 ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२०९६     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – उदयान/वृ संवधन 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२२२/२०१५ द.२७/७/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१/२०१५-१६ मधील सन २०१५-१६ या वषाम ये  

मनपाचे व वध ०५ उदयानातील जु या पाईपलाईन दु ती व न वन बस वणे बाबत मे. वामी इले क 
ड इर गेश स (कोटेशन र कम पये १,९९,२०१/- (अ र  र. .एक लाख प नास न यानव हजार दोनशे 

एक फ ) या ठेकेदाराचे कोटेशन अंदाजप कय दरापे ा -१६ ट के ह  सवात कमी दराचे कोटेशन वकृत 
करणेत आले असून तुतकामी १ मह ना कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०९७     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३२५/२०१५ द.२८/०७/२०१५ 
वषय - भाग .६ डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२०९८     वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३२६/२०१५ द.२८/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, भाग 
.६ मोशी िशवाजीवाड  येथे र या या कडेने जलवा हनी टाकणे. व ती भागात जलनिलका टाकणेकामी 

मे.यतीनमणी क शन (िन वदा र कम .- २७,९८,४०३/- (अ र  र. . स ावीस  लाख अ या नव 
हजार चारशे तीन फ ) पे ा २७.०५% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४३,५०६/- 
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. 

-------- 
ठराव मांक – १२०९९     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – नगरसिचव 
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/७५९/२०१५ द.३०/७/२०१५ 

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

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १२१००     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – जलशु करण क  से.२३ 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/३६५/२०१५ द.०१/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पावसा यातील जा तीचा गढूळपणा कमी कर यासाठ  पावडर व व प व पातील पी.ए.सी. चा 
पुरवठा घेणेची िनकड ल ात घेता तावात नमूद १ व २ माणे मे.केिमकल पीप स यांना ५०% 
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िल वड व पावडर पॉली अ युिमिनयम लोराईड वाढ व प रमाणाचे पुरवठा आदेश ठेकेदारास देणेक रता 
व यास होणा-या एकूण खचास र. .६१,०५,७५०/- यांस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२१०१     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – व ुत 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व/मु.का/१६३/२०१५ द.०१/०८/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 सांगवी कवळे या बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान ल मणनगर 
येथील न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा करणार  १३२ के. ह .टॉवर लाईन हल वणेकामी मनपा 
िन वदे ारे कर त असलेले कामावर ल महापारेषण कंपनीचे वीजपयवे ण शु क र. .२,९४,०८५/- (अ र  
र. .दोन लाख चौ-या णव हजार पं याऐंशी) फ  तातड ने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२१०२     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – कामगार क याण 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .काक/१/का व/३५३/२०१५ द.२९/०७/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 Sharp Consultancy Services तफ ऍड.िधरज िशंदे िचंचवड, पुणे-३३ यांनी बील . 
०४३३/२०१४-१५ चे Bill for documentation, submission & registration under the Maharashtra Contract 

Labour (Regulation and Aboliation) Rules 1971 R.C.No.1186 Bill for the year 2014 चे र. .२८,०९०/- 
आ ण बील .0059/2015-2016 चे Bill for documentation, submission & registration under the 
Maharashtra Contract Labour (Regulation and Aboliation) Rules 1971 R.C.No.1186 Bill for the year 
2015 चे र. .२८,०९०/- अशी एकुण र. .५६,१८०/- वजा १०% आयकर र. .५६१८/- िन वळ देय 
र. .५०,५६२/- अदा करावयाचे अस याने होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२१०३     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य BSUP क प 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP /२८६/२०१५ द.१/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

JnNURM-BSUP योजनेअंतगत बांध यात आले य़ा अजंठानगर येथील A6 इमारतीचे पा  
लाभा याना मा.महापौर, पपंर  िचंचवड महानगरपािलका यां या ह ते सदिनका ह तांतरण करणेचे 
काय मास मंडप यव था करणेकामी मे.लालद प क शन, पंपर  यांनी अंदाजप क य दरापे ा 
५.५०% कमी दराने काम करणेस तयार असलेने िन वदा न माग वता व करारनामा न करता मंडप, 
यासपीठ व इतर यव थेसाठ  केले या कामाचे खचास र. .१,६९,५३३/- तसेच या कामासाठ  सन 
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२०१५-१६ चे अंदाजप कात वतं  तरतूद नस याने मागासवग य झोपडप ट  वािसयांसाठ  
पुनवसन करणे या लेखािशषाअंतगत पानांक ५३७, अ. .२३ वर पंपर  िचंचवड शहरातील घो षत 
झोपडप ट म ये झोपडप ट  वािसयांसाठ  पुनवसन योजना राब वणे व घरे बांधणे या लेखािशषातून 
तरतूद टाकणेस काय र मा यता देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१०४     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/०१/का व/३२५/२०१५ द.४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 
 ानसंतती िनयमन व श या या कामासाठ  तावात नमूद ा  ित ह  िन वदाधारकांचे 
र. .६४९/- ती ान असे लघु म दर वकृत क न यांचे समवेत करारनामा करणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास १ वष कालावधीकर ता मा यता देणेत येत आहे. तसेच पशुवै क य वभागांतगत 
ानसंतती िनयमन श या करणेकामी कायरत मे. पप य फॉर ऍिनमल पुणे व सोसायची फॉर 

ऍिनमल ोटे शन को हापूर या दोन सं थांची कामाची मुदत द.१५/३/१५ रोजी संपली आहे. न वन 
सं थेची नेमणुक होईपयत या दो ह  सं थांना पुव याच दराने हणजेच र. .६७९/- (अ र  र. . 
सहाशे एकोणऐंशी फ ) ित ान नर, माद  दराने कामकाज करणेक रता मुदतवाढ दे या या तावात 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२१०५     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – नगरसिचव 
सुचक-मा.संपत पवार     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/३/का व/१५६/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मा.स ा ढ प नेता, यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन .MH-14-CL-0700 (टाटा मांझा) कर ता 
पाच नग न वन ज टोन कंपनीचे युबलेस टायस मे.दशन टायस िचंचवड यां याकडून िन वदा न 
माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .२४,२००/- अथवा 
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२१०६     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – नगरसिचव 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/३/का व/१५५/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मा. वरोधी प नेता, यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन .MH-14-CL-0321 (टाटा मांझा) कर ता 
चार नग न वन ज टोन कंपनीचे युबलेस टायस मे.दशन टायस िचंचवड यां याकडून िन वदा न  
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माग वता, करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .१९,४५०/- अथवा 
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२१०७     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. डा सिमती सभा सद य ठराव .११६ द.१७/७/२०१५ अ वये पंपळे िनलख येथील 
भाग . ५४ मधील भांडे इमारतीमधील यायामशाळा अनेक दवसांपासून बंद थतीत आहे. तर  

नवयुग िम  मंडळ ( ी कुणाल सुव) या सं थेस देखभाल संर ण चालनकामी दे यास मा यता दलेली 
आहे. सबब भाग .५४, पंपळे िनलख येथील भांडे इमारतीमधील यायामशाळा नवयुग िम  मंडळ 
या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- म.न.पा. कडून सेवा शु क देऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस व याकामी येणा-या य  खचास 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 – १२१०८     वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 से टर २१, यमुनानगर येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव 
आहे. जलतरण तलाव प रसरात बॅडिमंटन हॉल, सभागृह, जॉिगंग ॅक आहे. यामुळे या ठकाणी 
नागर क भरपूर माणावर येतात. परंतू या ठकाणी येणा-या नागर कांना चहा व ना याची सोय 
नस याने तेथे उपहारगृहाची आव यकता आहे.  
 पुव  सदरचा जलतरण तलाव बी.ओ.ट . त वावर चाल व यास दे यात आला होता. यावेळ  तेथे 
उपहारगृहाची यव था होती. परंतू गे या ६ ते ७ वषापासून हा तलाव यायालयीन वादामुळे बंद होता 
तो परत सु  झाला आहे. यमुनानगर म हला आघाड  या ठकाणी बंद असलेले उपहारगृह पु हा सु  
कर यास इ छुक आहे. तर  महापािलके या िनयम, अट  व शत नुसार व मा.उपसंचालक-नगररचना 
वभाग ठरवतील या भाडेदराने ११ म ह यांक रता सदरचे उपहारगृह यमुनानगर म हला आघाड  यांना 
चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता सदर 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२१०९     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 क े य काय े ातील मौजे सांगवी भाग .६३ कासारवाड  येथील काँ ट र ते करणे 
. .५८ नवी सांगवी येथील र ते मॉडेल वॉड प तीने वकसीत करण.े मनपा अंदाजप कात आव यक 
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तरतुद केलेली आहे. तर  खालील र यांकर ता स लागार हणून नेमणूक करणे आव यक आहे. 
वर ल र ते वकसीत करणेबाबत सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वर ल कामांचा समावेश केला आहे. 
वर ल माणे वकास आराख य़ातील व वध र यांचे महानगरपालेके या मंजुर टँ डड ॉस से शन 
नुसार र ते वकसीत कर याचे काम कर यासाठ  स लागार यांचेमाफत स ह करणे, र यातील व वध 
सेवा वा ह यांचे (पाणीपुरवठा, जलिनःसारण, व ुत, ऑ टकल फायबर, म.रा. व. व.कं., दुरसंचार इ) 
थलांतर क न िनयो जत मागणीनुसार वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे 

पुवगणनप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखऱेख करणे, इ. िन वदा पुव (Pre Tender 

Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा व वध क पांसाठ  स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी 
काम केले आहे. तसेच महानगरपािलके या व वधा र यांसाठ  व बी.आर.ट .एस. र यांसाठ  
मे.पे हटेक क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली कामे गतीपथावर आहेत. या 
बाबींचा वचार करता उपरो  वषयाकामी मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास ठ कर) यांची स लागार 
हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात 

(Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender Cost) ०.८०% व िन वदा 
प ात (Post Tender Activity) साठ  १.४५% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. मनपा या 
िनयमानुसार देणेबाबत ठराव मंजुर क न सदर कामाचे िनयोजन करणेबाबत आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२११०     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मनपाचे पंपर  येथील कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल व संर णाचे कामकाज िन वदा 
नो. .१४,२०१४-१५ बाब .७ अ वये िन वदा काढणेत आली होती. सदर िन वदा ठराव .११९३१ 
द.७/७/२०१५ अ वये फेटाळणेत आली आहे. तर  सदर उ ानाची देखभाल व संर ण करणे आव यक 
असलेने स या देखभालीचे कामकाज करत असलेली पंपर  येथील थािनक सं था मे.समथ 
इ ा चर यांना िन वदा नो. .१४ बाब .७ चे मंजुर दरानुसार दोन वष कालावधीसाठ  देणेस व 
यासाठ  येणारा खच र. .६,६७,७८७/- यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १२१११     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 सांगवी जलतरण तलाव येथील मोक या हॉलम ये नागर क व खेळाडंूसाठ  १५ नग कॅरम 
टँडडसाईज (इं लश लाय) व ७५ नग लॅ ट क खु या िन वदा न माग वता कोटेशन प तीने खरेद  क न 

उपल ध क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास (र. .१,८०,०००/- पयत) मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२११२     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजनेतील तावात नमूद केले या 
कामात वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.            (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२११३     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे क े ीय कायालय व मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या 
आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१३,३५,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२११४     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४,८०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२११५     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२११६     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१९,९५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२११७     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .१२,५४,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२११८     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 फ भाग मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२११९     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 अ भाग व अ मु यालयाकडे सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये केले या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .३,१०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१२०     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजामधील वशेष योजना कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१२१     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजामधील वशेष योजना कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२१२२     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .५२,१६,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१२३     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील भांडवली व वशेष योजना कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४७,५४,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१२४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५     
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील भाग .५७ पंपळे गुरव मधील 
भांडवली व वशेष योजना कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
         (वाढ/घट र. .५२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१२५       वषय मांक – ३७ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
       मा. थायी सिमती ठराव . ११७०२ दनांक ९/६/२०१५ र  करणेत येवून पं.िचं.म.न.पा. या 
सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात तावात नमूद केले माणे कामा या तरतुद म ये वाढ, घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .,१६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१२६       वषय मांक – ३८ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
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   मा. थायी सिमती ठराव . ११७०२ दनांक ९/६/२०१५ र  करणेत येवून पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात तावात नमूद केले माणे कामा या 
तरतुद म ये वाढ, घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .,३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१२७       वषय मांक – ३९ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

 मा. थायी सिमती ठराव . १२०३० दनांक २१/७/२०१५ र  करणेत येवून मनपाचे सन 
२०१५-१६ या मुळ अंदाजपञकात तावात नमूद केले माणे कामा या तरतुद म ये वाढ, घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.         (वाढ/घट र. .५.०० लाख) 

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

ठराव मांक –१२१२८       वषय मांक – ४०  
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

 मा. थायी सिमती ठराव . १२०४६ दनांक २१/७/२०१५ र  करणेत येवून 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकामधील तावात नमूद केले माणे कामा या तरतुद  
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. . ८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१२९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव . १२०२४ दनांक २१/७/२०१५ र  करणेत येवून महानगरपािलके या 
सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकामधील तावात नमूद केले माणे थाप य इ ेञीय वभागाअंतगत 
कामा या तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ८,७५,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१३०       वषय मांक – ४२ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव . १२०४१ दनांक २१/७/२०१५ र  करणेत येवून  इ ेञीय 
कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकामधील तावात नमूद केले माणे कामा या तरतूद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. . १,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२१३१       वषय मांक – ४३ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव . १२०४५ दनांक २१/७/२०१५ र  करणेत येवून   क  भाग व  क  
मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद केले माणे कामा या तरतूद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. . ४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१३२       वषय मांक – ४४ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

 प.ंिचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकात तावात नमूद केले माणे कामा या 
तरतुद म ये वाढ, घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .५९,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१३३       वषय मांक – ४५ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

  ड ेञीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामां या तरतूद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ४२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२१३४       वषय मांक – ४६ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव . ११७०३ दनांक ९/६/२०१५ र  करणेत येवून ड ेञीय 
कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद केले माणे कामां या तरतूद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. . १०,२५,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२१३५       वषय मांक – ४७ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या संभाजीनगर भाग .९ मधील िनसगकवी ब हणाबाई 
चौधर  सप ानात सालाबाद माणे यावष ह  नागपंचमी साजर  केली जाणार असुन गेली २० वष या 
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सणाम ये म हलांसाठ  वशेष काय मांचे आयोजन कर यात येत अस याने येणा-या य  खचास 
मा यता दे यात येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     

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

ठराव मांक – १२१३६         वषय मांक – ४८ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

 मनपाचे उ ान वभागात हार,फुले,गु छ इ याद  सा ह य पुर वणेबाबत िन वदा नो. .११,२०१३-
१४ अ वये िन वदा काढणेत आली होती. सदर िन वदा मजुर दरानुसार पुढ ल एक वष कालावधीसाठ  
मे. ी.गणेश पु प भांडार यांना मुदतवाढ देणेस व यासाठ  येणा-या र. .९,७५,६००/-चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.    

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

ठराव मांक –१२१३७       वषय मांक – ४९ 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर       
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
  जलशु द करण क  से.२३ आवाराम ये मनपा कमचा-यांची िनवास थाने असुन सदर 
िनवास थानांकर ता म.रा. व. व.कं. तफ वज िमटर घे यात आलेले होते. वज देयकांचा भरणा हा 
कमचा-यांमाफत कर यात येत होता. तथापी सदर िनवास थानाम ये वा त य करणा-या कमचा-यांतफ 
वज देयकांचा भरणा कर यात आलेला नस याने वज िमटर P.D. (Permant Disconnect) कर यात 
आलेले आहेत. सदर P.D. (Permant Disconnect) कर यात आले या वज िमटरची एकूण थकबाक ची 
र कम .३,००,०००/- इतक  असुन सदर थकबाक ची अदायगी म.रा. व. व.कं. यांना करणे 
अ ाप बाक  आहे.  
  िनवास थानां या एकूण ३ इमारती असुन याम ये एकूण ३२ सदिनका आहेत. 
सदर इमारतींपैक  प ह या इमारतीम ये एकूण ८ सदिनका असुन ह  इमारत BRTS चे 
मागाम ये बाधीत अस याने पाड यात येणार आहे. या कारणा तव इमारतीम ये वा त य 
करणा-या कुटंुबांचे शेजार ल इमारतीम ये थानांतर करणे आव यक आहे. थानांतर करणेचे 
आधी थानांतरण कर यात येणा-या ठकाणी वज िमटर घेणे आव यक आहे. या कर ता थम 
मागील थकबाक ची र कम .३,००,०००/- म.रा. व. व.कं. यांना अदा करणे आव यक आहे. 
सदर ठकाणी वज वापर वैय क व पाचा अस याने याबाबतचा भरणा संबंिधत कमचा-
यांकडून कर यात येत होता, तसेच या संपुण येवर भुमी आ ण जंदगी वभागातफ िनयं ण 
ठेव यात येत होते.  

१. िनवास थानाचे िनयं ण हे भुमी आ ण जंदगी वभागाचे अस यामुळे मागील 
थकबाक  रकमेची वसुली ह  बाब संपुणपणे भुमी आ ण जंदगी वभागाशी संबंिधत 
आहे. तातड ची बाब हणून वज देयकां या थकबाक चा भरणा व ुत वभागातफ 
कर यात यावा. परंतु याबाबत लेखापर णात घे यात येणा-या आ ेपांची पुतता 
कर याची जबाबदार  ह  पुणपणे भुमी आ ण जंदगी वभागाची राह ल. 
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२. नवीन वज िमटर जोड घेत यानंतर सदर वजिमटर या मािसक वज देयकाची 
अदायगी व ुत वभागामाफत कर यात येईल व याबाबतचा पुतता अहवाल भुमी 
आ ण जंदगी वभागाकडे सादर कर यात येईल व यानंतर सदर देयका या रकमेची 
वसुली ह  संबंिधत कमचा-या या मािसक वेतनामधून कर याची तसेच याबाबत 
लेखापर णाम ये येणा-या संभा य आ ेपांची पुतता करणेची जबाबदार  भुमी आ ण 
जंदगी वभागाची राह ल.   

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

ठराव मांक –१२१३८       वषय मांक – ५० 
दनांक – ४/०८/२०१५       
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके        
संदभ :- मा.कैलासभाऊ थोपटे व मा.स वता साळंुके  यांचा ताव...  
      तावात नमूद केले माणे कामां या तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत  
आहे.          (वाढ र. . ५,००,०००/-)  

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 

                                 सभापती 
        थायी सिमती 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                            पंपर  - ४११ ०१८. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७६/२०१५ 

दनांक - ०५/०८/२०१५ 

     
                               नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


