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

कायप का मांक - १७० 
सभावृ ांत 

दनांक – १९/०५/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१९/०५/२०१५ 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 होत.े 

 

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.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१३) मा.काळे वमल रमेश 
१४)  मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१५)  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

 
         यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण,मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.माने, 
मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे - सहा.आयु , मा.डॉ.साळवे - अित.वै क य अिधकार , मा.पवार - कायदा 
स लागार, मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, 
मा.क पले, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.शेख - कायकार  अिभयंता, मा.इंदलकर - 
कामगार क याण अिधकार , मा.बोदडे - .अिधकार , मा.जरांडे - सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

-------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 

सचुक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 

 अ णा शानभाग यांचे द:ुखद िनधन झाले असलेने यांना दांजली वाहणेत यावी. 
सदर सचुना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
( सवानी दोन  िमिनटे त ध उभे राहून दाजंली अपण केली ) 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले - 
 

वषय मांक-४२) मनपा या मु य इमारतीसाठ  वीजपुरवठा करणा-या पॅनलमधील एसीबी 
बदलणेकामी Air Circuit  Breaker खरेद  करणेबाबत...  

वषय मांक-४३) तरतूद वग करण करणेबाबत – मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४४) आप ी यव थापन पद  मानधनावर नेमणेबाबत - – मा.संपत पवार, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक-४५) . .३९ मधील जी.जी. कुल मागील ना याची सुधारणा करणे व दु ती या 
कामास सुधार त मा यता िमळणेबाबत व सदर ल कामास तरतुद वग 
करणेबाबत – मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक-४६) तरतुद वग करणेबाबत - – मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय मांक-४७) मनपाचे गणवेश देय पु ष कमचा-यांसाठ  गणवेश कापड खरेद बाबत... 
वषय मांक-४८) वायसीएम हॉ पटल येथील चार टॉवर िल टसचे वाष क देखभाल दु ती 

करणेबाबत... 
वषय मांक-४९) उ ोगनगर येथील प ाशेड साठ  कॉमन व ुत जोड घेणेबाबत... 
वषय मांक-५०) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या 

गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-५१) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या 

गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-५२) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या 

गायकवाड यांचा ताव... 
-------- 

अ) दनांक १२/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६९) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – ११४८१      वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/०१/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ अ. .१ 
अ वये, . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व 
बीबीएम ने वकसीत करणेकामी ms c l engineers (िन.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख 
अडुस  हजार आठशे अठरा) पे ा -५०.२३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
२४,३९,८५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११४८२      वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/१/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ मधील 
अ. .८ अ वये, . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर 
ठकाणचे अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी m/s c l engineers  (िन.र. .४६,६९,०६०/- 
(अ र  र. .शेहेचाळ स लाख एकोणस र हजार साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२४,३९,९८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४८३      वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६२/२०१५ द.३०/३/२०१५ 
वषय – ाथिमक व मा यिमक व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणे कामास  

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

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

ठराव मांक – ११४८४     वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३१५/१५ द.२०/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट िस टमचे वा षक देखभाल दु तीचे 
द.१५/७/२०१२ ते द.१४/७/२०१७ या पाच वष कालावधीचे काम मे.अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून 
करारनामा क न घेणेकामी येणा-या र. .५,९९,९०,२८५/- (अ र  र. .पाच कोट  न या णव लाख न वद 
हजार दोनशे पं याऐंशी) रकमे या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११४८५      वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१०/२०१५ द.२७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .ई मु यालय/ HO/ ४६/०१/२०१४–१५ अ वये, . . 
७ च-होली येथील स ह नं.३०१ ते १३३ मधील २४ मी. व ३० मी ं द चा र ता वकास आराखडयानुसार 
खड मु म व बीबीएम करणेकामी मे.धने र कं शन (िन.र. .३,७३,५०,१००/- (अ र  र. .तीन कोट  
याह र लाख प नास हजार शंभर) पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,५०,६३,९७१/- 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 
याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४८६      वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/११/२०१५ द.२७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .ई  मु यालय/ HO/४६/०२/२०१४–१५ अ वये, 
. .७ च-होली येथील पठारे मळा ते कोतवालवाड  पयतचा ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.धने र 

कं शन (िन.र. .४,६६,८८,०३४/- (अ र  र. .चार कोट  सहास  लाख अ याऐंशी हजार चौतीस) 
पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,१३,३०,२३९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४८७      वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/६/का व/९८/१५ द.२९/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मे. रलाय स क युिनकेशन िल. यांना मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थचे 
कामकाज तीन वष कालावधीसाठ  दे यास तसेच यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  
ितवष येणा-या र. .१,१४,९९,००८/- (अ र  र. . एक कोट  चौदा लाख न या णव हजार आठ) (+ 

कर) इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११४८८      वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१२/२०१५ द.३०/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ई मु यालय/HO/४७/०१/२०१४–१५ अ वये, भाग 
.७ च-होली परबाबा दगा ते पठारेमळा पयतचा ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.धने र 

कं शन (िन.र. .७,४६,९७,४५०/- (अ र  र. . सात कोट  शेहेचाळ स लाख स या नव हजार चारशे 
प नास) पे ा ३६.०९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,०१,२६,०९७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे   भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४८९      वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/५४६/२०१५ द.२८/४/२०१५ 
वषय - भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकिसत करणे या कामासाठ   

 मे.पी.के.दास अँ ड असो. यांची क प यव थापन स लागार फ अदायगीबाबत... 
वषय मांक ९चा द तर  दाखल करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११४९०     वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३४७/१५ द.२९/४/२०१५ 
वषय – अपंग क याणकार  योजना .३ अपंगांना चलन वलन साधने खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११४९१      वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०९/१५ द.५/५/२०१५ 
वषय - . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह ंग लॉक प दतीने करणेबाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११४९२      वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०८/१५ द.५/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील से. .२७ मधील पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे  

करणेबाबत... 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११४९३     वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३५६/१५ द.६/५/२०१५ 
वषय – डजीटल सोनो ाफ  मिशन खरेद बाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११४९४      वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३५१/२०१५ द.७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९५ नुसार, ई  िन वदा .१/९/२०१३-१४ 
मोहननगर, जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई व यां क देखभाल दु ती 
कामासाठ  ा  झालेले फ ट लोए ट ठेकेदार (ओंकार इं जिनअर ंग) २ वषाचे लघु म दरानुसार प ह या 
वषाचा दरमहा दर र. .१,११,६००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र. .१३,३९,२००/- तसेच 
दुस-या वषाचा दरमहा दर र. .१,२०,९००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच 
र. .१४,५०,८००/- एकूण र. .२७,९०,०००/- चे कामकाज सेकंड लोए ट ठेकेदार मे.वरदाियनी ए टर 
ाईजेस, िचंचवड पुणे ३३ यांचेकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेकामी व येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक – ११४९५      वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/३७६/२०१५ द.२७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९७ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने मनपा प रसरातील उदयो मुख   खेळाडंू या सु  गुणांना वाव दे या या 
उ ेशाने केट,अथले ट स, बॉ संग, हॉक , नेमबाजी, फुटबॉल, सॉ टबॉल इ. खेळांचे १० ते १५ वष या 
वयोगटातील एकूण ४०० व ा याक रता उ हाळ  िश ण  िशबीर   दनांक ११ मे २०१५ ते २५ मे 
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२०१५ अखेर १५ दवस   अशी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  माहे   मे २०१५ म ये १५ 
दवस   अशी दु ती करणेत येत असून कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर व ी संत ाने र 
डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  येथे आयो जत करणेस  व याकामी येणारे र. .३,२५,०००/- (अ र  

र. .तीन लाख पंचवीस हजार फ ) चे खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी, डा िश ण 
िशबीर या लेखािशषावर सन २०१५-१६ क रता केले या र. .५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

अ. . खचाचा तपिशल र कम पये 

१ खेळाडू अ पोपहार खच 

४०० खेळाडू x र. .५०/- x १५ = ३,००,०००/- 
३,००,०००/- 

२ डा या याते मानधन 

ित दनी र. .१०००/- x १५ = १५,०००/- 
१५,०००/- 

३ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

१५ x १०० x २ दवस = ३,०००/- 
३,०००/- 

४ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

५० x १० x २ दवस = २,०००/- 
२,०००/- 

५  िशबीर अनुषंगाने करकोळ खच र. . ५,०००/- 
 एकूण खच र. . ३,२५,०००/- 

 

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

ठराव मांक – ११४९६      वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/४२/२०१५ द.२७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९८ नुसार, महापािलकेचे डा धोरणातील 
भाग १ ड  िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे  आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक 
सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.नुपुर ल मण मोरे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक 
१९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस 
चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर 
पधसाठ  उप थत  राहणेकामी र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) 

आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११४९७      वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/४३/२०१५ द.२७/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .९९ नुसार, महापािलकेचे डा धोरणातील 
भाग १ ड  िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे  आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक 
सहा य करणे याम ये नमदु केले माणे कु. वरदा कुमार देशपांडे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक 
१९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस 
चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर 
पधसाठ  उप थत  राहणेकामी र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) 

आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मेजर 
यानचंद हॉक  टे डयम मधील गॅलर ला १९३६ या बिलन ऑलं पक म ये मेजर यानचंद यां या 

सुवण पदक वजे या हॉक  संघात सद य असणा-या बाबु  िनमल, यु फ िलप व २००४ म ये 
ऑलं पक म ये सहभागी असणारे व म प ले व मु य गॅलर ला भारतीय हॉक  संघाचे माजी कणधार 
चार वेळा व ऑलं पक व डकप चॅ पय स ॉफ  आिशयाई सुवण पदक वजेते असणारे राजीव गांधी 
खेलर  पुर कार ा  धनराज प ले यांचे नाव गॅलर ला देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह तील खेळाडंू या डा गुणांना वाव िमळावा व गुणव ा वाढ हावी या 
अनुषंगाने शहरातील उ कृ  खेळाडंूना वषाम ये रा ीय आंतररा ीय तरावर नाव गाजवणा-या पु ष, 
म हला यांना खाशाबा जाधव पुर कार व ११,०००/- व मागदशक / िश क / डा संघटक यांना 
गु वय पुर कार व ५,०००/- अशा प दतीने येक वष  होणा-या खचास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४९८      वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/४/का व/२०/२०१५ द.२८/४/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/०५/२०१५ ठराव .१०० नुसार, अ. .१) वैदुव ती 
यायामशाळा, पंपळे गुरव, २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा, िचंचवड व ३) मंुजोबा चौक पंपळे 
सौदागर या यायामशाळा वगळता उव रत तावात  नमुद त यातील .१ ते २८ यायामशाळांना 
द.०१  डसबर २०१३ ते द.३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर सेवाशु क देऊन म.न.पा. यायामशाळा कराराने 
चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. तथा प एकूण २८ यायामशाळांची मुदत ३१ ऑ ट बर 
२०१४ अखेर संपलेली अस याने दनांक १ डसबर २०१३ ते ३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर सेवाशु क देऊन 
मनपा यायामशाळा कराराने चाल वणेस देणेस व यानंतर दनांक १ नो हबर २०१४ ते ३० जून २०१५ 
अखेर ११ म हनेसाठ  सेवाशु क देऊन यायामशाळा चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११४९९      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/०९/ पंपळे िनलख/७६६/१५ द.६/५/१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडुन व वध ठकाणा या 
र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणेबाबत एकुण १५ तावांना संर ण मं ालयाने 
काम कर यास परवानगी दली आहे. यासाठ  एकुण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी 
केली आहे. जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत बी.आर.ट  र याची कामे सु  आहेत. सदर र याची जागा 
संर ण वभागाकडून िमळा यानंतरच र याची कामे करता येतील  याबाबत मा. महालेखाकार, भारत 
सरकार यांनी गंभीर आ ेप घेतले आहेत व तसा अहवाल महारा  शासनास सादर केला आहे. यास 
अनुस न मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग व मा.आयु  यांचे समवेत  द.३।०५।२०१२ रोजी 
झाले या बैठक म ये संर ण वभागा या जागा ता यात घेऊन र याची कामे पूण करावीत अशा प  
सुचना द या आहेत. स थतीत एकुण १५ तावापक  महानगरपािलके या खालील त यात नमुद 
माणे संर ण वभागास एकुण र. .१११,३५,०६,१९७/- अदा केलेले आहेत. 

 
  अ. . र याचे नाव एकुण े  चौ.मी. एकुण र. . कोट  ता यात आलेले े  चौ.मी. अदा केलेली र.  कोट  

१ मंुबई-पुणे र ता (र ता अ. .१) ३९२०५.८९ २७,८२,७६,४१८/- ३९२०५.८९ २७,८२,७६,४१८/- 

२ 
नािशक फाटा ते वाकड (मौजे पंपळे 
सौदागर)(र ता अ. .७) १४२३६.३० ८,९६,८८,६९०/- १४२३६.३० ८,९६,८८,६९०/- 

३ औध रावेत र ता (र ता अ. .८) ९६४३१.१४ ५०,९८,९१,३२५/- ९६४३१.१४ ५०,९८,९१,३२५/- 
४ पंपळे सौदागर (र ता अ. .९) ६९९४.०२४ ४,४०,६२,३५१/- २७८०.०० १,७५,१४,०००/- 

५ पुणे-आळंद  र ता (र ता अ, .१२) ७८,१५५.५१ ११,४३,२१,९७४/- ७८,१५५.५१ (व कग परिमशन 
िमळालेली नाह .) ११,४३,२१,९७४/- 

६ पंपर  (डेअर  फाम) ८०८१.३१ २,८६,८७,५५०/- ८०८१.३१ (व कग परिमशन 
िमळालेली नाह .) २,८६,८७,५५०/- 

७ 
पपळे िनलख र ता अ, .३ र ता नं.५ 

(एल ते एम) ११९२४.८० ७,५१,२६,२४०/- ११९२४.८० ७,५१,२६,२४०/- 

    एकुण १११,३५,०६,१९७/- 

तावात नमूद संदिभय प  .३ अ वये डफ स इ टेट ऑ फसर यांनी अ. . ४ र ता नं. ६ 
(जे ते एन)  पंपळे िनलख ा र या क रता ची सव र. . १२,९४,६३,३५६/- अदा करणेबाबत 
कळ वले आहे. या अनुषंगाने अ. .४ र ता नं. ६ (जे ते एन)  पंपळे िनलख ा र या क रता संर ण 
वभागाने मागणी केले नुसार सव र कम . १२,९४,६३,३५६/- ाधा याने अदा करणे आव यक 
अस याने याबाबत कायवाह  करणेत येत आहे. सदर र कम संर ण वभागास अदा करणेस थायी 
सिमतीची काय र मा यता आव यक आहे. तर  वषयां कत करणी संर ण वभागास र. . 
१२,९४,६३,३५६/- (अ र  बारा कोट  चौ-या नव लाख ेस  हजार तीनशे छप न फ ) अदा करणेस 
मा यता व जागा ह तांतरणा संबंधी इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११५००      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५१७/२०१५ द.११/५/२०१५ 

मु यलेखाप र ण 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. 
-------- 

ठराव मांक – ११५०१      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१३९/१५ द.११/५/१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स . १६/१/२०१४-१५अ वये जलशु करण क  
से.२३ कर ता ५००  मे.टन िल वड लोर न वायु खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा 
नोट स िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार पा  असले या ५ 
िन वदा द.१९/०३/२०१५ रोजी िन वदा सिमतीपुढे उघड या असून दरप काचा तुलना मक त ा 
खालील माणे आहे. 

ठेकेदार                                    ा  िन वदा दर . 
मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.        ७,९५०/- .मे.टन    1st Lowest 

मे.रंग रसायन                                      ९,४९५/- .मे.टन     2nd Lowest 

मे.केिमकल पपल                             ९,४९५/- .मे.टन     2nd Lowest 

मे.जी. एस. कमिशयल कॉप रेशन            ९,९००/- .मे.टन      3rd Lowest 

मे.मधुमय उ ोग                               १०,९००/- .मे.टन    4thLowest 

वर लपैक  मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.      यांची र. .७,९५०/- . मे.टन दराची िन वदा 
लघु म िन वदा आहे. जलशु करणाचे येम ये िल वीड लोर न वायु हा घटक अ यंत मह वाचा 
असून याचा पुरवठा न चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा 
याचा शहरातील पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ 
एज सीज मनपाचे हाताशी असने गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .५ नुसार सदरची खरेद  
६०:४० या माणात हणजेच   1st Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६०%व 2nd Lowest 

ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४०%प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. 
सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६०% माणे मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.यांचेकडून ३०० 
मे.टन िल वीड लोर न गॅस र. .७,९५०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेस मा.आयु  यांनी 
द.३०/०४/२०१५ चे तावा वये मंजूर  दलेली आहे. तर  मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.यांचेकडून 
३०० मे.टन िल वीड लोर न गॅस .७,९५०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी 
करारनामा करणेस व याकामी येणारा खच र. .२३,८५,०००/- यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११५०२      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ले१/का व/२२३/२०१५ द.११/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/२०१४-१५ मधील अ. . १ अ वये िचखली 
से. .१७ व १९ म ये व ती ड .वाय.पाट ल शाळा ते पंपीग टेशन ना यापयत पावसाळ  पा याक रता 
१२०० मी.मी. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी मे.धने र क शन (िन.र. .१,१३,०४,८३२/- (अ र  
र. .एक कोट  तेरा लाख चार हजार आठशे ब ीस फ ) पे ा ४३.८३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६६,६७,४२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११५०३     वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – ब े य कायालय,जलिनःसारण  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/TBdrainage/१४३/१५ द.११/५/२०१५ 

वभाग - ब प रसरातील वा षक  ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईन व चबसची दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११५०४      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/३८१/१५ द.११/५/२०१५ 
वषय - क े ीय काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा  

 वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेबाबत... 
वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११५०५     वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/२०१५ द.१६/३/१५ 
वषय – मानसेवी पी.जी टचस या नेमणुक बाबत... 

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

-------- 
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ठराव मांक – ११५०६      वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/१९४/१५ द.१२/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.उ च यायालया या आदेशानुसार मनपामाफत द.१/४/१५ ते ३०/४/१५ या एक 
म ह या या कालावधीत अनिधकृत बांधकामांना नोट स बजा वणेची व िन कासनाची कारवाई करणेत 
आली आहे. यासाठ  सहा े ीय कायालये व दोन बीआरट एस वभागांना येक  १-१ या माणे ८ 
फोटो ाफर व ८ ह ड ओ ाफर अशा एकूण १६ य ंची नेमणुक एज सी माफत कर यात आली होती. 
सदरचे फोटो ाफ साठ  कोटेशन नोट स .२/१४-१५ िस द करणेत आली असता तीन एज सीपैक  
मे.रामा ह जन, थेरगांव यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ३.८४ ट के सवात कमी अस याने ते वकृत 
करणेस मा.आयु  यांनी द.३१/३/१५ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर कामाचा कालावधी अ प 
अस याने करारनामा न करता या कामांसाठ  अंदाजे र. .५०,०००/- अथवा येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच हड ओ ाफ साठ  कोटेशन नोट स .१/२-१४/१५ नुसार मे.दशन 
डजीटल हड ओ ाफ  यांचे लघु म दर अ)एका दवसाचे एका काय माचे १ तासासाठ  शु टंग क न 
डाटा ड ह ड सह देणे र. .२३००/- तसेच ब)जा तीचे रेकॉड गसाठ  ती १ तास डाटा ड ह ड सह देणे 
र. .७००/- असे असून सदरचे दर हे अंदाजप क य दरापे ा ३.३३ %  जा त असून वकृत करणेस 
मा.आयु  यांनी द.२७/१/२०१५ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर कामासाठ  अंदाजे र. . १,१५,५००/- 
कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे.रामा हजन तसेच मे.दशन डजीटल 
हड ओ ाफ  यांना द.१/४/२०१५ रोजी कामाचे आदेश दे यात आलेले अस याने केले या सं वदेची 

तसेच येणा-या खचाची मा हती अवलोकन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११५०७      वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/१९६/२०१५ द.११/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.१९/३/२०१५ ते ५/४/२०१५ या कालावधीत 
अनािधकृत बांधकाम आढावा बैठक, किन  अिभयंता व थाप य सहा यक या पदाचे प र ा तसेच ंग 
ंग डे (सायकल डे) काय माचे हड ओ शु टंग मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे २७  

यां याकडून (मे.रामा हजन, थेरगांव यां याकड ल जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. याकर ता 
र. .२१,६००/- (अ र  र. .एकवीस हजार सहाशे फ ) इतका खच आला असून यास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११५०८      वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/३३४/२०१५ द.१२/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.सितश गु ा, एम.ड  (जनरल मेड सीन) यांना मानसेवी त  पदावर दरमहा एक त 
र. .५,०००/- मानधनावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासून ६ मह ने कालावधीसाठ  
नेमणुक  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११५०९      वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सचुक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/४४२/२०१५ द.११/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

ई-ग ह स वभाग यांनी मागणी केली माणे यांना ई-िन वदा संगणक णालीचे Secure 

Socet Layer (SSL) दारे  नुतनीकरण क न देणे आव यक आहे. Secure Socet Layer (SSL) 
नुतनीकरण करणेकामी नवीन कोटेशन अथवा िन वदा काढलेस वेळ व जादा खच ये याची श यता 
नाकरता येत नाह . तर  यापूव  मे.टेक ९ स ह सेस  यांचेकडून ई -िन. . २७/२०१४ -१५ अ वये ई-
िन वदा णालीचे Secure Socet Layer (SSL) दारे नुतनीकरण  करणेत आलेले आहेत. 
करारनामातील अट .१० अ वये १ वषासाठ  मंजूर दरानेच जादामाल/सा ह य पुरवठाकरणेबाबत नमुद 
करणेत आलेले आहे. तसेच महारा  शासनाचे, उ ोग, ऊजा व कामगार क याण यांचेकड ल शासन 
िनणय .भांतस/१०८८/(२५१२) उ ोग-६ द.०२/०१/१९९२ चे प रिश  सहा मधील प र छेद ८.३ (ह) 
पुन ययी (Repeat Order) बाबतचे मागदशक त वांनुसार पुन ययी  आदेश देतांना ते मुळ 
आदेशा या तारखेपासून सहा म ह यां या अवधीतच दे यात यावेत. असा प  उ लेख शासन 
िनणयाम ये कर यात आलेला अस याने मनपाचे व वध वभागांकड ल ई -िन वदा संगणक णालीचे 
Secure Socet Layer (SSL) दारे १ वषासाठ  नुतनीकरण करणे आव यक आहे. उ  मागणी केलेले 
ई-िन वदा संगणक णालीचे Secure Socet Layer (SSL) चे दर ई-िन.स.ु .२७/२०१४-१५ नुसार 
(बाब .२) ती नग र. .१,५५,०२५/- माणे १ वषासाठ  नुतनीकरण करणेकामी एकूण 
र. .१,५५,०२५/- एवढा खच अपे त आहे. तर  सदरचे र. .१,५५,०२५/- चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११५१०      वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१५९/२०१५ द.१२/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “अ” े य काय े ातील सव कचराकंुडया, र याचे, गटस या 
कडेचे कच-याचे ढ ग, मोक या जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची वाहतुक क न भोसर  कचरा 
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थानांतरण क  अथवा मोशी कचराडेपो येथे टाकणे कामासाठ  िन वदा नोट स .४-१/२०१३-१४ 

नुसार ई-िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  ५ िन वदांपैक  मे.आर.जी.मंगळवेढेकर यांनी सादर 
कलेली अंदाजप क य दरापे ा २२.६३ % कमी ह  िन वदा वकृत करणेत आली असुन मा. थायी 
सिमती ठराव .५९२९ दनांक १३/२/२०१४ नुसार याकामी १२ म हने या कालावधीसाठ  (१) कचरा 
थानांतर क  ित वाहन ित दन २ खेपांसाठ  र. . ३,३९५/- व (२) मोशी कचरा डेपो ित वाहन 
ित दन २ खेपांसाठ  र. .३,४९५/- अशा ा  दराने वाहने ित दनी पुर वणे, कामाचा करारनामा 

करणे व याकामी येणा-या खचास मा यता दली आहे. यानुसार “अ” े ीय कायालयाकडे ५ व “फ” 

े ीय कायालयाकडे ५ वाहने पुर वणेकामी कामाचे आदेश देणेत आले आहेत. यानुसार सदर कामाची 
मुदत द.१/५/२०१४ ते द.३०/४/२०१५ अशी आहे. सदर ठेकेदार यांची कामाची मुदत संप याने 
न याने ठेकेदार िन तीकामी “अ” व “फ” े य कायालयांमाफत िन वदा कायवाह  करणेत येत आहे. 
सदर िन वदा कायवाह  अंितम होवून कामाचे आदेश देणेसाठ  कमान २ म हने कालावधी अपे त 
असलेने स याचे िनयु  ठेकेदार यांना २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दे यास द.५/५/२०१५ चे 

तावानुसार मा यता देणेत आली आहे. याकामी संबंिधत ठेकेदार यांचेशी द.५/५/२०१५ रोजी 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने (अंदाजे अपे त खच र. .२०,९७,०००/- (अ र  
र. .वीस लाख स या नव हजार) याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११५११      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४३/२०१५ द.१३/५/२०१५ 
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, भाग .२ 
वेणीनगर म ये उव रत ठकाणी खड मु म व बीबीएम प दतीने र ते करणकेामी मे.सांडभोर 

क ट शन (िन.र. .२२,४०,८०५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पाच फ ) पे ा 
४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७६,६५८/- 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 –११५१२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६६/१५ द.१३/५/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
ए ल, २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११५१३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६७/१५ द.१३/५/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१३.४.२०१५ ते द.१९.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/६७/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक –११५१४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६८/१५ द.१३/५/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२०.४.२०१५ ते द.२६.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/६८/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – ११५१५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६९/१५ द.१३/५/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२७.४.२०१५ ते द.३.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/६९/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
 

ठराव मांक – ११५१६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/७०/१५ द.१३/५/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.४.५.२०१५ ते द.१०.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/७०/२०१५ द.१३.५.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
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ठराव मांक –११५१७      वषय मांक – ३७ 
दनाकं – १९/०५/२०१५      वभाग – दूरसंचार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/४/का व/६८/२०१५ द.१३/५/१५ 
     मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

तालेरा णालय येथे व भ व यात मनपाचे व वध कायालये, णालये, दवाखाने, भाग 
कायालये, अ नशमन क े, करसंकलन कायालये इ याद  सव ठकाणी  मे.बीएसएनएल, मे. रलाय स व 
मे.टाटा यांची दूर वनी सु वधा व ISDN PRI  लाइन घेणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११५१८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/१/का व/१८२/१५ द.१४/५/१५ 
वषय – फेर वाला धोरण अंमलबजावणी अंतगत बायोमे क प तीने शहरातील फेर वा यांचे स ह ण  

 करणेबाबत... 
वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११५१९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/२१६/१५ द.१२/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ली यांचेकड ल प ानुसार अ खल भारतीय 
महापौर प रषदेची सन २०१५-२०१६ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार) All India 

Council of Mayors या नावे धनादेशा दारे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११५२०      वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/३७८/१५ द.१३/५/१५ 
     मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजप क सादर करतानास मानीय प कारांना आव यक दयावयाचे 
बॅग ४० X ३० से.मी. रंग काळा व पेन ाई ह ४ GB – TRANSEND (मनपा पसंत नमु या माणे) 
सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स .५६/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत 
आली होती. ा  कोटोशन मधील बॅग ४० X ३० से.मी. रंग काळा १० नग व पेन ाई ह ४ GB – 

TRANSEND १० नग (मनपा पसंत नमु या माणे) खेरद कामी मे.इं दु इ फोटेक सो युशन भोसर 
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यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. .१०,१३०/- (अ र  
र. .दहा हजार एकशे तीस) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११५२१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/०५/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/१८७/१४ द.१४/५/२०१५ 
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/०२/२०१४-१५ मधील 
काम .५२ अ वये, . .३३ गवळ नगर मधील स.नं.२०० पासुन कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान 
पयतचा नाला दु ती करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .१३,९९,५९६/- (अ र  र. . तेरा लाख 
न या नव हजार पाचशे शहा नव फ ) पे ा ४१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,५२,५०१/- 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. 
-------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – ११५२२     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/२४८/१५ द.१५/५/२०१५ 
     मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या मु य इमारतीसाठ  वीजपुरवठा करणा-या पॅनलमधील एसीबी बदलणेकामी Air 

Circuit Breaker खरेद  करणेबाबत ई िन वदा सुचना . ३६/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यामधील लघु म िन वदाकार मे.एनज  टेक िस ट स बाब .१ व २ या 
सा ह याचे दर र. .५,३५,९१३/- चे दर अंदाजप क य दरांपे ा ५.४१% ने कमी अस याने वकृत 
क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी केले या सं वदेची 
मा हतीस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११५२३     वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 सन २०१५-१६ चा मूळ अंदाजप क ब मु यालयाकड ल तावात नमुद केले माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.             (वाढ/घट र. .३३,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११५२४     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 ओम काश कसनराव ब हवाल यांस र. .४५,०००/- (अ र  र कम पये पंचेचाळ स हजार 
फ ) एक त मानधनावर        कालावधीकर ता वाहन व दूर वनी/मोबाईल बील या पूव या 
सवलतीसह आप ी यव थापन अिधकार  तथा मु य सम वयक आप ी यव थापनपद  नेम यास व 
याकामी येणा-या य  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 – ११५२५     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 भाग .३९ मधील जी.जी. कुल मागील ना याची सुधारणा करणे व दु ती काम ठेकेदार 
मे.ड .एस.कुलकण  हे िन वदा .१९/२४/२०१३-१४ अ वये कर त आहेत. जी.जी. कुल मागील ना याची 
सुधारणा करणे व दु तीचे काम करणे असून सदर कामाची िन वदा र. .६३,००,०१४/- इतक  आहे. 
जी.जी. कुल मागील ना या या महा मा फुलेनगरकड ल सी.ड . वक या बाजूने ना याचे काम करणेची 
आव यकता असलेने ते सदर कामामधून करणेकामी सदर कामास आव यक र. .९३,००,०१४/- पयत 
सुधा रत मा यतेची आव यकता आहे. तर  भाग .३९ जी.जी. कुल मागील ना याची सुधारणा करणे 
(िन. .१९/२४/२०१३-१४) कामास र. .६३,००,०१४/- अिधक र. .३०,००,०००/- असे एकूण 
र. .९३,००,०१४/- चे सुधा रत खचास तसेच सदर ल कामास सन २०१५-१६ या अंदाजप कात 

तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .१२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११५२६     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.संपत पवार, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११५२७     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५५९/१५ द.१८/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
 मनपाचे गणवेश देय पु ष कमचा-यांसाठ  गणवेश कापड खरेद कामी िन वदा सुचना ं . 
३७/२०१४-१५ अ वये १) मे.महाल मी े सेस अँ ड टेल रंग फम पुणे यांना बाब ं . १,२,३,४,५,६,७,८,९ 
व १० साठ  २) मे.महावीर काप रेशन िचंचवड यांना बाब ं . ११ व १२ साठ  या िन वदाधारकाचे दर 
लघु म ा  झाले आहेत. यानुसार गणवेश कापड खरेद कामी खालील माणे एकुण खच येणार आहे.  
 
अ. . िन वदाकाराचे नाव बाब ं . एकुण र. . शेरा 
१ मे.महाल मी े सेस अँ ड 

टेल रंग फम. (रेम ड कंपनीचे 
सुट ंग) 

१,२,३,४,५,६,७,८,९ 
व १० 

१,९२,१४,९०७/- ९.९५% ने जादा 

२ मे.महावीर काप रेशन (बॉ बे 
डा ग कंपनीचे सुट ंग) 

११ व १२ ७,१३,२७८/- ०.६१% ने कमी 

  एकुण र. . १,९९,२८,१८५/- ९.५३% ने जादा 
 व रल माणे १) मे.महाल मी ेसेस अँ ड टेल रंग फम पुणे २) मे.महावीर काप रेशन िचंचवड या 
िन वदाधारकांकडुन ा  लघु म दराने गणवेश कापड खरेद कामी एकुण र. .१,९९,२८,१८५/- इतका 
अपे ीत आहे. भांडार वभागाकड ल गणवेष खरेद  या लेखािशषावर र. .१,५०,००,०००/- तरतुद  उपल ध 
आहे. आव यकतेनुसार गणवेश कापड खरेद  या लेखािशषावर तरतुद वग करणेत येईल.  

सबब मनपाचे पु ष कमचा-यांसाठ  गणवेश कापड खरेद कामी १) मे.महाल मी े सेस अँ ड 
टेल रंग फम पुणे २) मे.महावीर काप रेशन या िन वदाधारकांकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या एकुण र. .१,९९,२८,१८५/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच मनपाचे गणवेश देय पु ष कमचा-यांकर ता पु ष गणवेश खरेद कामी ई िन वदा . 
३७/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म िन वदाकार ी.महाल मी े सेस अँ ड टेलर ंग फम, वाकड यांचे १ ते 
१० बाबींचे रेम ड कंपनीचे शुट ंग कापडाचा लघु म दर एकूण र कम पये १,९२,१४,९०७/- व 
मे.महावीर काप रेशन, िचंचवड यांचे ११-१२ बाबींसाठ  बॉ बे डा ग कंपनीचे शट ग कापडाचे लघु म दर 
एकुण र कम पये ७,१३,२७८/- वीकृत क न करारनामा कर यास व येणा-या य  खचास 
मा यता दे याची मा.आयु  यांनी मागणी केली आहे. सदर मागणीनुसार मा यता दे यात येत आहे व 
येणा-या एकुण खचास व य  खचास मा यता दे यात येत आहे. तसेच मनपा या गणवेश देय पु ष 
कमचा-यांसाठ  गणवेश खरेद कामी ई िन वदा सुचना . ३७/१४-१५ नुसार िन वदेतील ा  लघु म 
दराने १ ते १० बाबींसाठ  पुढ ल दोन वषासाठ  सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आिथक वषाकर ता 
आव यकतेनुसार पु ष गणवेश शुट ंग कर ता रेम ड कंपनीचे लघु म िन वदाकार ी.महाल मी े सेस 
अँ ड टेलर ंग फम, वाकड िन वदाधारक यां याकडून पुन ययी खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता करारनामा क न 
पुरवठा आदेश दे यात यावा.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११५२८     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/क ेका/वायसीएमएच/३४५/१५ द.१९/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मे.ओट स हे वतः उ पादक कंपनी असुन यांनी आजपयत समाधानकारकपणे कामकाज केलेले 
आहे. यांनी सादर केलेले दर हे बाजारभावानुसार यो य व वाजवी आहेत. तर  यशवंतराव च हाण हॉ पटल 
येथील चार टॉवर िल सचे १ ए ल २०१५ ते ३१ माच २०१८ ा कालावधीकर ता वा षक देखभाल दु ती 
करणेचे काम करारनामा क न थेट प तीने करवून घेणेस व याकामी येणारा खच ित वष  
(र. .७,४८,१५४/-+टॅ सेस),100%Yearly in Advance) मे.ओट स यांस आगावू अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.    

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

ठराव मांक – ११५२९     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १९/०५/२०१५     वभाग – थाप य BSUP क प  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP /१६६/१५ द.१६/५/२०१५ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 JnNURM-BSUP अंतगत वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसनासाठ चे Insitu क प अस याने कामातील 
इमारती बांधमेकर ता झोपडप ट  धारकांना उ ोगनगर येथील प ाशेड येथे थलांतर त केले होते. उ ोगनगर 
प ाशेड धारकांनी प ाशेड म ये राहत असताना ितमहा येणार वीजबील न भर यामुळे मे.MSEDCL यांनी 
यांचे वीजमीटर काढून नेले होते. मे.MSEDCL प  .AddEE/CHD/T/1176 द.०२/१२/२०१४ अ वये यांनी 
कळ व या माणे उ ोगनगर प ाशेड धारक अनिधकृतपणे वापर कर त होते. तेथील वीजपुरवठा 
द.०७/०५/२०१५ रोजी खंड त झा याने उ ोगनगर प ाशेड येथे स या वीजपुरवठा नाह . उ ोगनगर 
प ाशेडम ये स या १०८ पा  ५५ अपा  व ३० भाडेक  असे एकूण १९३ प ाशेड धारक राहत आहेत. 
वेताळनगर पुनवसन क पाम ये एका इमारतीचे ११२ गा यांचे बांधकाम पूण होवून यास भाग भोगवटा 
माणप  िमळून ब ड ंग लाभा याना वाटपासाठ  तयार आहे. या ठकाणी प ाशेड येथील पा  र हवाशी 

हल व यास वीजेचा  िमटू शकतो. कारण नवीन घराम ये महापािलकेमाफत वीज मीटर कने शन दे यात 
येते. स थतीत लाभा याचे पैसे भर याचे काम सु  आहे. लाभा याची याद  फायनल करणे, लक  ॉ होणे 
यास १५ दवसांचा कालावधी लागणार आहे. तेव या कालावधीत इमारतीची साफसफाई, तुटले या काचा 
बस वणे इ. कामे केली जातील. तर  या ठकाणी एक कॉमन वीजमीटर ता पुर या व पात बस व यास 
वीजेचा  सुटू शकतो. कॉमन वीजमीटर डपॉ झट आ ण स हस चाजस इ. कर ता र. .३,९३,९४३/- चे 
कोटेशन मे. MSEDCL यांनी दलेले आहे.  तर  ता पुर या व पात वीजमीटर घेणेकामी व येणा-या य  
वीजबील खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११५३०     वषय मांक – ५० 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
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 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   (वाढ/घट र. .८७,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११५३१     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     (वाढ/घट र. .१,१८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११५३२     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १९/०५/२०१५       
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     (वाढ/घट र. .४५,००,०००/-) 

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/५६/२०१५ 

दनांक - १९/०५/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


