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

कायप का मांक - १६८ 
सभावृ ांत 

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०५/०५/२०१५ 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 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.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.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.सवण,ेमा.इंगळे,मा.तांबे, मा.थोरात, 
मा.पीरजादे,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले, मा.केदार ,मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.बोदडे-
.अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , 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-४६) उ ान देखभाल व सुर ेसाठ  देणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव...     

-------- 
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अ) दनांक २१/०४/२०१५ व २८/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६६) सभावृ ांत  

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

ब) दनांक २८/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६७) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – ११३९६           वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य  
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द.९/१२/२०१४  
वषय- ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज  

बुम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक ९/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११३९७           वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएम ने वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११३९८           वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/२०१५ द.५/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणबेाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११३९९           वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६२/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – ाथिमक व मा यिमक व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणे कामास  

 मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –११४००           वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग-आरो य मु य कायालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./७/का व/१७१/२०१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मशानभुमी दफनभुमी येथे काळजी वाहक नेमणेकामी 
वै क य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०१२-१३ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदर 
िन वदेनुसार पा  २५ सं थांना येक  १ व याच पा  सं थामधुन ९ सं थांना सोडत काढून 
मशानभुमीचे ठकाणी काळजीवाहक पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे. 

म.न.पा. चे पंपर नगर येिथल डझेल शवदाह िनचे ठकाणी िनयु  ठेकेदार सं थेस सुर ेचे कामकाज 
देणेत आले होते. सदर कामाची मुदत द.३१/७/२०१४ रोजी संपलेने सदर ठकाणी काळजीवाहक नेमणे 
तसेच न याने समा व  ताथवडे येिथल मशानभुमीचे ठकाणी काळजीवाहक नेमणेची आव यकता 
वचारात घेवून िन वदा नोट स .१२/२०१२-१३ मिधल पा  सं थांपैक  पुव  सोडत प तीने कामकाज 
देणेत आले या ९ सं था वगळून उवर त १६ सं थामधुन पंपर  नगर व ताथवडे मशानभुमी येथे 
दनांक २५/८/२०१४ ते १९/६/२०१६ या कालावधीसाठ  ित काळजीवाहक र. .३०९/- ित दन या 
दराने ३ काळजीवाहक उपल ध क न २४ तास सुर तता ठेवणेकामी सोडत काढून १) पंपर  नगर 
मशानभुमीसाठ   मे.एक वरा म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, पंपळे गुरव व २)ताथवडे 
मशानभुमीसाठ  मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, पीनगर यांची ठेकेदार हणून नेमणूक 

करणेत आली आहे. याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४०१           वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२/१५ द.९/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, . .२९ 
मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
(िन.र. .१२,६०,५००/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे) पे ा ३३.४०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,८१,४६८/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 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 –११४०२           वषय मांक – ७ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – वृ संवधन 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१०४/१५ द.९/४/२०१५  
वषय - मो.जा. . ३७/४१/४२ एस. लॉक एम.आय.ड .सी. भोसर  येथील वृ लागवड रोपांची देखभाल  

करणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११४०३          वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०५/२०१५         वभाग – म यवत  सा ह य भांडार  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड         अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/२९०/१५ द.१०/४/२०१५  
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा या व वध णालयांकर ता व दवाखा यांकर ता वॉिशंग मिशन व डबल 
डोअर रे जरेटर खरेद  करणेकामीची ई-िन वदा .२१/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक वॉिशंग 
मिशन कर ता मे.साई केअर यांचा ितनग र. . २९,४००/- व डबल डोअर रे जरेटर कर ता मे.ऑ टन 
हे थ केअर यांचा ितनग र. .१९,६००/- ा  लघु म दरानुसार १० नग वॉिशंग मिशन व १२ नग डबल 
डोअर रे जरेटर कर ता एकूण र. .५,२९,२००/- रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४०४           वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३२४/२०१५ द.४/४/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वाय.सी.एम.एच. कड ल र पेढ  तयार करणेसाठ  संगणक यं णा व इतर वभागांसाठ  
ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .३२/०२/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन 

िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे पाच बाबींचे एकूण दर 
र. .१,०९,६६५/- व मे.झूम कॉ पुटस यांचे एका बाबीचे (०५ नग) एकूण दर र. .२,०८,५००/- असे 
एक ीत एकूण र. .३,१८,१६५/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे वाय.सी.एम.एच. कड ल र पेढ  
तयार करणेसाठ  संगणक यं णा व इतर वभागांसाठ  ंटर सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २.७७ % ने जा त आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४०५           वषय मांक – १० 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – ड े ीय कायालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१७६/२०१५ द.१६/४/२०१५  
वषय - ड े ीय कायालया या काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता र ा टे पो भा याने  

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

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

ठराव मांक – ११४०६          वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०५/२०१५         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/३१५/१५ द.२०/४/२०१५  
वषय – यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील हे थ काड मॅनेजमट िस टम या वा षक देखभाल  

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

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

ठराव मांक – ११४०७           वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/९५/२०१५ द.२४/४/२०१५  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये अशु  
जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगत एच.ट ,एल.ट . व ड .सी. पॅनेल व वीज संच मांडणीची 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.चैत य एंटर ायझेस (िन वदा र कम .१०,९९,६९२/- (अ र  र. . दहा 
लाख न या नव हजार सहाशे यॉ णव फ ) पे ा ८.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५९,९९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४०८           वषय मांक – १३ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/९३/२०१५ द.२४/४/२०१५  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . २/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८३ अ वये, 
जलशु करण क  से.२३ अंतगत अ व क भागातील पंपींग टेशनमधील कं ोल पॅनेलची वा षक 
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प तीने देखभाल दु ती करणकेामी मे.चैत य एंटर ायझेस (िन वदा र कम .१८,४५,९०१/- 
(अ र  र. . अठरा लाख पंचेचाळ स हजार नऊशे एक फ ) पे ा ८.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,७९,२६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११४०९           वषय मांक – १४ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३५/२०१४ द.१८/४/१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१/२०१४-१५ 
अ वये, . .२ वेणीनगर येथे ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे व दु ती करणेकामी M/S. 
SANDBHOR CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,५७०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
पाचशे स र) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,७६,५३५/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१०           वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/१३९/२०१५ द.१८/४/१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/६/२०१४-१५ 
अ वये, . .११ मधील महाराणा ताप र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S. Clincy Construction 

Pvt Ltd Pune (िन.र. .२२,३८,४९०/- (अ र  र. . बावीस लाख अडोतीस हजार चारशे न वद) पे ा 
१८.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,०६,१८६/- पयत काम क न घेणसे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४११           वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१३८/२०१५ द.१८/४/१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, . .९ 
संभाजीनगर ब हरवाडे मैदान  येथे ये  नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  बांधणकेामी मे.यशक असोिसयेट 
(िन.र. . २३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस जार दोनशे सदसु ) पे ा २७.५४ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,७५,९८०/- 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 घे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१२           वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१३७/२०१४ द.१८/४/१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/२०१४-१५ मधील अ. .२२ अ वये, शाहूनगर 
येथील राजष  शाहू उ ानातील जे  नागर कांचे शेडवर लॅब  टाकणे (३०० चौ.मी. े ावर लँब करणे.) 
कामी मे.यशक असोिसएट (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस जार दोनशे 
सदसु ) पे ा ३२.२२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६१,२७४/- 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 घे यात 
आलाला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१३         वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०५/२०१५        वभाग-म यवत  भांडार  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड        अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३९१/२०१५ द.२४/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभाग यांचे मागणीनुसार िशलाई मशीन खरेद कामी ा  
झाले या पाच नमु यांची िन वदेतील तां क पेिश फकेशन नुसार तपासणी करणेकामी सव करांस हत 
एकूण र. .१४,०४५/- (सव करांसह, स ह स टॅ स, वाहतूक) माणे पाच नमु यांची िन वदेतील तां क 
पेिश फकेशन नुसार अ. .१२ (Strong constructed Aluminium dye casting body) व 

अ. .२४ AcrylonitrileButadiene Styrene (ABS) ची तपासणी करणेकर ता र. .१४,०४५/- 
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(अ र  र. .चौदा हजार पंचेचाळ स फ ) M/S.Auto Cluster Development & 

Research Institute, pune-19 यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता तातड ची बाब 
वचारात घेता तपासणी कर ता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१४           वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/९/१५ द.२७/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/१९/२०१४-१५ 
अ वये, m/s. n c construction (िन.र. .१३,०७,१८६/- (अ र  र. . तेरा लाख सात हजार एकशे 
शहाऐंशी) पे ा ९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १२,३५,४२८/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१५           वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१०/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय - . . 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 करणबेाबत... 
वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११४१६           वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/११/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील पठारे मळा ते कोतवालवाड  पयतचा ड .पी. र ता वकसीत  

करणेबाबत... 
वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४१७           वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१२०/२०१५ द.२७/४/१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१५/२०१४-१५ 
अ वये, . .९ संभाजीनगर मधील मनपा इमारती व उ ानाची नुतनीकरणाची वशेष कामे करणेकामी 
M/S. ADEPT ENTERPRISES (िन.र. .३९,२१,५६७/- (अ र  र. . एकोणचाळ स लाख एकवीस 
हजार पाचशे सदुस ) पे ा ४४.४५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२२,८७,३५२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१८           वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१४०/२०१५ द.२७/४/१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२३/२०१४-१५ 
अ वये, . .२८ मासुळकर कॉलनी मधील मनपा इमारती चौक, सुशोिभकरण व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी M/S. DEEPALI CONSTRUCTION (िन.र. . ४२,०१,६८०/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ३८.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२७,०२,२०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४१९           वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/१४२/२०१५ द.२७/४/१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४०/२/२०१४-१५ 
अ वये, . .४ सुदशननगर प रसरातील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S 

AJWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक 
हजार एकशे वीस) पे ा २५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९८,५२९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२०           वषय मांक – २५ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४१/२०१५ द.२७/४/१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२०१४-१५ मधील अ. . ०१ अ वये, . .४ 
शरदनगर प रसरातील र यांचे हाँटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
(िन.र. .३९,२१,५६९/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे एकोणस र फ ) पे ा 
२५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,७७,९४१/- 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 घे यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२१           वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३६/१४ द.१८/४/१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३५/ २०१४-१५ 
अ वये, . .२ वेणीनगर येथे मु य र या या कडेने टॉम वॉटर लाईन व फुटपाथ तयार 
करणेकामी M/S SANDBHOR CONSTRUCTION (िन.र. . २२,४०,८०७/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे सात) पे ा ४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,७६,६५९/- 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 अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४२२           वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/४७३/२०१५ द.२७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया मधील भाग .९ संभाजीनगर येथे 
मॉडेल वॉड वकिसत करणे या कामासाठ  मे. पी.के.दास अँड असोिसए स यांची िन वदा प ात (Post 

Tender)  क प यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणे व याना केले या कामाची फ  
हणून मनपा चिलत दराने क प कंमती या १.३५ % सवकरासह  अदा करणसे मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४२३           वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३६१/२०१५ द.२७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन –  

मनपाचे आरो य वै क य अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकड ल द. ४/३/२०१५ 
चे प ा वये मनपा ह ीम ये वाईन यु या आजाराचे ण आढळुन येत असलेने सदर आजाराबाबत 
द.२१/२/२०१५ रोजी मा.मु य सिचव महारा  रा य यांचेसमवेत ज हा अिधकार  कायालय, पुणे येथे 
वाईन यु संदभात चचा करणेकामी हड ओ कॉ फर स सभेचे आयोजन करणेत आले असता सदर 

आजाराबाबत यावयाची काळजी व करावया या उपाययोजना बाबत जनजागृतीक रता आवाहनप के 
आणखी १,१३,४८० नग (११३५ शेकडा) छपाई क न वाटप करणेकामी मे.महारा  सहकार  मु णालय, 

पुणे यांनी दलेले ती शेकडा र. . ३१९/- माणे र. .३,६२,०००/- खच येत आहे. सदरची छपाई थेट 
प दतीने करारनामा न करता देणेबाबत शासन िनणयानुसार करणेकामी तुतकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे त ड  आदेशा वये, वाईन यू 
रोगाचा सार रोख याक रता तातड ने पूव या मंजूर दराने वाईन यू रोगासंबंधी शंका व समाधान 
फो डर यावेळ  २ लाख नग छपाई क न दलेली आहे. तसे यांना मागणीप  भांडार वभागास दले 
होते. परंतु जादा झाले या आवाहनप के रकमेचे बल अदा करणेसाठ  र. .२,७६,०००/- या खचास व 
महारा  सहकार  मु णालय यांचे संपूण बल अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२४           वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग –म यवत  भांडार  
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३६२/२०१५ द.२७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल व वध पदाचे लेखी पर ा द. २९/३/२०१५ 
रोजी आयो जत केलेने सदर लेखी पर ेक रता आव यक टेशनर   मे.भारती एंटर ायजेस, िचंचवड 
यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेत आलेली आहे. टेशनर  खरेद  कामी एकुण 



 12 
र. .४२,९९२/- (अ र  र. . बेचाळ स हजार नऊशे या णव) एवढा खच आलेला अस याने सदर 
आले या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२५           वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३६३/१५ द.२७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

करसंकलन वभागाकड ल द.४/०२/२०१५ चे प ा वये िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स 
१,८१,५८२ नग छपाई क न िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे. करआकारणी व करसंकलन वभागास 
िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स छपाई  यापुव  कोटेशन नोट स .३१/२०१४-१५ चे मंजुर दर ती 
नग र. .०.८७/- माणे मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचेकडुन तातड ने छपाई क न घेणेत आलेली 
आहे. सदर नोट स १,८१,५८२ नग छपाई कामी एकुण र. .१,५७,९७६/- (अ र  र. .एक लाख स ाव न 
हजार नऊशे शहा र) एवढा खच झालेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२६           वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३९६/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय – मनपाचे व वध वभागांसाठ  संगणक संच खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४२७           वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – ई-ग हन स 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/३/का व/४७/२०१५ द.२८/४/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘सारथी’ हे पलाईन णाली व यं णेचे वा षक देखभाल व   

दु ती करणे तसेच Mobile App Hostingwith Windows, Blackberry & Apple  

iTunes इ याद  कामकाजाबाबत... 
वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४२८     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०५/२०१५    वभाग –यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी/३/का व/६२८/२०१५ द.२७/४/१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

कॉलेज ऑफ फजीिशयन ऍ ड सजन, मंुबई (CPS)या अिभमत व ापीठा या अंतगत 
चाल व या जाणा-या DOMS या ड लोमा कोस क रता मु य पी.जी. टचस हणुन तावात नमूद 
तपिशलात नमुद के या माणे डॉ.िनमला सरपोतदार यांची मानसेवी पदावर र. .५०००/- ित मह ना 
द.०१/०४/२०१५ ते १/०९/२०१५ या सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणुक करणेकामी व यासाठ        
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४२९           वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/३२३/२०१५ द.२८/४/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आकाशिच ह व परवाना, मुलेप वभागातील कमचा-यांक रता Revolving Chair FC- 

909 full black maeh tilting Mechanism broadbase मॉडेल या ३२ नग खु या खरेद कामी कोटेशन 
नोट स .५७/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदेमिधल 
मे.िस द वनायक इंड ज यांचेकड ल Revolving Chair FC- 909 full black maeh tilting Mechanism 

broadbase मॉडेल या ३२ खु याक रता ा  लघु  दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास 
एकुण र. .१,७२,८००/- (अ र  र. .एक लाख बहा र हजार आठशे) चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४३०          वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०५/०५/२०१५         वभाग –म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे         अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३३९/१५ द.२८/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वाय.सी.एम. णालया या आय.सी.यु. व मे डसीन वभागाने मागणी केलेने Intermittent 

Pneumatic Compression System (DVT PUMP) खरेद बाबतची ई-िन वदा .१२/२०१४-१५ मधील 
लघु म िन वदाधारक मे. ी क शन यांचे िन वदेतील लघु म दरानुसार Intermittent Pneumatic 

Compression System कर ताचे ितनग र. .१,४०,०००/- या दराने २० नगांकर ता र. .२८,००,०००/-, 
तसेच Thigh length Sleeves कर ता Small, Medium व Large तीनह  साईजकर ता ितनग 
र. .३,९००/- या दराने येक  २० नग गु णले ३ साईजनुसार ६० नगां कर ता र. .२,३४,०००/- व 
Knee Length Sleeves कर ता Small, Medium व Large तीनह  साईजकर ता ितनग र. .२,९००/- 
या दराने येक  २० नग गु णले ३ साईजनुसार ६० नगांकर ता र. .१,७४,०००/- या माणे एकूण 
सवकरासह त र. . ३२,०८,०००/- रकमेस खरेद  करणे. तसेच Thigh length Sleeves  व Knee Length 

Sleeves या वेगवेग या साईजची आव यकतेनुसार खरेद  करणेकामी येणा या य  खचास मा यता 
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घेणेकामी व सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या लेखािशषामधून खच  टाकणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४३१        वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०५/०५/२०१५       वभाग– म यवत  सा ह य भांडार, वै क य   
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ       अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/२६३/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय - तालेरा व वाय.सी.एम. णालयातील वचारोग वभागासाठ  Radiosurgery  Machine  

  खरेद बाबत... 
वषय मांक ३६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११४३२           वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/४७६/२०१५ द.२९/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया माफत मनपा या भाग . ५ म ये 
 १)जाधववाड  कुदळवाड  भागाम ये िचखली गट .५३९ म ये यायामशाळा इमारत बांधण े 

२) ािधकरण से टर नं १६ मोकळ  जागा मांक ४ म ये पा कग शेड बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे 
३)जाधववाड  येथील जु या शाळे या जागेम ये ाथिमक आरो य क  बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे 
४)से टर नं १६ मधील संतिशरोमणी सावतामाळ  उ ाना शेजार ल मोक या जागेत यायामशाळा व 
सं कृितक क  इमारत बांधणे ५) भाग . ४ कृ णानगर म ये िशवतेजनगर येथे सां कृतीक क  
इमारत बांधणे ६) भाग . ४ कृ णानगर म ये िशवतेजनगर येथे CDCिचखली ं ट सटर १ व २ 
येथे सां कृतीक क  इमारत बांधणे ७) भाग . २८ म ये MIDC F2 लॉक येथे आ नशमन क  
इमारत बांधणे ८) भाग . ५ म ये सावतामाळ  मंद राशेजार ल  जुनी शाळा इमारत पाडून या 
ठकाणी न वन शाळा इमारत बांधण े या कामांसाठ  बांधकाम परवाना घेणे व िन वदा पुव कायवाह  
पयतची सव कामे करण.े यासाठ  मे.हषल कवड कर (आ कटे ट अँ ड डझाईनर, पुण-े३०) यांची 
वा तु वशारद / स लागार हणून नेमणूक कर यास व यांना मनपा मा य दराने कामा या कंमती या 
र. .५० लाखापयत ३ % व ५० लाखा या पुढे २ % या माणे सव करांसह फ  अदा कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४३३           वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – उ ान 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३७१/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय- मोकळ  जागा .५० येथील उ ान देखभाल व संर ण  करणबेाबत... 

वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –११४३४           वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग –ई-ग हन स  
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/६/का व/९८/१५ द.२९/४/२०१५  
वषय - मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थ सेवा उपल ध करणेबाबत... 

वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४३५           वषय मांक – ४० 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/१५/२०१५ द.२८/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२/ २०१४-१५ 
अ वये, . .६ मोशी नागे र नगर, तुपेव ती, गावठाण येथे गटर, पे ह ंग लॉक दु ती करणेकामी 
M/S. SHREE CONSTRUCTIONS (िन.र. . १३,९९,४०३/- (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार 
चारशे तीन) पे ा ४४.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,१०,३५९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

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

ठराव मांक –११४३६           वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/१४/२०१५ द.२८/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/९/२०१४-१५ . .६ 
मोशी मनपा दवाखा याची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES 

(िन.र. .१४,००,५५५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचाव न) पे ा ४०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,८२,३५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४३७           वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१२/२०१५ द.३०/४/२०१५  
वषय - भाग .७ च-होली परबाबा दगा ते पठारेमळा पयतचा ड .पी. र ता वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक ४२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक –११४३८          वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०५/०५/२०१५         वभाग –आरो य मु य कायालय  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/३९४/२०१५ द.२९/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद  पा ातील 
जलपण  काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स 
.७/२०१४-१५ अ वये अ. . (१) अ/ब/क/ड े ीय कायालय काय े ातील पवना नद पा ातील सांगवडे 
कवळे पुल ते दापोड  (म.न.पा. ह तील पवना नद चे संपुण पा ) (२) फ व इ े ीय कायालय 
काय े ातील इं ायणी नद पा ातील आय.ट . पाक िनघोजे पुल ते डुडुळगांव मशानभुमी समोर ल बंधारा 
पयत (म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) व (३) ब/क/ड े ीय कायालय काय े ातील 
मुळा नद पा ातील वाकड पुल ते बोपखेल पयत (म.न.पा. ह तील मुळा नद चे संपुण पा ) िन वदा 
माग वणेत आ या हो या. यापैक  अ. . २ चे कामासाठ  ा  झाले या २ िन वदांपैक  मे.द कृपा 
ए टर ायजेस, िचंचवड, पुण-े४११ ०१९. यांनी म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये ९,९६,५००/- पे ा 
सादर केलेला र. .८,८७,७७७/- (अ र  र कम पये आठ लाख स याऐंशी हजार सातशे स याह र 
फ ) हणजेच १०.९१ % कमी हा दर सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी दनांक १०/४/२०१५ 
रोजी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११४३९           वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – ई-ग हन स 
सुचक –  मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग हन स/२/का व/२७५/२०१५ द.२९/४/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागर  सु वधा क ांमधून शासनाचे महाऑनलाईनकड ल सेवा  

सु  करणेबाबत... 
वषय मांक ४४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४४०           वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०५/०५/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/४११/२०१५ द.२८/४/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक सा ह य (Consumble) खरेद कामी ऑनलाईन 
ई-िन वदा .३२/०१/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार मे.धम 
एंटर ायजेस, यांचे संगणक आव यक सा ह य (Consumble) बाब .१, २, ३, ७, ८, ९, १३, १५, १६, 
१७, २०, २२, २३ व २४ (एकूण १४ बाबी) चे सा ह यासाठ  र. .२,८५,३५०/- व मे.इंदू इ फोटेक 
सो युशन, यांचे संगणक सा ह य (Consumble) बाब .४, ५, ६, १०, ११, १२, १४, १८, १९, २५ व २६ 
(एकूण बाबी ११) सा ह यासाठ  र. .७,०१,८१५/- असे एक ीत एकूण र. .९,८७,१६५/- लघु म दर ा  
झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ०.५१ % ने कमी आहे. सदरचे एकूण 
र. .९,८७,१६५/- दर वकृत कर यास मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तूतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
  
 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 

 
ठराव मांक –११४४१          वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०५/०५/२०१५           
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर         अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 भाग .३७ मधील मोकळ  जागा ५० व पयावरण सं कार उ ान मे.संत साई वयंरोजगार 
सेवा सं था यांना अकरा म हने कालावधीसाठ  यो य या देखभाल, संर णाकामी दे यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता  
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ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 

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/५३/२०१५ 

दनांक - ०६/०५/२०१५     
 

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


