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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - १७६ 

सभावृ ांत 

दनांक – ३०/०६/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
३०/०६/२०१५ 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.गायकवाड सं या सुरदास 
३) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा. साद शे ट   
८) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
९) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
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.गावडे-सह आयु ,उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.गायकवाड,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर,मा.इंगळे,मा.क पले,मा.थोरात, 
मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ग टूवार, 
मा.शेख-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गुजर- .वै क य उपअिध क, मा.बोदाडे,मा.बडे,मा.बहुरे- शासन 
अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा 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-४०) िनगड  गावठाण . .१३ मधील व वध वकास कामांसाठ  अंतगत तरतूद 

वग करण करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
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वषय मांक-४१) ब भागातील सन २०१५- १६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 

कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-४२) तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४३) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-४४) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील अ भाग व अ मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-४५) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-४६) ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४७) संत गोरोबा उ ान सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-४८) वैदू व ती यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-४९) ठरावात दु ती करणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.सं या गायकवाड यांचा 
ताव... 

वषय मांक-५०) ी संत ाने र महाराज व ी संत तुकाराम महाराज पालखी सोह यातील 
वारक-यांना मोफत औषधोपचार करणेबाबत... 

वषय मांक-५१) ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५२) सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे व 
पा कग जागा वकिसत करणे या उपलेखािशषातगत तरतुद म ये वाढ/घट 
करणकेामी तरतुद  वग करणाबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-५३) ठरावात मजकूर समा व  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५४) ठरावात मजकूर समा व  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५५) ठरावात मजकूर समा व  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५६) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५७) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
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वषय मांक-५८) ब भागातील सन २०१५- १६ चे मूळ अंदाजप कातील थाप य वषयक 

कामां या तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५९) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कामामधील तरतुद म ये फेरबदल 
करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६०) कॅनॉन 4045 ंटर/झेरॉ स मशीनचे फ सगं युिनट ( म) थेट प तीने 
खरेद  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६१) वशेष भ ा सु  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक-६२) पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांची जयंती साजर  करणेसाठ  मंडप यव था 
पुर वणेबाबत... 

वषय मांक-६३) ठराव .११६३८ द.२/६/१५ र  क न याऐवजी वाढ/घट करणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६४) ड भाग व ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६५) ठरावात मजकूर समा व  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६६) मा. थायी सिमती ठ. .११४८९ द.१९/५/२०१५ वषय  ९ र  क न भोसर  
एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकिसत करणे कामासाठ  
मे.पी.के. दास अँ ड असो.मुंबई यांची क प यव थापन स लागार फ 
अदायगीबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-६७) आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत-मा.सं या गायकवाड,मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

-------- 
दनांक २३/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७५) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – ११८६३     वषय मांक – १ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग –यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    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 १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८६४     वषय मांक – २ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/२९/१५ द.१५/४/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली दगा ते पठारेमळा २४ मी र यावर कलवट बांधणबेाबत... 
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वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११८६५     वषय मांक – ३ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१४७/२०१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .१०/२०१४-२०१५ अ वये, मोशी कचरा डेपो येथील 
वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणेकामी मे.अथव वयंरोजगार औ . सेवा सह. स.ं मया. 
(िन.र. .१६,९४,५८०/- (अ र  र. . सोळा लाख चौ-या नव हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा -२९.७५ % 

कमी) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेत आला असून तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८६६     वषय मांक – ४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१६४/२०१५ द.९/६/२०१५ 
वषय – वाय.सी.एम. णालया या ने रोग-ओट  वभागातील माय ो कोपचे स हसींग (AMC)  

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

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

ठराव मांक –११८६७     वषय मांक – ५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/५५/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय – . .७ च-होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८६८     वषय मांक – ६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१३६/१५ द.११/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, ािधकरण 
. .१४ व १७ म ये न वन गितरोधक तयार करणे दशादशक फलक, इ. अनुषंिगक कामे करणेकामी 
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मे.साई भाग कं शन (िन.र. .३३,१४,६५९/- (अ र  र. .तेहतीस लाख चौदा हजार सहाशे 
एकोणसाठ) पे ा ३८.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,५५,४०७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८६९     वषय मांक – ७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – क े य थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क े/का व/२१७१/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - भाग .४१ गांधीनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यास उतर यास िशड   

 ( जना) करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११८७०     वषय मांक – ८ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८०/१५ द.२/६/२०१५ 
वषय -  िन वदा नोट स .३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११८७१     वषय मांक – ९ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८१/१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - िन वदा नोट स .३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८७२     वषय मांक – १० 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – ब े य कायालय, जलिनःसारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/TBdrainage/१४३/२०१५ द.१५/६/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/२/२०१४-१५ अ वये, वॉड .५१ गणेशनगर, 
बेल ठकानगर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
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टाकणेकामी मे.बी.के.खोसे (िन.र. .४७,६१,६४३/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख एकस  हजार सहाशे 
ेचाळ स फ ) पे ा २३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .१०१९० वषय 
.९४ द.३०/१२/२०१४ अ वये यापुव  थायी सिमती माफत मा यता दलेली आहे.  सदर कामास 

मा.महापािलका सभा ठराव .४७९ द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .६३,७५,०००/- स शासक य मा यता 
देणेत आलेली आहे. तथापी सदर प रसरात स या व न याने उ वणार  जलिनःसारण निलकेची व चबरची 
तातड ने दु ती करण,े आव यक अस याने तसेच न याने देखभाल दु तीचे काम लवकर उपल ध होणार 
नस याने पुढ ल चार म हने कालावधीसाठ  स याचे चालु कामामधुनच काम करणे आव यक आहे यासाठ  
सदर कामाचे आव यकतेनुसार सुधार त अंदाजप क केलेले असुन याची सुधार त र. .६२,४७,०६३/- 
वाढ व र. .९,९७,०६३/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन मंजूर दराने सुधार त काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार ि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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८७३     वषय मांक – ११ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – वाय.सी.एम. णालय र पेढ  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCM/पीजी-१ र पेढ /४७३/१५ द.५/६/२०१५ 
वषय – मनपाचे वाय.सी.एम. णालय येथे न याने झाले या र पेढ साठ  दर िन तीबाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८७४     वषय मांक – १२ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५४९/१५ द.१६/६/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बा  प रसराची यां क प दतीने  

 तसेच मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई व व छता करणे कामकाजास मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११८७५     वषय मांक – १३ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३८/१५ द.२/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .७/२-२०१४-१५ अ वये, कासारवाड  
उप वभागातील . .६१ व ६४ मधील मनपा इमारतीमधील व तु वषयक करकोळ देखभाल व दु तीचे 
काम करणेकामी मे.के.ड .इले क स (िन.र.  ९,०२,४२२/- (अ र  र. .नऊ लाख दोन हजार चारशे  
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बावीस) पे ा -२४.९९ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८७६     वषय मांक – १४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३९१/१५ द.१६/६/२०१५ 
वषय - िन वदा नोट स .३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११८७७     वषय मांक – १५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/का व/b drainage/१७४/१५ द.१७/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

२०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप काम ये करकोळ देखभाल दु ती 
(महसुली खच) म ये पान .७८२ अ. .१ नुसार पंपर  िचंचवड मनपा ह तील जलिनःसारण 
निलकांची यां क  प दतीने साफसफाई करणे या कामासाठ  सन २०१४-१५ साठ  . ४.०० कोट  एवढ  
तरतुद करणेत आली आहे.तथा प, या कामासाठ  सन २०१५-१६ या वषासाठ  तरतूद करणेत आलेली 
नाह . याऐवजी येक े ीय कायालयातील े नेज लाईनचे साफसफाई व चोकअप काढणे या 
कामांसाठ  पान .७८२ वर ल अ. .३, ८ व पान .७८३ वर ल अ. .१५, २०, पान .७८४ वर ल अ. . 
२५, ३०  नुसार वतं  तरतूद  करणेत आले या आहेत. तथापी, या कामां या िन वदांसाठ  ३ वेळा 
मुदतवाढ देऊनह  ठेकेदाराने िन वदा भरले या नस यामुळे वारंवार िन वदेची मुदत वाढव यामुळे ठेकेदार 
िन त करणेस वलंब झालेला आहे. स थतीत ठेकेदाराची िन ती झालेली असून िन वदेनुसार 
मिशनर  उपल ध करणेस ठेकेदारांना कळ वणेत आलेले आहे. तसेच अ े ीय कायालय व इ े ीय 
कायालयाकड ल ठेकेदाराने काम करणेस असमथता दश व याने या ठकाणी न याने िन वदा कायवाह  / 
सेकंड लोए ट ठेकेदाराकडून वचारणा क न ठेकेदाराची िन ती करणेत येत आहे. यामुळे संपुण मनपा 
े ातील चोकअप काढणेचे कामकाज स थतीत अ. . १ चे कामातूनच चालु आहे. या कामासाठ  सन 

२०१५-१६ चे अंदाजप कात तरतूद केलेली नसलेने या कामावर तरतुद वग करणे आव यक आहे. तसेच 
ब भाग भुयार  गटर योजना िनधी मधील काह  कामांसाठ  तरतूद अपुर  असलेने या कामांवर देखील 
तरतूद वग करणे आव यक आहे. यानुसार तावात नमुद माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेत 
येत आहे.         [वाढ/घट र. .१,६०,००,०००/- व र. .५३,००,०००/-] 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११८७८     वषय मांक – १६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/५८३/२०१५ द.२९/५/२०१५ 
वषय - मनपाचे मु यलेखाप र ण वभागासाठ  आव यक युपीएस सा ह य खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११८७९     वषय मांक – १७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/५८४/२०१५ द.२९/५/२०१५ 
वषय - मनपाचे मु यलेखाप र ण वभागासाठ  आव यक ंटर सा ह य खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११८८०     वषय मांक – १८ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/५८७/२०१५ द.१७/६/२०१५ 
वषय - मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  Currency Notes Counter Cum Fake Notes Detector  

 Machine सा ह य खरेद  बाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११८८१     वषय मांक – १९ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/५१४/२०१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तालेरा णालयातील नवीन इमारतीतील खड यांना व 
दारांसाठ  पडदे, पाइप व साईड ाकेट (पसंत नमु या माण)े फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन 
नो टस .१०/२०१५-१६  िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशनमधील मे. टार फॅ स, िनगड  यांचे 
पडदे खरेद साठ  यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण 
र. .१,९८,३८६/- (अ र  र. .एक लाख अ या नव हजार तीनशे शहाऐंशी) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८८२     वषय मांक – २० 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२४९/१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४४-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४८ मधील वृ ंदावन कॉलनी व प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपर 

(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३,७४,५८०/- 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 –११८८३     वषय मांक – २१ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२५०/१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६१-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४८ तापक रनगर, ीनगर येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 

मे.यशक असोिसएटस (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 
४६.५१ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८६,९५४/- 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 –११८८४     वषय मांक – २२ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२५१/१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/३९-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४८ तापक रनगर, ीनगर, येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ 

दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
४,८६,९५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
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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 – ११८८५     वषय मांक – २३ 
दनाकं – ३०/०६/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२४८/१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१६-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४८ मधील तांबे शाळा प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेयशक असोिसएटस 

(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ४६.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३,७४,५८०/- 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 – ११८८६     वषय मांक – २४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – सुर ा  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सु व/२/का व/५६२/१५ द.२२/६/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मु य शास कय इमारती या पर सरात नागर क, अिधकार , 

पदािधकार , ठेकेदार, यांचे सतत ये जा अस याने यांचे वाहनांचे पा कग करणे कर ता सुर ा 
वभागाकड ल बॅर गे स दु ती करणेसाठ  सुर ा पयवे क यांचे अहवालानुसार चाके खरेद  करणे 
आव यक आहे. यासाठ  मा.  ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड , यांना  दनांक-०४ /०३ /२०१५ 
रोजी बॅर गे स दु ती क न देणे बाबत  प  दले होते. यांनी दनांक- ०७/०३/२०१५ या प ा वये 
बॅर गे स ह ल खरेद  कायवाह  आपले वभागा माफत कर यात यावी. तदनंतर ह ल फट ंग कामकाज 
आम या सं थेमाफत कर यात येईल असे कळ वले आहेत. सुर ा वभागाकड ल कोटेशन नोट स 
.१/२०१५-१६ .सु व/२/का व/४४७/२०१५ अ वये पुरवठाधारकांकडून दरप क माग व यात आलेले 

होती. ा  दरप काचे अवलोकन केले असता मे.राहुल ेड ंग कंपनी यांचे सव करांस हत लघु म दर 
र. .२९७/- ित नग आहेत.  हा दर  वकृत केला आहे. यानुसार ६० नगांची कंमत र. .१७,८२०/- 
(अ र  र. .सतरा हजार आठशे वीस फ ) इतका खच अपे त आहे. तर  मे.राहुल ेड ंग कंपनी पुणे 
यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरानुसार बॅर गे सचे चाके खरेद  करणेस व सदरचा खच  “सुर ा 
उपकरण दु ती व देखभाल“ या लेखािशषातुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८८७    वषय मांक – २५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१७९/१५ द.२३/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४-१५ मधील अ. .०४ 
अ वये, . .६ म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.लाल दप कं शन 
(िन.र. .९,३३,७०६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा) पे ा ४१.४०% कमी) या ठेकेदारा 
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८८८     वषय मांक – २६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/७/का व/४०/१५ द.२३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने राजष  शाहू महाराज जयंती िनिम  द.२६/०६/२०१५ ते 
द.२७/०६/२०१५ रोजी दोन दवस साई उ ान, िचंचवड या ठकाणी महो सवाचे आयोजन कर यात आले 
आहे. या अंतगत आयो जत काय मामधील कलाकारांचे मानधन, मृितिच ह, ले स बॅनर छपाई, मा यवर 
चहापान, भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने अंदाजे र. .४,०९,०००/- (अ र  र. .चार लाख नऊ हजार 
फ )  इतका खच अपे त आहे. या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८८९     वषय मांक – २७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/७३१/२०१५ द.२३/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे गवळ माथा येथील आर ण .४५ हा भुखंड बालनगर साठ  आर ीत अस याने पयटन 
वकास योजना आराखाडयानुसार सदर ठकाणी बालनगर चे काम हाती घेणेत येणार अस याने मनपाचे 
गोडावून म ये साठ वणेत आले या पाईप, केब स, कचरा कंुड , चबस इ. अित मण कारवाईत ज  केलेले सव 
सा ह य हल वणेकामी मे.हषदा अथमु ह ंग अँ ड कं शन, नेह नगर, पंपर , पुणे-४११०१८ यांचेकडून 
सदरचे काम करणेत आलेले आहे. याकर ता आले या य  खचाचा तपशील खालील माणे. 

बील . व दनांक कामकाज सु  वेळ कामकाज 
बंद वेळ 

एकूण तास ती तास  

दर र. . 
एकूण 
र. . 

८ द.२५/४/१५ द.२४/४/१५ स.९ 

द.२५/४/१५ स.९ 

सायं. ६ 

सायं. ६ 

८ तास 

८ तास 

७००/- .तास ५,६००/- 
५,६००/- 

९ द.२८/४/१५ द.२७/४/१५ स.९ 

द.२८/४/१५ स.९ 

सायं. ६ 

सायं. ४ 

८ तास 

६ तास 

७००/- .तास ५,६००/- 
४,२००/- 

१० द.२/५/१५ द.२९/४/१५ द.ु१२ 

द.३०/४/१५ स.९ 

सायं.६.३० 

सायं. ५ 

५.३० तास 

७ तास 

७००/- .तास ४,२००/- 
४,९००/- 

  एकूण ४३ तास ७००/- .तास ३०,१००/- 
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उपरो  माणे मनपाचे गवळ माथा येथील आर ण .४५ म ये साठ वणेत आलेले उपरो  

सा ह य इतर ठकाणी हाल वणेचे काम मे.हषदा अथमु ह ंग अँ ड कं शन, नेह नगर, पंपर , पुणे-
४११०१८. यांचेकडून क न घेणेत आलेले आहे. याकर ता आलेला य  खच र कम .३०,१००/- 
(अ र  र. .तीस हजार शंभर फ ) हा मा.भांडार अिधकार  यांनी रोखीने वैय क अदा केलेला आहे. 
सदरचे आले या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९०     वषय मांक – २८ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१४७/१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, कै.पांडुरंग 
काळभोर सभागृहामधील एका हॉलम ये ये  नागर कांसाठ  वरंगुळा क  बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ह.ड .िचंचवडे (िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र. .सात लाख चौ याऐंशी हजार 
तीनशे चौदा) पे ा २१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,४२,४३६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९१     वषय मांक – २९ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१४४/१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, . १६ मधील 
मनपाचे मालक चे इमारतीचे देखभाल व दु ती कामे करणेकामी मे.पि नी क शन 
(िन.र. .८,२६,३३१/- (अ र  र. .आठ लाख स वीस हजार तीनशे एकतीस) पे ा २४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ६,५०,८२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११८९२     वषय मांक – ३० 
दनाकं – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१४५/१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .९८ अ वये, . .१८ कवळे 
भागातील गटरची देखभाल दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत कं शन 
(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा ३५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,११,८६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९३     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१४६/१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . .१४ भ  
श  उ ान येथील से. .२३ येथील मनपा कमचार  िनवास थानाची दु ती व रंग सफेद करणेकामी 
मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. . २२,४०,८५८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे अ ठाव न) 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४७,०३१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९४     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/६६/२०१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, वाहतुक 
सुधारणा वषयक कामे करणे अंतगत औंध-रावेत बी.आर.ट . र यावर ल चौकात व बस थां यावर ॉ फक 
िस नल व पे ड यन िस नल बस वणेकामी मे.जे.पी. ॅ फक ऑटोमेशन ा.िल.(िन.र. .९३,१५,६३५/- 
(अ र  र. . या नव लाख पंधरा हजार सहाशे प ीस) पे ा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९५     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/१६२/१५ द.२४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने उभार यात आले या तानाजीनगर, िचंचवड येथील 
णालाचे उ ाटन समारंभ शिनवार द.२० जून २०१५ रोजी आयो जत कर यात आलेला आहे. सदर 
णालयास ांती योती सा वञीबाई फुले नामकरण होणार अस याने यां या मृतीस अिभवादनासाठ  

शाह र अिनता खरात,सांगली यांचा शाह र  काय मासाठ  र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) 
थेट प दतीने येणा-या खचास काय र मा यता घेणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९६     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां ीक  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/२४८/२०१४ द.२३/६/२०१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

दै.लोकमत, दै.पुढार , दै.लोकस ा, दै.केसर , दै. भात, दै.द टाई स ऑफ इं डया या वतमानप ांनी 
वभागामाफत पंपर  िचंचवड शहराचा पयावरण स  थती अहवाल २०१४-१५ बाबतचे जा हर आवाहनाचे 
िस द चे जा हरात .५१५ या वशेष रोटेशन बाबत या दले या जा हरात िस द  केलेकामी बल अदा 

करणेक रता तावात नमूद वतमानप े यांना अदा करावयाचे एकुण र. .९०,९८०/- (अ र  र. .न वद 
हजार नऊशे ऐंशी फ ) या खचाचा वषय व दै.सामना व दै.केसर  यांनी बले सादर केलेले नाह त 
यांनी सादर केलेनंतर येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११८९७     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८६/२०१५ द.२४/६/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१.६.२०१५ ते द.७.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८६/२०१५ द.२४.६.२०१५ 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 –११८९८     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – मु यालेखाप र ण 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८७/२०१५ द.२४/६/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.८.६.२०१५ ते द.१४.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८७/२०१५ द.२४.६.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८९९     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६०७/१५ द.२३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हलांकर ता योजने अंतगत १३,२९० नग 
िशलाई मिशन लाभाथ ना मोफत वाटपाकामी म यवत  भांडार वभागाकड ल ई-िन वदा सुचना 
.४०/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. यानुसार ५ िन वदा ा  

झाले या आहेत. ा  िन वदेतील लघू म िन वदाकार मे.अँ ल अँड लेदर टे नी स ा.िल. यांचे दर ित 
नग र. .४,७७७/- माणे अंदाजे १३,२९० नगांचे एकुण र. .६,३४,८६,३३०/- सवात लघु म दर 
अंदाजप क य दरापे ा १६.४८ % ने कमी आहेत. सदर िशलाई मिशन खरेद कामी र. .६,३४,८६,३३०/- 
(अ र  र. .सहा कोट  चौतीस लाख शहाऐंशी हजार तीनशे तीस) खच अपे त असून सदरचे खचास  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९००     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६०८/१५ द.२३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बाल क याण योजने अंतगत व 
मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत मुला-ंमुलीकंर ता सायकल सा ह य १०,००० नग खरेद कामी 
म यवत  भांडार वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .३९/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आलेले होते. यानुसार ४ िन वदा ा  झाले या आहेत. ा  िन वदेतील लघू म 
िन वदाकार मे.एस. ह .एस  केमीकल काप रेशन यांचे दर ित नग र. .३,५३५/- माणे अंदाजे १०,००० 
नगांचे एकुण र. .३,५३,५०,०००/- सवात लघु म दर अंदाजप क य दरापे ा ७.७२ % ने कमी आहेत. 
सदर सायकल खरेद कामी र. .३,५३,५०,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  ेप न लाख प नास हजार) खच 
अपे त असून सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११९०१     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/५४१/२०१५ द.२५/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनयमीत वेतन ेणीत काम करणा-या गणवेश देय पु ष/म हला 
कमचार  आय़ा व िशपाई यांना (सन २०१३-१४  व २०१५-१६ क रता) (पसंत नमु या माण)े छ ी मे. ी 
िस द कॉपीअस अँ ड टुडंट कझुमर टोअर, पंपर  या कोटेशनधारका कड ल ा  लघु म दराने खरेद   

करणेस व याकामी येणा-या एकुण र.  ६३,७७२/- (अ र  र. . ेस  हजार सातशे बहा र) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

  सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – ११९०२     वषय मांक – ४० 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 सन २०१५-१६ चे मंजूर अंदाजप कात मुळातच थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास 
कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने या कामां या िन वदांची कायवाह  करता येणे श य 
नाह . सबब, अशा थम ाधा याने करावया या कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक व 
म ा  आहे. यायोगे या कामां या िन वदा काढणे सुलभ होईल. तथा प अशा कामांसाठ या 

तरतुद म ये वाढ करावयाची झा यास दु यम ाधा याने करावया या या कामांसाठ  अप-ुया तरतुद  
कर यात आले या आहेत. या कमी क न हणजेच याम ये घट क न या रकमा वाढ साठ  वग 
करता येणे श य आहे. या अनुषंगाने िनगड  गावठाण भाग .१३ मधील एकूण ४ व वध वकास 
कामांसाठ  करा या लागणा-या वाढ आ ण घट याबाबतचा तपिशलवार त ा (प रिश ) तावात नमूद 
केले माण ेमा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .४३,९९,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११९०३     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 
वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .२,००,००.०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९०४     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 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. .६०००/-) 

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

ठराव मांक – ११९०५     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 फ भाग मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

    (वाढ/घट र. .४२७.००/- लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९०६     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 अ भाग व अ मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .३२,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९०७     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .३९,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११९०८     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .११८४४ द.२३/६/२०१५ याम ये खालील माणे दु ती क न 
मा यता देणेत येत आहे.  
 “नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल कामे तातड ने होणेकर ता आव यक मनु यबळ 
वचारात घेता, समुह संघटक नेमणुक कामी िनवड सिमतीने िनवड केले या ११ उमेदवारांसह ित ा 
याद तील ०५ उमेदवारांची” या मजकुरानंतर व “मानधनावर” या मजकुरापुव  पुढ ल माणे मजकुर 
समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. “तसेच ी.राकेश आनंद घोडके (MSW) यांची देखील ०६ 
म हने कालावधीकर ता मानधनावर िनयु  कर यास व याक रता येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.”   

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

ठराव मांक – ११९०९     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 संत गोरोबा उ ान, सांगवी व सांगवी येथील संत िशरोमणी सावतामाळ  उ ान सा व ी म हला 
वयंरोजगार सेवा सह. सं थेस अकरा म हने कालावधीकर ता यो य या सेवाशु क त वावर 

चाल व यास दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९१०     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपळे गुरव वैदू व ती येथील वैदू व ती यायामशाळा, वैदू समाज बोधन मंडळास अकरा 
म हने कालावधीकर ता यो य या अंशतः सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास व याकामी येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक – ११९११     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक –मा. सं या गायकवाड   
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . ११३९२ द. २८/०४/२०१५ रोजी या ठरावात वाढ/घट करणेत 
आले या रकमेत अ. . ५अ नािशकफाटा ते मोशी या र यावर ल सेवा र ते वकसीत करणे पान . 
४९ अ. .२४६ घट र. .७६,००,०००/- या माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११९१२     वषय मांक – ५० 

दनांक – ३०/०६/२०१५     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक - मा. साद शे ट  

संदभ -  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मऔभा/ं१/का व/१२६/२०१५, द.२९/०६/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तून ी संत ाने र महाराज व ी संत तुकाराम 
महाराज यां या पाल या ी े  पंढरपुर येथे वारक-यांसह पायी जातात.  या वारकर  लोकांसाठ  
महानगरपािलकेमाफत मोफत औषधोपचार दरवष  करणेत येतात.  यानुसार यावष  द.०८/०७/२०१५ 
व द.११/०७/२०१५ या कालावधीत दो ह  पाल यांचे थान व मनपा ह मधून वास होणार आहे.  
पंपर  िचंचवड मनपा तफ वारक-यांना वर ल कालावधीत मोफत औषधोपचार देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११९१३     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  मा. थायी सिमती ठराव मांक ११८५६ द.२३/०६/२०१५ र  करणेत यावा व “ड” भाग व 
“ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतदू ंम ये तावात नमुद 
केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .३९,१०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११९१४     वषय मांक – ५२ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे या 
उपलेखािशषाखाली तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .१९,७०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११९१५     वषय मांक – ५३ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  मा. थायी सिमती ठराव मांक ११८१६ द.२३/०६/२०१५ म ये “आव यक अट  शत चा 
करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे” या मजकूरानंतर “फ े ीय कायालया या काय े ाम ये टाटा 
ACE वाहना ारे घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा कर या या कामासाठ  वाहन चालक व कचरा 
वेचक पुर वणे या कामासाठ  कागद, काच, प ा संघटने याच कचरा वेचकांना ाधा य दे यात यावे, असे 
िन वदेम ये नमुद कर यात आलेले आहे. परंतु सदर कागद, काच, प ा पंचायत संघटने या कचरा 
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वेचकांनी यापूव  ब-याचवेळा काम बंद करणे, अचानक संप करणे, अंदालने करणे, व गैरवतन 
के यामुळे तसेच सदरचे काम हे नाग रकां या आरो याशी  िनगड त अस यामुळे केवळ याच संघटने या 
कचरा वेचकावर अवलंबून न राहाता िन वदा ा  झाले या संबंधीत ठेकेदार  सं थांस इतर ह  कचरा 
वेचक कामावर घे यास हरकत राहणार नाह  जेणे क न शहरातील इतरह  थािनक कचरा वेचकांवर 
अ याय होणार नाह  व यांनाह  रोजगार उपल ध होईल.  तसेच २० लाख पयांचे बँक गॅरंट  घेणे 
ऐवजी २० लाख पयांची बँक सॉल ह सी घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यास” 
हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९१६     वषय मांक – ५४ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

 मा. थायी सिमती ठराव मांक ११८१८ द.२३/०६/२०१५ म ये “आव यक अट  शत चा 
करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे” या मजकूरानंतर “ड े ीय कायालया या काय े ाम ये टाटा 
ACE वाहना ारे घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा कर या या कामासाठ  वाहन चालक व कचरा 
वेचक पुर वणे या कामासाठ  कागद, काच, प ा संघटने याच कचरा वेचकांना ाधा य दे यात यावे, असे 
िन वदेम ये नमुद कर यात आलेले आहे. परंतु सदर कागद, काच, प ा पंचायत संघटने या कचरा 
वेचकांनी यापूव  ब-याचवेळा काम बंद करणे, अचानक संप करणे, अंदालने करणे, व गैरवतन के यामुळे 
तसेच सदरचे काम हे नाग रकां या आरो याशी  िनगड त अस यामुळे केवळ याच संघटने या कचरा 
वेचकावर अवलंबून न राहाता िन वदा ा  झाले या संबंधीत ठेकेदार  सं थांस इतर ह  कचरा वेचक 
कामावर घे यास हरकत राहणार नाह  जेणे क न शहरातील इतरह  थािनक कचरा वेचकांवर अ याय 
होणार नाह  व यांनाह  रोजगार उपल ध होईल.  तसेच २० लाख पयांचे बँक गॅरंट  घेणे ऐवजी २० 
लाख पयांची बँक सॉल ह सी घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यास” हा मजकूर 
समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९१७     वषय मांक – ५५ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

 मा. थायी सिमती ठराव मांक ११८१७ द.२३/०६/२०१५ म ये “आव यक अट  शत चा 
करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे” या मजकूरानंतर “अ े ीय कायालया या काय े ाम ये टाटा 
ACE वाहना ारे घरोघरचा कचरा अलगीकरण क न गोळा कर या या कामासाठ  वाहन चालक व कचरा 
वेचक पुर वणे या कामासाठ  कागद, काच, प ा संघटने याच कचरा वेचकांना ाधा य दे यात यावे, असे 
िन वदेम ये नमुद कर यात आलेले आहे. परंतु सदर कागद, काच, प ा पंचायत संघटने या कचरा 
वेचकांनी यापूव  ब-याचवेळा काम बंद करणे, अचानक संप करणे, अंदालने करणे, व गैरवतन के यामुळे 
तसेच सदरचे काम हे नाग रकां या आरो याशी  िनगड त अस यामुळे केवळ याच संघटने या कचरा 
वेचकावर अवलंबून न राहाता िन वदा ा  झाले या संबंधीत ठेकेदार  सं थांस इतर ह  कचरा वेचक 
कामावर घे यास हरकत राहणार नाह  जेणे क न शहरातील इतरह  थािनक कचरा वेचकांवर अ याय 
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होणार नाह  व यांनाह  रोजगार उपल ध होईल.  तसेच २० लाख पयांचे बँक गॅरंट  घेणे ऐवजी २० 
लाख पयांची बँक सॉल ह सी घेणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दे यास” हा मजकूर 
समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९१८     वषय मांक – ५६ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  महानगरपािलके या  सन २०१५-१६ या अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२६,००,०००/- लाख) 

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

ठराव मांक – ११९१९     वषय मांक – ५७ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  महानगरपािलके या  सन २०१५-१६ या अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२,००,०००/- लाख) 

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

ठराव मांक – ११९२०     वषय मांक – ५८ 

दनांक – ३०/०६/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक - मा.अिनता तापक र 
संदभ -  मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव –  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कातील 
थाप य वषयक कामां या तरतूद ंम ये तावात नमुद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .०.५० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११९२१        वषय मांक –५९  
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय/मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –११९२२        वषय मांक – ६० 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 नगरसिचव वभागाकड ल केनॉन ४०४५ ंटर/झेरॉ स मशीनचे   फ संग युिनट ( म) Fixing 

Assy Main (FM4-9737-010)  नादु त झा याने सभा कामकाजाक रता आव यक कायप का, 
सभावृ ांत तयार करणेचे कामकाजात अडचण िनमाण झाली आहे. 
 सबब,सदर कामाची तातड  वचारात घेता केनॉन कंपनीचे अिधकृत व े ते  ओम िस ट म, 
िशवाजीनगर, पुणे  यांचेकडून थेट प दतीने केनॉन ४०४५ ंटर/झेरॉ स मशीनचे  फ संग युिनट ( म) 
Fixing Assy Main (FM4-9737-010)  खरेद  कर यास व याक रता येणा-या र. . २४,४४४/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.           

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

ठराव मांक –११९२३        वषय मांक – ६१ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 नगरसिचव वभागात मा.पदािधकार  (उदा. मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभापती- थायी 
सिमती व इतर पदािधकार  कायालय ) यां याकडे जे कमचार  काम करतात यांना कायालयीन 
वेळेनंतर उशीरा थांबून काम करावे लागत अस याने यांना दरमहा वशेष भ ा दे यात येतो. 
याच माणे मनपातील िशवसेना-आर.पी.आय. महायुती या गटनेते कायालयात िशपाई कमचार  काम 
कर त असून यानाह  कायालयीन वेळेनंतर थांबावे लागत अस याने या िशपाई कमचार  यांनाह  इतर 
पदािधकार  कायालयीन कमचा-यां माणे दरमहा वशेष भ ा दे यास मा यता देणेत येत आहे.        

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

ठराव मांक – ११९२४        वषय मांक – ६२ 
दनांक – ३०/०६/२०१५        वभाग – बी.आर.ट .एस. 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर       अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ         
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .बी.आर.ट .एस./ था/का व/६८२/२०१५  
       द.२२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे— 
 पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांची जयंती साजर  करणेसाठ  मंडप यव था पुर वणेकामी 
सदर काय मासाठ  उरलेला कमी कालावधी व काय माची िनकड व मह व ल ात घेऊन मे. लालद प 
क शन यांचेकडुन काम पुण क न घे यात आ याने यासाठ  कोटेशननुसार आले या 
र. .२,५४,५००/- चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९२५        वषय मांक – ६३ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 नवीन िन वदा कायवाह कामी वाढ/घट अ वये भाग . १३ िनगड  गावठाण या वॉडसाठ  
द.२/६/१५ रोजीचे मा. थायी सिमती सभेम ये ठराव .११६३८ अ वये र. . ८३,१९,६००/- चा 
वाढ/घट ताव पा रत करणेत आलेला आहे तो र  क न िन वदा काढावया या एकूण ३ कामांचा र. . 
४८,५९,६००/-  वाढ/घट स मा यता देणेत येत आहे.          

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

ठराव मांक – ११९२६        वषय मांक – ६४ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

 ड  भाग व  ड  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११९२७        वषय मांक – ६५ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११७९८, ११७९९ व ११८०० दनांक २३/६/२०१५ मधील   “र. . 
२०००/- ती महा दंड आका न येणा-या”  हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “ र. .२०००/- 
तीमहा दंड आकारणे ऐवजी ” हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११९२८        वषय मांक – ६६ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.अिनता तापक र       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११४८९ द.१९/०५/२०१५, वषय .९ र  करणेत यावा. भोसर  
एम.आय.ड .सी.मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकिसत करणे क प हा वैिश यपुण असुन पंपर  
िचंचवड शहरातील व ा या या व नागर कां या ीने मह वाचा व शहरा या लौ ककाम ये भर 
टाकणारा आहे. तां क या क पाचे व प व मानांकन हे वैिश यपूण आहे. सदर क पाचे 
संक पिच ,े क प आराखडे तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, पुवगनकप क िन वदा वषयक 
आव यक कामे करणे, इ याद  िन वदा पुव कामे करणे तसेच तां क या आराख या माणे काम 
क न घेणे, यांची मोजमापे घेऊन देयक तयार करणे, क पा या दैनं दन कामावर देखरेख करणे, 
िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे, व वध कामांसाठ  व वध खा यांची सम वय बैठक घेणे, 
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इ याद  िन वदा प ात कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. मनपाचे अिभयं यांकड ल 
कामाचा याप पाहता व क पाची वर ल दैनं दन कामे प रणामकारक होणेक रता सदर क पासाठ  
िन वदा प ात कामांक रता क प यव थापन स लागार नेमणे अ यंत आव यक आहे.  
 सदर कामासाठ  मे.पी.के. दास अँ ड असो. मुंबई यांची आ कटे ट हणुन नेमणुक केलेली 
अस याने यांचीच क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणे यो य आहे, तसेच क प 
स लागारांना िन वदा प ात क प स लागार (पी.एम.सी) फ  ह  क प कंमती या १.३५ % + 
सेवाकर इतक  फ अदा करावी लागेल.  

तर  या कामासाठ  मे.पी.के. दास अँ ड असो. यांची क प यव थापन स लागार हणुन 
नेमणुक करणे व यासाठ  क प कंमती या १.३५% + सेवाकर या नुसार फ अदा करणसे मा यता 
देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ११९२९        वषय मांक – ६७ 
दनांक – ३०/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.स वता साळंुके       
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 एम.पी.तरटे यांस मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व यांस आ कटे ट वषयक कामे 
दे यास व याकामी होणार  फ वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेस व 
याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.       

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/६६/२०१५ 

दनांक - ०१/०७/२०१५     

 
                               नगरसिचव                                                              

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


