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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - १७४ 

सभावृ ांत 

दनांक – १६/०६/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१६/०६/२०१५ 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.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट   
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११) मा.तापक र अिनता म छं   
१२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१४) मा.काळे वमल रमेश 
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  
 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर- 
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड,मा.माने, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे - सहा.आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.उबाळे- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 
मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार , 
मा.बहुरे,मा.बोदाडे,मा.बडे,मा.काटकर- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

 

वषय मांक-५९) आषाढ वार  पालखी सोहळा सन २०१५ कर ता शासन दर करारानुसार मंजुर 
दराने सतरं या खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक-६०) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक-६१) थािनक सं था कर अभय योजना २०१५ बाबत... 
वषय मांक-६२) मा. थायी सिमती ठराव . ११६३७ द.२/६/२०१५ वषय .५९ चा ठराव र  

क न सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत– मा.सं या गायकवाड, मा.रमा 
ओ हाळ यांचा ताव... 

वषय मांक-६३) कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा 
ओ हाळ यांचा ताव... 

वषय मांक-६४) तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-६५) फ भागातील ेनेज व चबरची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल दु ती 
करणेबाबत...  

वषय मांक-६६) भाग .५ मधील कुदळवाड  येथे शाळा इमारत बांधणेबाबत... 
वषय मांक-६७) स मा.नगरसद य यांचे द. १ व २ फे ुवार  २०१५ रोजीचे दापोली येथील 

िश णाकर ताचे य  खचास मा यता देणेबाबत... 
वषय मांक-६८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागासाठ  तां क संवगातील 

व वध अिभनामाची पदे ता पुर या व पात मानधनावर भरणेबाबत... 
वषय मांक-६९) म.न.पा. या फ े य कायालयासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 

ािधकरणाकडून भा याने घेतले या इमारतीबाबत... 
वषय मांक-७०) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत– मा.सं या गायकवाड, 

मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक-७१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-७२) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-७३) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-७४) तरतूद वग करणाबाबत–मा.रमा ओ हाळ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-७५) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक-७६) िनगड  गावठाण भाग .१३ मधील व वध वकास कामांसाठ  अंतगत तरतूद 

वग करण करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
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वषय मांक-७७) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-७८) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक-७९) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कायालय मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-८०) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक-८१) सन २०१५-१६चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 

मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक-८२) नवी सांगवी भाग .५८ म ये मॉडेल वॉड प तीने वकसीत करणेबाबत - 

मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक-८३) अ े ीय कायालयातील थाप य वभागातील न वन कामांसाठ  तरतुद वग 

करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक-८४) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 
ताव... 

वषय मांक-८५) . .४३ पंपर  येथे जजामाता हॉ पीटलची नवीन इमारत बांधणेचे 
कामाक रता मे.शशी भू ऍ ड असो. यांची वा तु वशारद स लागार व क प 
यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेबाबत.... 

वषय मांक-८६) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 

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

 
सूचक :- मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक :- मा.धनंजय आ हाट 

 
 मा.उपमहापौर मा. भाकर वाघेरे यांचे पुतणे व ी.अंकुश वाघेरे यांचे िचरंजीव अिमत अंकुश 
वाघेरे यांचे िनधन तसेच पंपर  िचंचवड महापािलकेतील ेनेज वभागाचे कं ाट  कामगार गुलाब ऊफ 
र वं  जगताप यांचे अपघाती िनधन झाले अस याने यांना ांजली वाहणेत यावी.  

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

( सवानी दोन  िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
-------- 
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दनांक ९/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७३) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
 
ठराव मांक – ११७०९     वषय मांक – १ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३४७/१५ द.२९/४/२०१५ 
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वभागाकड ल अपंग क याणकार  योजना .३ मधील अपंगांकर ता चलन वलन 
साधने खरेद  करणेकामी िस द करणेत आलेली ई-िन वदा .२२/२०१४-१५ मधील बाब .२ व ३ 
अनु मे तीन चाक  सायकल व हल चेअर या बाबी वगळता तातड ची बाब असलेने फ  वणयं े खरेद  
करणेकामी ा  झाले या िन वदाधारकांपैक  लघु म िन वदाधारक मे. ाईम स जकल अँ ड फामा यांचे 
िन वदेतील लघु म दर र. .१३,४००/- यानुसार २५ नगांकर ता येणा-या एकूण र. .३,३५,०००/- या 
रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७१०      वषय मांक – २ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
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 करणे (से. .२६, २७, २७अ व २८) बाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७११      वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
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 ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७१२     वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३५६/१५ द.६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै क य वभागाकड ल िन वदा .१०/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे.फाम डल यांचे 
ा  लघु म दर सव करास हत र. .२२,००,०००/- या दराने वाय.सी.एम. णालयातील ए स रे 
वभागासाठ  आव यक अ याधुिनक डजीटल सोनो ाफ  मिशन खरेद  करणेकामी येणा या 
र. .२२,००,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख फ ) चे खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल 
उपकरणे खरेद  या लेखािशषामधून खच  टाकणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७१३     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/१५ द.१६/३/२०१५ 
वषय - मानसेवी  पी.जी. टचस या नेमणुक बाबत... 
 

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

-------- 
ठराव मांक – ११७१४      वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४८/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय - ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ (१०० ॅ फक वाडन पुर वणे) बाबत... 

 
वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७१५      वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४९/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय - ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ (३७१ रखवालदार मदतनीस (अध कुशल कामगार)  

पुर वण)े बाबत... 
 

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११७१६      वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५५०/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय - ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-२०१५ (२९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणे) बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११७१७      वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/२९/२०१५ द.१५/४/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली दगा ते पठारेमळा २४ मी र यावर कलवट बांधणबेाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११७१८      वषय मांक – १० 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/इ ेका/का व/६५६/२०१५ द.२१/५/२०१५ 
वषय – भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये शंभर बेडचे अ यावत णालय व वाचनालय  

बांधणेचे कामाकर ता मे.शशी भू अँड असो. यांची क प यव थापन स लागार (पीएमसी)  

हणुन नेमणुक करणे व फ  अदायगीबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७१९      वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१२०/१५ द.२२/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हुता मा चौकापयत या र यास IRS माणे फुटपाथ  

तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७२०      वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/११८/२०१५ द.२२/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील से. .२८ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे  
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 करणबेाबत... 

वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७२१      वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२७९/२०१५ द.१९/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकर ता दन दन सफाईकामी मे.बी. ह .जी. 
इंड या िल. यांचेकडून मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३२२८ द. २।०४।२०१३ या मा यते वये एक 
रोड वपर मिशन (VT- 500) खरेद  कर यात आलेले आहे. सदर मिशनचे कामकाज जानेवार  २०१४ 
पासुन सु  झालेले आहे. याकामी सदर कंपनीशी केले या द.०३।१०।२०१३ या करारना यात अट .१६ 
येथे सदर मिशनची तां क तपासणी करणेकामी य त िन णांत स लागाराची मनपाकडून नेमणूक 
क न यांचेकडून तां क तपासणी क न यांचे ा  अहवाला नुसार मशीनचे बील, अनामत र कम इ. 
अदा करणेबाबत अट वह त करणेत आलेले आहे. सदर मशीनची खरेद  कंमत र. .९४,५०,०००/- (सव 
करासह त) इतक  असून या र कमे या ७५%  र. .७०,८७,५००/- सदर कंपनीस यापूव  अदा करणेत 
आलेली आहे. यानंतर उव रत र कमेचे अदायगीबाबत येक ३ मह यांनी ५ % र कम यांना अदा 
कर यात येणार आहे. यानुसार सहा मह यांची एकूण १० % र कम सदर कंपनीस अदा करणेत येत 
आहे. यामुळे स य थतीत एक वेळ व दड वषानंतर अनामत र कम अदा करणेपुव  एक वेळा ५ 
वषाचा कायकं ाट कालावधी संप यापुव  ३ मह ने अगोदर एक वेळा अशा कारे ३ वेळा तां ीक तपासणी 
य त िन णांत स लागार यांचेकडून घेणे आव यक आहे. याकामी थेट प दतीने य त िन णांत 

स लागार िन त करणेस व यांना या कामाचे मानधन अदा करणेकामी य  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 
वषयाचा स व तर तपिशल- 
७) कामाचे नाव–आरो य वभागाकर ता खरेद  केले या रोड वपर (VT - 500) मिशनचे तां क 

तपासणीकामी य त िन णांत स लागार यांची नेमणुक करणे व या कामासाठ  
येणा-या य  खचास मा यता घेणेबाबत. ८) िन वदा र कम पये – िनरंक ९) 
थेट प दतीने येणारा खच र. .२८,५००/- + १२.३६ % सेवाकर  

 ा  दर प कांचा तपिशल  
३) मे.S.G.S. INDIA PVT. LTD. पुणे  

सबब रोड वपर (VT-500) या मिशनचे तां क तपासणीकामी मे.S.G.S. INDIA PVT. 

LTD. पुणे यांचेकडून थेट प दतीने यांचे द.३०/०४/१४ चे दरप क ा  केलेले आहे. यांनी एका 
तां क तपासणीकामी र. .९,५००/- (अ र  र. .नऊ हजार पाचशे फ ) अिधक १२.३६ % सेवाकर 
असा दर सादर केलेला आहे. यानुसार ३ वेळ या तां क तपासणीकामी एकूण र. .२८,५००/- (अ र  
र. .अ ठावीस हजार पाचशे) + १२.३६ % सेवाकर इतका खच संभा य आहे. तसेच उ  स लागारांची 
मनपाचे अ नशामक वाहनांचे तां क तपासणीकामी यापुव  िनयु  केले होते. या माणे करारनामा न 
करता सदर काम क न घेणे आव यक आहे. मे.S.G.S. INDIA PVT. LTD. पुणे यांची करारनामा न 
करता रोड वपर मिशनची एक तां क तपासणी फ  र. .९,५००/- + १२.३६ % सेवाकर या दरा माणे 
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तीन वेळा क न घे यास य त िन णांत स लागार हणून नेमणूक करणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७२२      वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/१२५/२०१५ द.२५/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण भाग .१७ मधील से. .२७ अ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक  

कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७२३      वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/६१४/१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) wp व बेिसलस थुरेजे सस 
H14, As.12 (BTI) liquid खरेद कामी ई-िन वदा .१८/१२/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आलेले होते. यानुसार थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) wp कर ता एक व बेिसलस 
थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) liquid कर ता तीन िन वदाकार ा  झालेले आहेत. यापैक  मे.बायोटेक 
इंटरनॅशनल िल. यांचे बेिसलस थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) wp चे ा  लघु म दर र. .१,२९७/- 
. क. माणे एकूण २०० क. थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) wp खरेद कामी एकूण र. .२,५९,४००/- 

व बेिसलस थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) liquid चे ा  लघु म दर र. .१,४९५/- .िल. माणे एकूण 
३०० िल. बेिसलस थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) liquid खरेद कामी एकूण र. .४,४८,५००/- इतके 
लघु म दर ा  झालेले आहेत. दो ह  औषधाचे ा  लघु म दर एक ीत र. .७,०७,९००/- हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .७,२०,०००/- पे ा फ  १.६८ % ने कमी आस याने ते वकृत करणेस 
मा.मुलेप व मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७२४      वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/४४४/१५ द.०२/०६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या व वध वभागासाठ  व मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, हजीट ंग काडस, 
लेटरहेड, िशफारस प  व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन.सु. .४१/२०१४-१५ अ वये लघु म 
िन वदाकार ०१) मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण बाबी ०६ साठ  र. .१०,२०,७५०/- व ०२) 
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मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण बाबी ०६ साठ  र. .६,००,६००/- नुसार छपाईकामी एकुण 
र. . १६,२१,३५०/- चे खचास मा यता व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणसे मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच ई-िन वदा सूचना . ४१/२०१४-१५ मधील ा  लघु म मंजूर दराने मे.अमृत मु णालय 
यां या ६ बाबी व आिशष ए टर ायझेस यां या ६ बाबी वर ल ठेकेदाराकडून सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या 
व ीय वषासाठ  यांचेकडून २ वषाक रता करारनामा क न िनमं ण प का, लेटरहेड, ह.काड व पाक टे 
छपाई क न घे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११७२५     वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/४०२/१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत व वध णालयांम ये णांना अथवा यांचे 
नातेवाईकांना बसणेकामी आव यक असलेली ी-सीटर चेअर खरेद  करणेकामी िस द करणेत आले या 
ई-िन वदा .१४/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे.साई केअर यांचे ा  लघु म दर सव 
करासह त ित नग र. . ८,९६०/- या माणे १०० नग ी-सीटर चेअर करारनामा क न खरेद  करणेकामी 
येणा-या र. .८,९६,०००/-(अ र  र. .आठ लाख शहा नव हजार) रकमे या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११७२६      वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/४९/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, . .६ मोशी 
येथील वनायकनगर, बो-हाडेवाड , वाघे वर काँलनी, बोराटेव ती येथील र ते  खड मु माचे व डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .१४,००,३८७/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे स याऐंशी) 
पे ा २७.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६४,५७४/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७२७      वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/५२/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, . .६ मोशी 
येथील पुण-ेनािशक महामागालगत या अंतगत र ते खड मु माचे व  डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २७.६०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६४,७०६/- 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 करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११७२८      वषय मांक – २० 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/५१६/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नािशक फाटा येथे उ डाणपूल बांधणेकामी ठेकेदार (िन. .IFT No.12/2009-10, ID No.P110371) 

मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल. जे. ह .मे. वजय कं. यांना Letter of Acceptance देणेत आले 
आहे. ठेकेदार यांनी यानंतर मनपाशी करारनामा केलेनंतर सदरचे काम World Bank या अथसहा याने 
करणेत येत असलेने जागितक तरावर मा यता असणा-या FIDIC Conditions of Contract  व आधा रत 
आहे. िन वदा संच भाग १ मधील Appendix to tender/contract data  मधील कलम .८.१ नुसार व 
Letter of Acceptance  नुसार काम काया वत करणेबाबत कळ वणेत आले आहे. स थतीत क पाचे 
First level flyover, Ramp I, Loop I आ ण Second level Flyover चे काम पुण झालेले आहे. पूल 
वाहतूक स खुला करणेत आला आहे. ठेकेदार मे.बी.जी.िशक क शन टे नो ा.िल. जे. ह .मे. वजय 
िम , क पातील Dispute मुळे करारना यातील कलम २०.६ © Appendix II नुसार Arbitration म ये 
गेलेला आहे. स थतीत Arbitration Board थापन झालेले आहे. मनपाचे चे Arbitrator (IRC ने 
सुच वलेले) ी.यादव एस.बी., िनवृ  सिचव, सावजिनक बांधकाम वभाग, महारा  शासन व 
मे.BGSCTPL-VMC (JV) चे Arbitrator Shri M.G.Dharap (Retired Secretary, PWD) ा दोघांनी संवाद 
साधून ी.एस.आर.तांबे, िनवृ  सिचव, महारा  शासन यांचे चेअर पसन हणून िनवड केलेली आहे. 
ी.तांबे यांनी सदर Arbitration Tribunal चा चेअर पसन हणून काम कर यास मा यता दलेली आहे. 
ी.तांबे यांचे सुचनेनुसार सदर Arbitration Tribunal ची कामकाजाची सुरवात करणेकामी व सुचना 

देणेकामी ाथिमक बैठक द.०९ माच २०१५ रोजी सकाळ  ११.३० वा. हॉटेल सयाजी येथे आयो जत 
कर यात आली होती. या बैठक म ये Arbitration Procedure ब ल Tribunal ने दो ह  प ासोबत चचा 
क न सुचना दले या आहे. Arbitration Board ने बैठक म ये झाले या चचबाबत MOM पाठ वलेले आहे. 
MOM म ये येक प ानी काय करावे हे नमुद केलेले आहे. तसेच Arbitration या कलमानुसार 
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Arbitration Tribunal या ३ मबर ची फ , Standard Fee माणे ठेकेदार व मनपा 
यांनी वतं पण,ेसम माणात ावी लागणार आहे. Arbitration Tribunal चे ी.तांबे, Presiding Arbitrator 

यांनी fees expenses ब ल खालील माणे सुच वलेले आहे. (MOM ची त अवलोकनाथ सोबत जोडलेली 
आहे) (१) Tribunal Panel ने दो ह  प ाला Sitting Charges हणून र. .२५,०००/- per arbitrator per 

party i.e.Rs.75,000/- per meeting per party for tribunal panel of 3 members. (२) ी.धारप यांना 
per party ने र. .१,००,०००/- advance payment  द.२०।०४।२०१५ पयत करावे. (३) Tribunal ने 
ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना येक  र. .१,५०,०००/- per party advance payment द.२०।०४।२०१५ 

पयत दे यात यावे. (४) ी.धारप यांचेसाठ  वाहनाची यव था Contractor ने करावी व खच मनपा 
बरोबर समान माणात Share करावा. (५) For lodging हणून ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना येक  
र. .५०००/- येक दवसास या माणे िमट ंगचा दवस + १ दवस दे यात यावेत. (६) Out stationed 

Arbitrators ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना Vehicle Expenses हणून येक  र. .३,०००/- येक 
दवसास या माणे िमट ंगचा दवस + २ दवस येक िमट ंगसाठ  दे यात यावे. (७) Out of Packet 

Expenses हणून र. .२०००/- येक दवसास + १ दवस या माणे येक िमट ंगसाठ  दे यात यावे. 
(८) Travel करताना दवसा माणे To & From the meeting other than meeting day हणून 
र. .५,०००/- ी.तांबे आ ण ी.यादव यांना Expenditure हणून दे यात यावे. (९)Award तयार करणे व 
घो षत करणे याबाबतचा खच अल हदा कळ वणेत येईल. (१०) Incidental Charges Against, टाई पंग, 

टेशनर  इ.बाबत अल हदा कळ वणेत येईल. (११) वर ल माणे Arbitration Tribunal ची फ  व बैठक चा 
खच असे िमळून एकूण अंदाजे र. .१,३०,०००/- (र. .एक लाख तीस हजार फ ) येक िमट ंगसाठ  

येक बाजूस खच अपे त आहे. सबब ी.धारप यांना र. .१,००,०००/- advance देणे, ी.तांबे व 
ी.यादव यांना येक  र. .१,५०,०००/- advance देणे व यापुढे याकामी होणा-या येक िमट ंगसाठ  

अंदाजे र. .१,३०,००० माणे येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७२९     वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार वै क य  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/३३८/१५ द.४/६/२०१५ 
वषय - तालेरा णालया या नवीन इमारतीम ये आव यक  चतुथ ेणी कमचार  िमळणेबाबतचे  

कामाबाबत... 
वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७३०     वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५२/२०१५ द.४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-CSSD / OSSD 
वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस बाब .१ ते ३ खरेद  करणेकामी 
कोटेशन नोट स .०२/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये मे.पी.शेषा  & कं., पंपर  यांनी सादर केलेले 
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दरप क एकूण र. .५८,३९५/- (सव करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले 
आहेत. मे.पी.शेषा  & कं., पंपर  यांचेकडून यांनी सादर केले या दरप कानुसार OT-CSSD/OSSD 
वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस बाब .१ ते ३ करारनामा न 
करता खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .५८,३९५/- (सव करांसह) मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३१      वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/५३/२०१५ द.५/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, . .६ मोशी 
आदशनगर येथील र ते दु ती करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .१४,००,४६६/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे सहास ) पे ा ४४.७६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,१२,२९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३२      वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – लेखा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/८५/२०१५ द.४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क मा. थायी सिमती सभेसमोर सादर केलेले आहे. यात 
मा.आयु  सो. यां या िनवेदना या ती स माननीय सद यांना सभेत देणेक रता छपाई करणेकामी 
कोटेशन .१/१४-१५ अ वये बंद पा कटात दरप क माग वणेत आले होते.  यानुसार कोटेशन नोट स 
.१/१४-१५ एकूण ३ कोटेशन नोट स दरप क ा  झालेले आहेत.  ा  दरप कातील लघु म 

कोटेशनधारक  मे.िस द  कॉपीअस, संत तुकारामनगर, पंपर  पुणे यांचे छपाईकामी   एकूण र. .१२,७५०/- 
चे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३३      वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/५७/२०१५ द.५/६/२०१५ 
वषय - सांगवी कवळे र यावर ल EHV  व ुत लाईनखाली येणा-या BRTS  सब टेशन या भागात  

 EHV लाईनला आव यक ती उपाययोजना करण े(सांगवी कवळे भागात बीआरट एस र यावर ल  
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ल मणनगर सबवे येथील EHV लाईन हल वणे) बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११७३४      वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/३८६/२०१५ द.२१/५/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१४-१५ मधील बाब .४ अ वये, अ, ब, फ े ीय 
कायालयांतगत उ ान वभागासाठ  लोखंड  बचेस पुर वणे व बस वणे कामी मे.ऋषीकेश इंड ज 
(िन.र. .९,६१,४००/- (अ र  र. .नऊ लाख एकस  हजार चारशे फ ) या िन वदाधारकांची िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा ११%  कमी दराने वीकृत करणेत आली असुन यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३५      वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय व ुत 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१२१/१५ द.६/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/२/२०१४-२०१५ मधील 
अ. .०१ अ वये, इ े ीय काय े ातील दघी, च-होली, भोसर , उप वभागाम ये मनपा या व वध 
काय माक रता ता पुर या व पात काश यव था, व ुत व विन ेपण यव था करणेकामी 
मे. मुत  मंडप पीकर ए ड इले क स (िन.र. .९,५२,३८१/- (अ र  र. . नऊ लाख बाव न हजार 
तीनशे ए याऐंशी) पे ा ०.४५ % कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३६      वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१४७/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय -  मोशी कचरा डेपो येथील वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणबेाबत... 

वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११७३७      वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१८९/१५ द.१/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, फ भाग 
अंतगत व वध काय माकर ता ता पुर या व पात काश यव था जिन  यव था वनी ेपण यव था 
करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटर (िन.र. .८,२३,८९०/- (अ र  र. .आठ लाख तेवीस हजार आठशे 
न वद फ ) पे ा  -१.७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७३८      वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/६९५/२०१५ द.५/६/२०१५ 
वषय - पुणे ज हा सुर ा र क मंडळाकड ल सुर ा र क यांना सुधा रत वेतन दरवाढ लागू  

करणेबाबत... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७३९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१३१/१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, ािधकरण 
. .१७ से. .२७ मधील आकुड  नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 

(िन.र. .५५,९६,३१४/- (अ र  र. .पंचाव न लाख शहा नव हजार तीनशे चौदा) पे ा २८.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४१,७२,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७४०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१३०/१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, ािधकरण 
. .१७ से. .२८ मधील आकुड  नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 

(िन.र. .७०,०१,२१५/- (अ र  र. .स र लाख एक हजार दोनशे पंधरा) पे ा २८.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५२,२०,१४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८४/२०१५ द.८/६/२०१५ 

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

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

ठराव मांक – ११७४२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१३८/१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, पंपळे गुरव 
मधील उव रत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३१.७७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,०८,४५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७४३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ केा/२/का व/३९५/१५ द.५/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या आरो य वभागाकड ल  िन.नो. .१/२०१५-२०१६ अ वये,  इ 
ेञीय काय ेतील नाले साफसफाई करणे व िनघणारा गाळ, कचरा व राडारोडा, झाडेझुडपे इ. वाहतुक 

करणेकामी मे. व म  सदािशव नाणेकर (िन वदा र. .९,९३,५१८/- (अ र  र. . नऊ लाख या नव हजार 
पाचशे आठरा फ ) पे ा १५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/अित/१०/का व/१८४/२०१५ द.५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात फरती यवसाय व थर यवसाय करणा-या 
यावसाियकांची र यावर व मनपा या मालक या जागांवर अित मणे वाढत असुन, े ीय कायालयां या 
काय े ात अित मण पथकास अशा व पा या  अित मणां व द शासक य शु क वसुल कर याबाबत 
िन त धोरण ठर वणे आव यक आहे.  अशा कारची अित मणे काढुन टाक यास या ठकाणी पु हा  
अित मण केले जाते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 230, 231 नुसार अनु मे र यात व तु 
ठेवण,े इ याद स मनाई करणे व अनिधकृत उभारलेली, ठेवलेली, फेर ने वक यात येणार  कंवा व साठ  
मांडलेली कोणतीह  व तु नोट स न देता काढुन टाक याची  तरतुद आहे तसेच  कलम 438 (1) (2) (3) नुसार 
अशा व पाचे सामान हल व यासाठ  आयु ांना  आले या खचाची वसुली कर याबाबतची तरतुद आहे.  
तथापी  अित मण वभागाचे कडून  कारवाई करताना वसुल करावयाचे शु काबाबतचा ता वत तपशील 
पुढ ल माणे आहे. 
 अ. 

. 
शासक य शु क वसुलीबाबतचा तपिशल 

(कोण या गो ींकर ता वसुल करावयाचा) 
ता वत शास कय 

शु क पय े
तरतुद 

1 
अनिधकृत हातगाड , पथार वाले यांचे र यावर ल 
अित मण व अ व छतेसाठ  

500/- 

महारा  ांितक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 
230, 231 तसेच  

कलम 438 (1) (2) 

(3) नुसार 

2 
अनिधकृत टॉलधारक यांचे पदपथावर ल 
अित मण व अ व छतेसाठ  

500/- 

3 

अनिधकृत हातगाड / टपर  हटवुन मनपा गोडावुन 
येथे नेवुन जमा केली अस यास सोड व याकर ता 
शु क/ आकार 

1000/- हातगाड  

2000/- टपर  इ. 

4 

अनिधकृत हातगाड / टपर  येथील करकोळ 
साधने / वजनकाटा / मापे ज  केली अस यास 
ती सोड व याकर ता शु क / आकार 

200/- 



 17 
मनपा या  अित मण पथकांचे कारवाई अंतगत उपरो  नमुद केले माणेचे शु क 

आकारणेस व याचे अनुषंगाने तुत शु क आकारणीचे अिधकार े ीय कायालयातील शासन 
अिधकार  / अित मण िनर क यांचेमाफत वसूल/जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४५     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/४७४/२०१५ द.५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ३ म ह यात मानधनावर 
जे कमचार  मुदतवाढ देवुन नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.०८/०६/२०१५ रोजी संपु ात येत अस याने 

तावात नमूद प  ‘अ’ म ये नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  केलेले मानधनावर ल 
कमचार /अिधकार  यांना वशेष बाब हणून द.०९/०६/२०१५ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न 
द.१०/०६/२०१५ पासुन द.०८/०८/२०१५ पयत पुढे २ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२११/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, जल े  
. बी/२ अंतगत पुनावळे येथे न याने वकसीत होणा-या भागात वतरण निलका टाकणकेामी मे.संजय 

कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,९९,८६६/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार  आठशे सहास  फ ) पे ा 
७.७७ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५५,६५१/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२१२/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, जल े  
. बी/५ मधील . . २०, २१ येथेपाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  आव यकतेनुसार  
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पाईपलाईन टाकणकेामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२१,००,८०८/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे 
आठ फ ) पे ा ५.८९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .२०,७५,९२३/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४८      वषय मांक – ४० 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२१३/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, जल े  
. बी/६ म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणकेामी मे.शुभम 

उ ोग (िन.र. .१७,६७,५०५/- (अ र  र. . सतरा लाख सदुस  हजार  पाचशे पाच फ ) पे ा २०.७० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७१,७१३/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७४९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२१०/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, अ भागा 
अंतगत जल े  . बी/२ मधील रावेत येथील इंनटेक ते से. .२३ पयत राय झंग मेनची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन. र. . १८,०८,८१३/- (अ र  र. . अठरा लाख आठ हजार आठशे तेरा 
फ ) पे ा २१.८५% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,८४,२६६/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७५०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/८१२/१५ द.६/६/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, क भाग 
े ातील पंपींग टेशन व STP कडे जाणा या लाईनम ये सुधारणा क न ना यातील घाण पाणी घेणेकामी 

मे.क पल क शन (िन.र. .१४,००,१५७/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे स ाव न) पे ा २७.९९% 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी 
दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने 
मे.क पल क शन यांचे २७.९९% कमी या ठेकेदारा बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५१      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२१४/१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, ब 
भागांतगत जल े  .बी/५ म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे.र वं  क शन (िन.र. .१८,०५,६४८/- (अ र  र. . अठरा लाख पाच हजार सहाशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा ४९.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६६,९२४/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – अ े य कायालय  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/५/का व/४०८/१५ द.४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.आयु  सो यांचेकड ल प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द. २०/०४/२०१३  नुसार 
उपहारगृहाचे ितमहा भाडे र. .८१,०८१/- माणे ११ म ह यांचे भाडे र. .८,९१,८९१/- यावर १२.३६% 
सेवाकर र. .१,१०,२३८/- अनामत हणून ४ म ह याचे भाडे र. .३,२४,३२४/- असे एकूण 
र. .१३,२६,४५३/- (अ र  र. . तेरा लाख स वीस हजार चारशे ेप न फ ) मनपा कोषागरात भ न 
घेऊन करारनामा क न (शासनकर, िमळकतकर, पाणीबील व लाईटबील, यती र ) ी.तुषार काची, काची  
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केटरस, पंपर  १८ यांना मनपा मु य इमारती या प रसरातील उपहारगृह ११ म हने क रता भाडयाने देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५३      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५५७/१५ द.६/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महानगरपािलके या कायदा वभाग, ’क’ े ीय कायालय, ‘फ’ े ीय कायालय व लेखा 
वभागासाठ  कॅनन/आयआर २५३० कॅनन कंपनी झेरॉ स मशीन ०४ नगांसाठ  सव करां हत एकूण 
र. .५,११,२८८/- (सव करांसह, हॅट, वाहतूक व एल.बी.ट .) माणे कॅनन/आयआर २५३० कॅनन कंपनी 
झेरॉ स मशीन खरेद  कर ता र. .५,११,२८८/- M/s.Canon India Pvt.Ltd, यांचे अिधकृत ितिनधी 
मे.फोिन स बजनेस मशी स, पुणे यांचेकडून करारनामा क न DGS & D चे दरकरारानुसार (Rate 

Contract) प दतीने खरेद  करणेकामी मुळ कंमत र. .१,१७,६१९/- हॅट ५ ट के र. .५,८८१/- व 
एल.बी.ट . र. .४३२२/- असे एका झेरॉ स मशीनसाठ  र. .१,२७,८२२/- असे एकूण एक ीत ४ नग 
झेरॉ स मशीनसाठ  र. .५,११,२८८/- सव करांस हत येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५४      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५५८/२०१५ द.६/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे करसंकलन मु य कायालया या अंतगत असणा-या १५ वभागीय कायालयांकर ता व इतर 
वभागांसाठ  आव यक ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .४७/०२/२०१४-१५ अ वये 
िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस 

यांचे दोन बाबींचे (All In One Laser printer - MF4820DवDot Matrix Printer  80 ColumnEpson LQ-

310) एकूण दर र. .८,५३,३५०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध वभागांस ंटर सा ह य 
खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १०.१५ % ने कमी आहे. सदरचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५५      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/४/का व/४६०/१५ द.९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागाने मागणी प ा वये िमळकतकर पावती सन २०१५-१६ 
मधील िमळकतकराचा भरणा द.३०/०६/२०१५ पूव  भरणा-या िमळकतधारकांना व वध सुट या योजना 
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कर यात आले या असलेने जुन २०१५ अखेर िमळकत कर भरणा कर यासाठ  तातड ने छपाई 
क न देणेबाबत मागणी केलेली आहे. सदरची छपाई तातड ने करणेकामी यापुव चे ई.िन. .२५/२०१४-१५ 
चे िन वदा अट .०८ नुसार िन वदा उघड यानंतर िन वदेतील दर १२० दवस कालावधीसाठ  ा  
राहतील. मंजूर केलेले दर िन वदाकारावर बंधनकारक राहतील. मनपाला वषभर गरज भास यास िन वदा 
मंजूर दराने िन वदेतील प रमाणानुसार छपाई क न ावे लागेल. यानुसार मंजुर लघु म पुरवठधारक 
मे.एम.के. एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडुन क न घेणे श य होईल. करसंकलन वभागाने मागणी केलेले 
३,००,०००/- नग (२००० नगाचा एक बॉ स असे एकुण १५० बॉ स) छपाई कामी ती बॉ स 
र. .१,८९९/- माणे १५० बॉ स एकुण र. .२,८४,८५०/- (अ र  र. .दोन लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे 
प नास फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५६      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/२/का व/१४९/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने आ दवासी सां कृितक महो सवाचे आयोजन दनांक ८ 
माच २०१५ रोजी कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  येथे कर यात आले होते. या वभागाकडे ले स, 

बॅनर होड ग छपाईचे कामकाज दे यात आले होते. सदरचे ले सचे कामकाज मे.  हजन यांनी वेळेत 
पूण केलेले आहे. याकामी र. .२७,११५/- (अ र  र. .स ावीस हजार एकशे पंधरा) इतका खच झालेला 
आहे. सदर खचास काय र देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७५७      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – क े य कायालय, थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क े/ था/१/का व/२०९/१५ द.१५/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व महारा  रा य कब ड  असोिसएशन, पुणे ज हा कब ड  
असोिशएशन यां या मा यतेने द.३१/०३/२०१५ ते द.०३/०४/२०१५ या काळात सांगवी येथील 
पी.ड यु.ड . मैदानात महापौर चषक रा य तर क बड  पधा २०१५ आयो जत कर यात येणार आहेत. 
सदर काय मा या अनुषंगाने तुत ठकाणी मंडप वषयक कामे करण,े उदा. टेज, े क गॅलर , मंडप, 

खुच , कमानी, तसेच खेळाडंूसाठ  राह याची यव था आद  कामे करणे आव यक आहे. सदर बाबींचा 
समावेश असले या कामाचे अंदाजप क तयार केलेले आहे व सदर कामाचे अंदाजप कास मा. वघी सिमती 
ठराव .८९ द.५/६/१५ अ वये शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदर कामासाठ  उपल ध असलेला 
कमी वेळ ल ात घेता अशा कारचे काम करणा-या ठेकेदार यांचेकडून दर माग वणेत आलेले होते. सदर 
दरांचा तुलना मक वचार करता मे.लालद प क शन यांचे दर सवात कमी हणजे िन वदा दरापे ा 
५.०० % कमी दराने वकारलेले आहे. सबब कामाची तातड ची आव यकता ल ात घेता मे.लालद प 
क शन यांचेकडुन िन वदा न माग वता व करारनामा न करता थेट प तीने काम करणेस व यासाठ   
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येणा-या र. .१८,०३,५००/- (अ र  र. .अठरा लाख तीन हजार पाचशे) चे खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११७५८     वषय मांक – ५० 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
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)  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ५०चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७५९      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – ड े य कायालय  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२३४/१५ द.२/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४-२०१४-१५ अ वये,  भाग 
.४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील र यांवर ल ख डे चर बुज वणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र.  ८,८९,२४१/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणन वद हजार 
दोनशे ऐकेचाळ स फ ) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९७,९७५/- 
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 घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७६०      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – लेखा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/जमा/का व/१८२/२०१५ द.९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव आिथक यवहार बँकेमाफत करणेत येतात.  स या हे काम 
बँक ऑफ बडोदा यांचेमाफत चालू आहे.  सन २०१३-१४ या आिथक वषात थािनक सं था कर (LBT) लागू 
करणेत आला आहे. थािनक सं था कर (LBT) वसूलीची यापकता ल ात घेऊन करदा यास 
सु वधाजनक सेवा दे याची आव यकता ल ात घेता आधुिनक तं ानाचा वापर करणा-या खाजगी बँके या 
सेवेचा अवलंब करणे अप रहाय आहे. शासन िनणय मांक सं कण २०११/ . .३१/का व-४/मं ालय, 
मुबंई-४०० ०३२, दनांक १९ जानेवार  २०१२ अ वये शासक य कायालयास काह  खाजगी बँकां ारे यवहार 
करणेस मा यता देणेत आली आहे.  तथा प, याकामी महानगरपािलकेकडे रझ ह बँकेने मा यता दले या 
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काह  खाजगी बँक उदा. ऍ सेस, एच.ड .एफ.सी., आय.सी.आय.सी.आय., तसेच रा ीयकृत बँका याम ये 
बँक ऑफ महारा  व बँक ऑफ बडोदा, यांनी याचे ताव सादर केले असून यांची ATM ची सं या 
Online / Off line  सेवा इ याद चा फायदा महानगरपािलकेतील करदा यास सोईचा होणार असलेने 
मे.ऍ सेस, मे.आय.सी.आय.सी.आय., बँक ऑफ महारा  व बँक ऑफ बडोदा यांना थािनक सं था कर 
(LBT) वसूल करणेचे कामकाज व मे.एच.ड .एफ.सी. यांना करआकरणी व करसंकलन वभागाचा कर व 
इतर वभागांकड ल दैनं दन जमा गोळा करणेचे काम ायोिगक त वावर दलेले आहे. तर  या बँके बरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७६१      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
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  करणबेाबत... 

वषय मांक ५३चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७६२      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – डा  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/४२५/२०१५ द.२६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा. डा सिमती सभा दनांक ५/०६/२०१५ ठराव .१०६ नुसार, शासक य ज हा तर शालेय 
डा पधा २०१४-१५ या पधतील ११ खेळ पधाचे आयोजन मनपा प रसरातील खाजगी शाळांनी 

के याने यांना तावात यांचे नावापुढे नमूद केले माणे एकूण पधा खच र. .२६,०००/- (अ र  
र. .स वीस हजार फ ) मंजूर क न यांना अदा करणेस व सदरचा खच डा िनधी वा षक डा पधा, 

डा कला सा ह य या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७६३      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५७१/२०१५ द.१०/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक उ पाद त कंपनीकड ल अँ ॉइड मोबाईल हँडसेट 
(माय ोमॅ स) सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .४७/०१/२०१४-१५ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये मे.धम एंटर ायजेस यांचे एका बाबीचे 
(अँ ॉइड मोबाईल हँडसेट (माय ोमॅ स) एकूण-४० नग) एकूण दर र. .२,६०,८००/- लघु म दर ा  
झाले आहेत. मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक उ पाद त कंपनीकड ल अँ ॉइड मोबाईल हँडसेट 



 24 
सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ४.९९% ने 
जा त आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७६४      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१३९/१५ द.११/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, . .४३ येथे 
साधु वासवाणी उ ान प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .४६,१९,१८८/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख एकोणीस हजार एकशे अ याऐंशी) पे ा ३१.७७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०९,२५६/- 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 – ११७६५      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१३६/१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१४ व १७ म ये न वन गितरोधक तयार करणे दशादशक फलक, इ.  

अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११७६६      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/४०२/१५ द.११/६/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

शै णक वष २०१२-१३ पासून मा यिमक िश ण वभागाअंतगत  १८ मा यिमक वदयालया या 
इ. ४ थी, इ.७ वी व इ. ९ वी  ते १० वी या वदया यासाठ  नांदेड पॅटन या धत वर NTSE, MTSE, 

NMMS  या पर ा राब व यात येत आहेत.  उ ुंग आमचे येय–िश यवृती पर ेसाठ  इ.८ वी व इ.१० 
वी चे वदया याचे िश ण िशबीर   द. २०/०४/२०१५ ते २४/०४/२०१५ या कालावधीत पंपर  िचंचवड 
मनपाचे मा यिमक वदयालय संततुकारामनगर येथे सकाळ  ९.०० ते सायं. ५.०० या वेळेत आयो जत 
कर यात आलेले होते. सदर िशबीराम ये साधारणपण े १६५ वदयाथ , अिधकार , त  मागदशक व 
कमचार  यांनी उप थत राहून मागदशन केलेले आहे. सदर या िश ण िशबीर कालावधीत वदयाथ , 
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अिधकार  व इतर कमचार  यांना एकवेळचे जेवण, एकवेळचा अ पोपहार तसेच एक वेळचा चहा व 
आव यक टेशनर  सा ह य पुर वणेत आले असून याचा खच खालील माणे आहे. 

 
 

अ.  
पुरवठाधारकाचे 
नांव 

बल मांक व 
दनांक 

तपिशल र कम पये 

१)     मे.साईसेवा 
केटरस 

३२७ 
द.०६/०५/२०१५ 

१ वेळचा अ पोपहार . २८.०० X१६५    

  वदयाथ   X५ दवस =       

१ वेळचे जेवण र. . ३५.९० X  १६५       

  वदयाथ   X ५ दवस = 

१ वेळचा चहा . १०/- X१६५ वदयाथ    

  X५ दवस = 

 

 

२३,१००/- 

 

   २९,६१८/- 

 

८,२५०/- 
एकुण ६०,९६८/- 

२) P.M.P.M.L 
FUND PUNE 

३५४/२०१५ 

०६/०५/२०१५ 

वदया याना ने-आण करणेकर ता 
PMPML  २ बसचे भाडे =         

 

१,०९,९६०/- 

३) 

मु या यापक, 

मा यिमक 
व ालय, पंपळे 
गुरव 

६५३, ११७९१,९२, 

९३, १५५३५, ४१६ 
व ४१७ 

द.२४/०४/२०१५ 

पर े या प का व उ रप केचा 
झेरॉ स खच = 

िशबीराचे उ घाटन व समारोप संगी 
झालेला स कार व इतर खच =     

 

६,६००/- 

 

 

४८५५/- 
एकुण ११,४५५/- 

एकुण १,८२,३८३/- 
 

 
वर ल माणे एकूण १६५ वदयाथ , अिधकार , त  मागदशक व कमचार  यांचेसाठ  िश ण 

कालावधीम ये खच झालेला असून तो संबंिधतांना अदा करणे आव यक आहे. तर  वदयाथ  िश ण 
कालावधीम ये झालेला एकूण खच र. .१,८२,३८३/- (अ र  र कम पये एक लाख याऐंशी हजार 
तीनशे याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – ११७६७      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/६७७/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे मा हती व जनसंपक वभागास मनपाचे वतीने संत तुकाराम व संत ाने र महाराज 
पालखी सोहळा सन २०१५ चे िनिम ाने दो ह  दंड  मुखांचा सतरंजी देऊन स कार करणेकर ता 
महारा  शासनाकड ल मा य दर करारातील मंजुर दराने मे.महारा  रा य हातमाग महामंडळ मया दत 
मंुबई यांचेकडून पालखी सोहळा २०१५ कर ता आव यक ६०० नग सतरं या थेट खरेद कामी एकूण 
र. .११,०८,४५२/- अिधक एल.बी.ट  चे खचास दर करारानुसार करारनामा न करता थेट प तीने 
खरेद कामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७६८      वषय मांक – ६० 
दनांक – १६/०६/२०१५        
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 क े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७६९      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थािनक सं था कर  
सुचक –मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था.सं.क/६/का व/१४५/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात द.१ ए ल २०१३ पासून थािनक सं था कर 
लागू झालेला आहे. सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या आिथक वषाकर ता मा.रा य शासनाने द. ०३ 
जून २०१५ रोजीचे अिधसूचने ारे न दणीकृत व बगर न दणीकृत यापा-यांकर ता याज व दंड माफ ची 
थािनक सं था कर अभय योजना २०१५ घो षत केली आहे. अभय योजनेचा कालावधी द.०३ जून 

२०१५ ते द. ३१ जुलै २०१५ असा आहे.  
 थािनक सं था कर अभय योजनेचे व प व वैिश े खालील माणे आहेत.  

 बगर न दणीकृत ( यापा-याने कंवा य ने अभय योजने या वह त मुदतीत याची वतःची 
न दणी के यास) तसेच न दणीकृत यापा-यांना कंवा य ंना लागू असेल  

 थािनक सं था कर लागू झाला या दनांकापासून हणजे १ ए ल २०१३ पासून ते ३१ माच 
२०१५ पयत या संपूण कालावधीसाठ  लागू असेल 

 यापार  अथवा य ने संबंिधत महानगरपािलकेला 
 



 27 
 

 देय असले या थािनक सं था करा या थकबाक पैक , मूळ कराची संपूण र कम द. ३ जून 
२०१५ ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीत भर यास, यांना संपूण याज व दंड माफ केले 
जाईल. 

 अभय योजनेचा लाभ घेणेसाठ  यापा-यास वह त नमु यातील आवेदनप  येक आिथक 
वषाक रता वतं पणे सादर करणे आव यक आहे.  

 आवेदन प ासोबत वैधािनक आदेशाची त, कर भरणा केले या चलनाची त, ववरणप ाची त 
तसेच जर अपील दाखल केले असेल तर असे अपील वनाशत मागे घेतलेबाबतचे पुरा याची 
त सादर करणे आव यक आहे.  

 अभय योजनेखाली कर भरावयाची शेवटची तार ख ३१ जुलै २०१५ असून या तारखेनंतर कर 
भरणा के यास / आवेदन प  सादर के यास या वशेष अभय योजनेअंतगत याचा वचार 
केला जाणार नाह .  

 अभय योजनेचा प रणाम हणून कोणताह  परतावा देता येणार नाह .  
 योजनेची मा हती यापा-यांना दे याकर ता यापार  व यावसाियक यांचेकर ता सदर योजना 

कालावधीत कायशाळेचे आयोजन करणेत येणार आहे.  
मा.रा य शासनाने िनगत केलेली थािनक सं था कर अभय योजना २०१५ ची अिधसूचना 

यापा-यांचे मा हतीकर ता महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर िस  केली आहे. 
तसेच थािनक सं था कर े ीय कायालयाशी संपक साधून यापा-यांना योजनेची मा हती घेता येणार 
अस याने याचे अवलोकन करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. तातड चे 
कामकाजासंबंधातील सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे अनुसूची करण २ मधील 
िनयम १ (के) अ वये माहे जून २०१५ चे मा.महापािलका सभेचे कामकाजात दाखल क न घेणेची 
मागणी मा.महापािलका सभेकडे करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११७७०      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – ड े य थाप य  
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११६३७, द.२/६/२०१५, वषय .५९चा ठराव र  क न तावात 
नमुद केले माणे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३७,७५,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७७१      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – फ े य थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११७७२      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १६/०६/२०१५        
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३७.५० लाख) तसेच 
भाग .२९ से. .२ मोकळ  जागा .८ येथे जे  नाग रकांसाठ  मनोरंजन क  बांधण,े िन वदा 
.२०/५/२०१३-१४ या कामास यापुव  मा. थायी सिमती सभा ठराव . ११३२६ द. १५/०४/२०१५ 

अ वये िन वदा र कम .२१,००,८३०/-चे कामास मे.देव क शन यांचेकडून ३.३३% कमी दराने 
र. .२१,३२,४१६/- पयत काम क न घेणेस मा यता दलेली आहे. सदर काम ७०% पुण झाले आहे. 
सदर कामाचा अंदाजे अपे त खच र. .४९.५० लाख इतका होणार आहे. यासाठ  येणा-या वाढ व खच 
र. .२८,४९,१७०/- सह येणा-या सुधा रत खच र. .४९,५०,०००/- सह िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराने कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार य  फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अधीन राहून सदर सुधा रत खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७७३     वषय मांक – ६५ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – फ े य कायालय,जलिनःसारण 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/जिन/ए/३६/२३/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन. .५/२३/२०१४-१५ अ वये, फ े य कायालयांतगत 
जलिनःसारण करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .२७,२०,७९१/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख वीस हजार सातशे ए या नव फ ) पे ा ४०.०१% कमी या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेऊन ठराव .८०८४ वषय .२७, द. २/९/२०१४ अ वये यापुव  थायी सिमती 
माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .४७९, द.२०/५/२०१४ 
अ वये र. .४०,००,०००/- शास कय मा यता देणेत आलेली आहे. सदर कामाचे आव यकतेनुसार 
सुधा रत अंदाजप क केलेले असुन याची सुधा रत र कम पये ४०,००,०००/- वाढ व 
र. .१०,८८,५८८/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन मंजुर 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७७४      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/४०६/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/२०१४-१५ मधील ०७ भाग .५ मधील 
कुदळवाड  येथे शाळा इमारत बांधणे मे.देव क शन (िन.र. .१३०७१८१५/-) (अ र  र. .एक कोट  
तीस लाख एकाह र हजार आठशे पंधरा फ ) पे ा १३.४३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,१८,८२,०८४/- 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 – ११७७५      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/२९८/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, मंुबई यांनी नगर वकास मं ालय, भारत सरकार, 
नगर वकास वभाग, महारा  शासन आ ण नगरप रषद शासन संचालनालय, महारा  शासन यां या 
सहा याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील लोक ितिनधींसाठ  वशेष िश ण काय म दनांक १ व 
२ फे ुवार  २०१५ रोजी हॉटेल लोटस, दापोली मु ड येथे आयो जत करणेत आला होता. याम ये २६ 
स मा.नगरसद य व १ सम वयक, २ सहा.सम वयक तसेच २ िशपाई कमचार  या माणे एकूण ३१ 
य ंकर ता अदा केले या आगावू रकमेपैक  र. .१,६०,११७/- (अ र  एक लाख साठ हजार एकशे सतरा 
फ ) एवढा य  खच झालेला असून उव रत र कम पये ५५,०८३/- पावती मांक C/५३९१, 
दनांक १३/३/२०१५ अ वये मनपा कोषागारात जमा करणेत आले आहेत. तर  आदेश मांक 
नस/२/का व/२७/२०१५, दनांक २७/१/२०१५ अ वये अदा केलेली आगावू र कम पये ४८,५००/- 
अिधक र. .१,३५,०००/- अशी एकूण र. .१,८३,५००/- आ ण आदेश मांक नस/२/का व/४६/२०१५, 
दनांक ३१/१/२०१५ अ वये आगावू अदा केलेली र कम पये ३१,७००/- या माणे अदा केले या एकूण 
आगावू र कम पये २,१५,२००/- चे समायोजन कर यास व याकर ता झाले या य  खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७७६      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १६/०६/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/९१७/२०१५ द.८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत व वधा दवाखाने/ णालयात णालयीन 
कामकाजाचे सोईचे ीने तावात नमूद केले माणे व वध पदांवर ल कमचा-यांची हंगामी व पात 
दरमहा एक त मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक कर यात येतात. नेमणूक केले या 
उमेदवारांचा नेमणूक कालावधी माहे जुलै, ऑग ट-२०१५ म ये संपु ात येत अस याने 
दवाखाना/ णालयासाठ  तावात नमूद केले या पदनामांची पदे ६ म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
एक त मानधनावर ता पुर या व पात भरणे आव यक आहे. याकर ता तावात नमूद पदे 
ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  िनगिमत करणेस व यानुसार न याने जाह रात िस  
क न येणा-या अजदारांमधून पा  होणा-या उमेदवारां या मौ खक मुलाखती/लेखी प र ा घेऊन एक त 
मानधनावर उमेदवार िनयु  करणे व ित ा याद  तयार करणे आव यक आहे. तावात नमूद 
केले माणे सदरची पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  नमूद केले या मानधनावर वह त प तीनुसार 
भरणेस व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  तावात नमूद केलेले 
अ. .१ ते १३ मधील पदे दर सोमवार  Walk In Interview प तीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११७७७      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू ज/६/का व/२३२/२०१५, द.१६/०६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  
 मनपा या “फ” े ीय कायालयासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या जु या 
शा.कायालय इमारतीमधील १ ला मजला (८०२ चौ.मी.) २२ म हने कालावधीसाठ  ितमहा 

र. .१,८३,०७६/- या भाडेकराराने भाडे अदा करणेस व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७७८      वषय मांक – ७० 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस व यापोट  होणा-या सुधार त वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .११,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ११७७९      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .५४,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८०      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजप क तयार क न 
िन वदा काढणेची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .७८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७८१      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८२      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१७,४०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८३      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१२,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 32 
ठराव मांक – ११७८४      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 िनगड  गावठाण भाग मांक १३ मधील व वध वकास कामांसाठ  तावात नमूद माणे 
अंतगत तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .४५,५७,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७८५      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .६९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८६      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –  मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव – 
 फ े ीय कायालयाचे मु यालयाम ये सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११७८७        वषय मांक – ७९ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 
  फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच तरतूद वग करण 
झा यानंतर सदर कामा या िन वदा काढणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .२,८६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७८८             वषय मांक – ८० 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 
   फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत यते आहे. तसेच तरतूद वग करण  
 



 33 
 
झा यानंतर सदर कामा या िन वदा काढणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .५३,२०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११७८९             वषय मांक – ८१ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 

 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकामधील तावात नमूद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. . १,२५,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – ११७९०           वषय मांक –८२ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 

 नवी सांगवी भाग . ५८ मधील समथनगर, कृ णनगर, िशवाजीपाक व इतर भागात मॉडेल 
वॉड प तीने वकास करावयाचा असून मनपा अंदाजप काम ये कामाचा समावेश केला असून याक रता 
आव यक तरतूद  क  भाग व  क  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

    (वाढ/घट र. . १,२५,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११७९१             वषय मांक – ८३ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 

 अ ेञीय  कायालयातील थाप य वभागातील नवीन कामासाठ  महानगरपािलके या  सन 
२०१५-१६ या अंदाजपञकामधील तावात नमूद केले माणे  तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. . ३३,७०,०००/-+ र. .३,६५,०००/- + र. .१०,५०,०००/-)  

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

ठराव मांक – ११७९२             वषय मांक – ८४ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक –मा.सं या गायकवाड       अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ      
संदभ :- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  यांचा ताव... 

  ड  भाग व  ड  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ५०,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११७९३     वषय मांक – ८५ 
दनांक – १६/०६/२०१५     वभाग – ड े य कायालय, थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ        
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. ./ड/ था/५५७/२०१५ द. ८/६/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
  भाग .४३ पंपर  येथे जजामाता हॉ पीटलची नवीन इमारत बांधणेचे कामाक रता मे. 
शशी भू ऍ ड असो. यांची वा तु वशारद स लागार व क प यव थापन स लागार (पीएमसी) हणुन 
नेमणुक करणेस व क प यश वीपणे व तांिञक या पुण होणे कामी िन वदापुव व िन वदा प ात 
काम  यांना क प कमंती या २.००% + १.३५%  या दराने अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.           

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

ठराव मांक – ११७९४           वषय मांक – ८६ 
दनांक – १६/०६/२०१५       
सुचक – मा. वनय गायकवाड         अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस      
संदभ :- मा. वनय गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

 ड  भाग व  ड  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. . १,५०,००,०००/-)  

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/६२/२०१५ 

दनांक - १६/०६/२०१५     

 
                               नगरसिचव                                              

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


