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

कायप का मांक - १७७ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०७/०७/२०१५                वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०७/०७/२०१५ 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.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३) मा. साद शे ट   
४) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
५) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
६) मा.तापक र अिनता म छं   
७) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
८) मा.काळे वमल रमेश 
९) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१०) 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.भोसले-
मु य लेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,
मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले, 
मा.घोडे, मा.केदार ,मा.ग टूवार, मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.बोदाडे,मा.बडे- 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-३९) भाग .६० मधील वकास कामांसाठ  मे.पे हटेक क स टंट यांची स लागार 
हणून नेमणूक करणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४०) व छ भारत अिभयान (नागर ) व व छ महारा  अिभयान नागर  ( व छ 
पंपर  िचंचवड मनपा) अंतगत हागणदार  मु  शहरासाठ  वैय क शौचालय 
बांधणेकामी अनुदान देणेबाबत... 
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वषय मांक-४१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव... 
वषय मांक-४२) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक-४३) थाप य अ े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.स वता 

साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक-४४) थाप य क े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.स वता 

साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक-४५) थाप य क े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.स वता 

साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक-४६) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक-४७) ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 
कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-४८) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील काय े ातील वकास कामांसाठ  स लागार/ 
वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक-५०) इ े य ( भागातील) कायालयातील भोसर  उप वभागातील टा यांव न 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजुर पुर वणे (२०१४-१५) या कामास मुदतवाढ व 
तरतुद वग करणास मा यता िमळणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५१) तरतुद वग करणाबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक-५२) ह ता र सुधारणा क पाबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव... 
वषय मांक-५३) फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाप काम ये 

कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-५४) मा. थायी सिमती ठराव र  करणेबाबत – मा.बाळासाहेब तरस, मा.धनंजय 
आ हाट यांचा ताव... 

वषय मांक-५५) ठराव र  करणे व तरतूद वग करण करणेबाबत–मा.अिनता तापक र,                  
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

-------- 
दनांक ३०/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७६) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
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ठराव मांक – ११९३०     वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३३/२०१५ द.१३/३/२०१५ 
वषय – म.न.पा.चे आई  उ ान (दापोड ) देखभाल कामाबाबत... 

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९३१     वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – उ ान 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३२/२०१५ द.१३/३/२०१५ 
वषय – म.न.पा.चे कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल कामाबाबत... 

वषय मांक २ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९३२     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ३चा वचार दनांक ११/८/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११९३३     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द.२०/५/२०१४ 
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

 पुर वणबेाबत... 
वषय मांक ४चा वचार दनांक ११/८/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११९३४     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

 



 4
 

वषय मांक ५चा वचार दनांक ११/८/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९३५     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/२०१५ द.१६/३/२०१५ 
वषय – मानसेवी पी.जी. टचस या नेमणुक बाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९३६     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
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 बांधणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११९३७     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१६४/२०१५ द.०९/०६/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागाचे 
वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार, ने रोग-ओट  वभागातील Carl Zeiss कंपनीचे २ माय ो कोपचे 

AMC करणेकामी संबंिधत कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर मे.आ ट न हे थ केअर, पुणे यांनी सादर 
केलेले दरप क एकूण र. .५५,६२९/- वकृत करणेत आले आहे. ने रोग-ओट  वभागातील Carl Zeiss 

कंपनीचे २ माय ो कोपचे AMC संबंिधत कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर मे.आ ट न हे थ केअर, 
पुणे यांचेकडून करणे, सदर AMC साठ  आव यक र. .५५,६२९/-  मे.आ ट न हे थ केअर, पुणे यांना 
आगाऊ / Advance देणेबाबत तसेच सदर AMC साठ  होणारे एकूण र. .५५,६२९/- (अ र  र. . 
पंचाव न हजार सहाशे एकोणतीस) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९३८     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
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... 
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वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९३९     वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – क े य थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क े/का व/२१७१/१५ द.११/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यास उतर यास िशड  
( जना) करणेचे काम िन वदा .२५/०६/२०१३-१४ अ वये  स या चालू आहे. सदर कामाअंतगत पुत यास 
आर.सी.सी. म ये िशड  करणेत येणार आहे. तुत काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा उ ानामधील 
असून सदर ठकाण हे पूव या खाणी या ठकाणी असलेने पाया खोदताना खाणीतील भराव मोठया 
माणाम ये काढावा लाग याने तसेच यानुसार आर.सी.सी. डझाईन करावे लाग याने कामा या 

खचाम ये वाढ झाली आहे. तसेच वा तुशा ाकड ल िनयो जत िभमसृ ी या डझाईननुसार िशड  ( जना) 
चढ याक रता व उतरणे क रता वेगवेगळ  बनवावी लागले मुळे मुळ अंदाजप काम ये वाढ झालेली आहे. 
स थतीत काम ३५ % पुण झाले असुन गतीपथावर आहे. यामुळे सदर कामाचे अंदाजप कास 
सुधा रत मा यता घेणे आव यक आहे. याकामी सुधा रत अंदाजप क सावजिनक बांधकाम खा या या 
सन २०१२-१३ या दरसुचीनुसार काढणेत आले असून याची अंदाजप क य र. . ४८,५०,०००/- इतक  
येत आहे. तर  वषयां कत कामासाठ  येणा-या सुधा रत र. .३६,५०,०००/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
प नास हजार) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९४०     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८०/१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .०४ अ वये, 
से. .२२ भाग .१२ कै.मधूकर पवळे हाय कुल प रसरातील झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.िस दाथ कं शन (िन.र. .३७,३१,३५९/- (अ र  र. . सदोतीस 
लाख एकितस हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) पे ा ४८% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१९,४०,३०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल 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 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९४१     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८१/१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
से. .२२ भाग .१२ येथील वलासनगर प रसरात थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी 
मे.िस दाथ कं शन (िन.र. .३७,३०,१७९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख तीस हजार एकशे एकोणऐंशी 
फ ) पे ा ४८% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंरु दराने र. .१९,३९,६९३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९४२     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – वाय.सी.एम. णालय र पेढ  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
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 १३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९४३     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५४९/२०१५ 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... 
िन वदा नोट स .२/२०१३-१४ 

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

-------- 
ठराव मांक – ११९४४     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३९१/२०१५ द.१६/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, भाग 
.३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं४ (८ िस स) पाडून २६ िस सचे शौचालय 
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बांधणेकामी मे.साई ए टर ायजेस वाघमारे (िन.र.  ३२,५८,२००/- (अ र  र. .ब ीस लाख आ ठाव न 
हजार दोनशे फ ) पे ा ३.४९% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .३३,७१,९११/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९४५     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
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 १६ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११९४६     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
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 १७ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११९४७     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
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 १८ द र  दाखल करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११९४८     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – ब े य कायालय आरो य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/५/का व/४९०/२०१५ द.२५/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ अ वये, ब े य 
कायालय, आरो य वभागाकड ल संपुण प रसरातील औ णीक धुर करण कामकाज कर यासाठ  आव यक 
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डझेल र ा टे पो (वाहन चालकासह) भा याणे घेणेकामी मे.समृ दभारत वयं.सेवा सह सं था मया. 
यांनी दलेला दर ती वाहन ती दन ७००/- इतका सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय 
अिधकार  यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.समृ द भारत वयं. सेवा सह सं था मया यांना 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

      (िन.र. .७,२०,०००/-(अ र  र. . सात लाख वीस हजार) 

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

ठराव मांक – ११९४९     वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – ब े य कायालय आरो य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/आरो य/५/का व/४८८/२०१५ द.२५/६/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ अ वये, ब े य 
कायालया या काय े ातील टॉम वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणेकामी मे. ी 
जग नाथ म हला  वयं. सेवा सह. सं था मया. यांनी दलेला दर ती चबर र. .२०९.९९ इतका सवात 
लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. ी 
जग नाथ म हला  वयं. सेवा सह. सं था मया यांना कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  (िन.र. .८,९३,४१२/- (अ र  र. .आठ लाख या नव हजार चारशे बारा)  

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

ठराव मांक – ११९५०     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८९/२०१५ द.२६/६/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१५.६.२०१५ ते द.२१.६.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८९/२०१५ द.२६.६.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – ११९५१     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१४३/१५ द.२५/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, . .४६ पंपर  
काळेवाड  मु य र याला आठवण हॉटेल ते बी.आर.ट .एस. र या पयत ड हायडर बस वणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन (िन.र. .२०,५३,९८१/- (अ र  र. .वीस लाख ेप न हजार नऊशे 
ए याऐंशी) पे ा ४१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,५१,०९०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 



 9
ि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 – ११९५२     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१४२/१५ द.२५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, . .५७ 
पंपळेगुरव मधील मनपा या ता यात आले या आर णांसाठ  िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. . ३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
एक) पे ा ३३.३९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,४८,८९७/- 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 – ११९५३     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – फ े ीय कायालय, थाप य  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/६३५/२०१५ द.२९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया अंतगत १) भाग .९ संभाजीनगर 
येथील वाचनालय, अ यािसका बांधणे, सुशोिभकरण करणे २) भाग .९ संभाजीनगर ब हरवाडे मैदान येथे 
जे  नागर कांसाठ  वरंगुळ क  बांधणे ३)आकुड  जी लॉक मधील साई उ ान व अ ला उ ान येथे 
दु ती व वकासाची कामे करणे ( थाप य वषयक कामे करणे, शेड उभारणे, गझेबो करण,े माळ  हाऊस 
करणे इ याद )   या कामासाठ  महानगरपािलका पॅनल वर ल मे.सिचन आपटे अँ ड असोिशए स िचंचवड 
पुणे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेस व यांनी केले या कामासाठ  होणार  फ  (अंदाजप क य 
र कमे या २% सव करासह) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९५४     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/२१३/२०१५ द.२६/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.१०/४/२०१५ ते ३०/४/२०१५ या कालावधीत 
मनपा या भाग सिमती अ य ांची िन डणूक, शासन वभागामाफत घे यात आले या किन  अिभयंता 
व थाप य सहा यक या पदांचे प र े या पेपरचे कँिनक करताना घे यात आलेले हड ओ शु टंग तसेच 
महारा  शासनातफ राजीव गांधी शासक य गितमानता व अिभयान पधा २०१३ अंतगत मनपाचे सारथी 
हे पलाईन थम पुर कार सोह याचे हड ओ शु टंगचे मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुणे-२७. 
यां याकडून मा. थायी सिमतीने ठराव .११४७५ द.१२/४/२०१५ चे मा य दरानुसार काम क न घे यात 
आलेले आहे. याकर ता र. . ८,३००/- (अ र  र. .आठ हजार ितनशे फ ) इतका खच आला असून 
यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५५     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५१५/२०१५ द.२९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा दैनं दनी २०१५ चे पुरवठाधारक मे. ह .एम.िशंदे, ंटस ड स लायस, जुनी सांगवी यांनी 
द.२७/०३/२०१५ चे प ा वये मनपा दैनं दनी २०१५ छपाई कामी जादा पाठपोठ ३६ पाने छपाई केलेचे 
बल र. .६०,४८०/- िमळणेबाबत मागणी केलेली आहे. मनपा व वध वभागास आव यक मनपा दैनं दनी 
२०१५ छपाई कामी ई-िन.स.ु . २६/२०१४-१५ अ वये िन वदा माग वणे आ या हो या. ा  लघु म 
दरानुसार दैनं दनी छपाईस मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. ह .एम.िशंदे, जुनी सांगवी यांचेकडुन मनपा 
दैनं दनी २०१५ छपाई क न घेणेत आलेली आहे. सदर दैनं दनी २०१५ मधील जादा छपाई झालेली ३६ 
(२,५२,००० पाने) पाठपोठ पानांचे ती पान र. .०.२४ पैसे माणे ७,००० नग दैनं दनी साठ  
र. .६०,४८०/- एवढा जादा खच आलेला आहे. तुतकामी आले या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५६     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/५४७/२०१५ द.२९/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  साफसफाई सा ह य खरेद कामी िन वदा सुचना  ५/२०१५-१६ 
अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदेमिधल १)मे.कापसे एटर ाईजेस याचे बाब . १ 
साठ  ित नग ८.५० माणे एकुण र.  २,००,९४०/- २)मे.साईराज एंट ाईजेस पुणे यांचे बाब . २ साठ  
ित नग र.  ५१.७५ माणे एकुण र. .६,११,६८५/- ३)मे. ा म स जकल अँ ड फामा य़ांचे बाब .३ 
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साठ  ित नग र. .२३.४८ माणे एकुण र. .५,५५,०६७.५ असे एकुण र.  १३,६७,६९२/- 
(अ र  र. .तेरा लाख सदुस  हजार सहाशे या नव) ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५७     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१८०/२०१५ द.२९/६/२०१५  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 
वभाग/वाडासाठ  आव यक B.P.Apparatus–Manual खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .०४/२०१५-१६ 
अ वये दरप के माग वणेत आले होते. यानुसार मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांनी सादर केलेला दर 
र. .१,९९०/- ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाला असुन वकृत करणॆत आला आहे. मे.गॅब 
एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून यांनी सादर केलेला दर र. .,१९९०/- ती नग (सव करांसह) माणे ५० 
नग B.P.Apparatus–Manual करारनामा न करता  खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच 
र. .९९,५००/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५८     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१८१/२०१५ द.२९/६/२०१५  

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागातील 
नादु त C-Arm मशीन Sr.No.V11109057 मशीन दु त करणेकामी संबंिधत मशीनचे अिधकृत 
पुरवठाधारक/स हस ो हायडर मे.मनाली एंटर ायजेस, पंपर  यांनी आव यक या सा ह याचा/ पेअर 
पाटसचा पुरवठा क न संबंिधत मशीन दु त (AMC कालावधीत) क न दले असुन मे.मनाली 
एंटर ायजेस, पंपर  यांना यांनी संबंिधत मशीन दु तीचे बील एकूण र. .२,६६,३००/- (अ र  र. . दोन 
लाख सहास  हजार तीनशे फ ) (सव करांसह त) अदा करणे आव यक अस याने यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९५९     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१४४/१५ द.१/७/२०१५ 
वषय - ड भागाअंतगत अित मण वरोधी कारवाईसाठ  क, े न, जे.सी.बी. इ याद  भाडेत वावर  

पुर वणबेाबत... 
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वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९६०     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/५१७/२०१५ द.३०/०६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक पेपर ए ४ व िलगल कागद, कंपनी ब लारपुर िमल पॅक 
रम सा ह य खरेद बाबत कोटेशन नो. .११/२०१५-१६  अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. 
यानुसार  एकुण ०३  कोटेशन नोट स दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म 
कोटेशनधारक मे.धम एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे पेपर रम खरेद कामी एकुण र. .१,७९,५००/- (अ र  
र. .एक लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे फ ) चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा 
करणेत आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९६१     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१५२/१५ द.१/७/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हाळसाकांत चौकापयतचा र यास IRS माणे  

 फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९६२     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – फ े य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ े ीय/आ/३/का व/७८४/२०१५ द.३०/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-२०१६ अ वये, फ े य कायालया या 
काय े ातील कचरा, र या या कडेस व व सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा, रोजचे रोज उचलून 
वाहतुक क न महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे व थानांतरण क  भोसर  येथे 
टाकणेसाठ  ती वाहन दोन खेपा (इंधनासह) + ४ मजुर एकूण ५ वाहनांकडून १० खेपा ती दन नेऊन 
टाकणे व पसरवून देणे कामी मे.आदश वयं सेवी सं था (िन.र. .६७,०३,२२५/- (अ र  र. .सदुस  
लाख तीन हजार दोनशे पंचवीस) या ठेकेदाराची िन वदा, र कमे या दरापे ा १४.८२% व ६.५१% कमी 
अस याने हणजेच ती दन दोन खेपा मोशी कचरा डेपो र. . ३,१२९/- व थानांतरण क साठ  
र. .३,११९/- अस याने, िन वदा वकारणेबाबत मा.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. यानुसार 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११९६३    वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – ा.रामकृ ण मोरे े ागृह 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . े ा/का व/१६६/२०१५ द.२/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचचवड महानगरपािलके या ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील होणा-या व वध काय मां या 
वेळ  दारपालन सेवा पुर वणेचा कामाचा ठेका देणबाबतची ई-िन.नो. .१/२०१४-१५ ह  वतमानप ात तसेच 
मनपाचे वेबसाईटवर िस द क न ऑनलाईन ई-िन वदा दरप के माग वणेत आलेली होती. ई-
िन.नो. .१/२०१४-१५ अ वये एकूण दोनच ई-िन वदा ा  झा या असून ा  झाले या ई-िन वदा म ये 
मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत िचंचवड यांचा र. .२१५/- ती योग असा दर 
सवात कमी अस याने ३३ म हने कालावधीसाठ  दारपालन सेवा करणेबाबत मा. थायी सिमतीची मा यता 
घेणे आव यक आहे. यानुसार मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत िचंचवड यांना 
े ागृहातील ३३ म हने कालावधीसाठ  र. .२१५/- ती योग या दराने दारपालन सेवा ठेका देणेस 

तसेच यास होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९६४     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/६३/२०१५ द.२/७/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, . .६ म ये 
करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .२३,३१,०५४/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार चोप न) पे ा ४२.३०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,१२,२६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९६५     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/७६९/२०१५ द.२/७/२०१५ 
 मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९६६     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – जेएनएनयुआरएम 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/०३/का व/१८४/२०१५ द.२/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

क  शासनामाफत लोकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ , व छ,  शा त व पयावरण पूरक 
शहरे तयार कर यासाठ  “ माट िसट  अिभयान” या मह वकां ी अिभयानाची घोषणा मा. पंत धान 
महोदयां या ह ते द.२५/६/२०१५ रोजी कर यात आलेली आहे. या अनुषंगाने  क  शासनामाफत सदर 
योजनां या अंमलबजावणीबाबत द.२५/६/२०१५ ते द.२६/६/२०१५ या कालावधीत दोन दवसीय कायशाळा 
व ान भवन, न व द ली येथे आयो जत करणेत आली होती. सदर कायशाळेम ये माट िसट  योजने या 
मागदशक सुचना कािशत कर यात आले या आहेत. तसेच क  शासनाने याबाबत या मागदशक सुचना 
( हंद  व इं जीGuidelines)क  शासनाचे Ministry of Urban Development चे वेबसाईट 
www.smartcities.gov.in वर िस द केले या असून, सदर कायशाळेस पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
मा.महापौर व मा.आयु  आ ण जेएनएनयुआरएम सम वयक उप थत राह ले होते. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा या योजनेम ये सहभाग हो यासाठ  मागदशक सुचनां (Guidelines) नुसार िनकषांची 
पुतता करणे आव यक आहे. 

क  शासनाने घो षत केले या माट िसट  अिभयानाचा कालावधी पाच वषाचा आहे. (आिथक वष 
२०१५-१६ ते २०१९-२०) ह  देशातील १०० शहरांसाठ  र. .४८००० कोट ंची क  शासन पुर कृत योजना आहे. या 
योजनेत येक पा  शहराला पाच वषाचे कालावधीत अंदाजे र. .५०० कोट ंचे क  शासनाचे अनुदान ा  
होणार असून यास रा य शासन/महानगरपािलका यांना व ह सा अंदाजे र. .५०० कोट  ावा लागणार आहे. 
अिभयानाचे पाच वष कालावधीत महानगरपािलकेस अंदाजे एकूण र. .१००० कोट  पयतचे क प माट िसट  
अिभयानाचे िनदशानुसार मंजूर होणार आहेत. याम ये शहरातील नागर कांना पुरेसा पाणीपुरवठा, खा ीशीर 
वज पुरवठा, शहर व छता व घनकचरा यव थापन, काय म शहर  दळणवळण व सावजिनक वाहतूक 
यव था, शहर  गर बांसाठ  परवडणार  घरे, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण िश ण सु वधा, ई-
ग हन स व नागर कांचा सहभाग, शा त पयावरण, नागर कांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा माट िसट  
अिभयानाचे िनधी अंतगत समावेश करणेत आलेला आहे.  
 क  शासनामाफत ा  मागदशक सुचनांनुसार माट िसट  अिभयाना या प ह या ट यात क  
शासनाकडून कळ व यात आले या रा यातील एक ल पे ा जा त लोकसं या असले या शहरातून पधा मक 
प दतीने Smart City या योजनेसाठ  महारा ातील १० शहरांची िनवड क न सदर शहरांची िशफारस क  
शासनाकडे केली जाणार आहे. क  शासना या Guidelines नुसार पुढ ल माण े१ ते १३ िनकषांची पुतता होणे 
आव यक आहे. 

 
 
 
 
 
 

     



 15 
अ.  अपे त कायवाह  गुण 

१ जनगनणा २०११ मधील वाढ झाले या कंवा व छ भारत अिभयान आधाररेखानुसार  
(यापैक  जे किमत कमी असेल ते) शहरातील एकूण  ११६८४ चे १०%  ११६८ एवढ  
वैय क शौचालय उपल ध करणे.  

१० 

२ ऑनलाईन त ार िनवारण णालीमाफत त ारदारास त ार  वर ल कायवाह ची मा हती 
उपल ध करणे. 

५ 

३ मािसक ई-वाताप  िस द करणे. ( कमान मागील १ म ह याचे िस द झाले असणे 
आव यक) 

५ 

४ महानगरपािलकेचे क पिनहाय, गे या दोन आिथक वषाचे अंदाजप क 
महानगरपािलके यासंकेत थळावर वर िस द करणे. 

५ 

५ पुविनधार त वेळेपे ा सेवा दे यास जा तीचा कालावधी झा यास दंडा मक कायवाह  
करणे. 

५ 

६ सन २०१२ ते २०१५ या आिथक वषातील आंत रक उ प न वसुली व याम ये 
ितवषातील वाढ. ( उदा. व वध कर, फ  आ ण शु क ) 

१० 

७ मागील म ह यापयत महानगरपािलका कमचा-यांची पगार अदायगी. ५ 

८ सन २०१२-१३ अखेरचे पुण झालेल ेलेखाप र ण. ५ 

९ कर, महसूलशु क, भाडेशु क, वापरकता शु कआ ण इतर अंतगत महसूल ोत 
यांचे महानगरपािलका उ प नातील योगदानट केवार  (आिथक वष २०१४-१५) 

१० 

१० पाणी पुरवठा आ थापना आ ण देखभाल खचाची ट केवार  (आिथक वष २०१४-१५) १० 

११ महानगरपािलकेचे वत: िनमाण केले या उ प ना या ोतातून भांडवली कामाकर ता 
वापरणेत आलेली खचाची ट केवार   (आिथक वष २०१४-१५) 

१० 

१२ शहर पातळ वर जेएनएनयुआरएम रफॉमस ् सा य उ  ट केवार . (३१ माच २०१४ 
पयत) 

१० 

१३ जेएनएनयुआरएम अंतगत मंजुर क पांपैक  पुण झाले या क पांची ट केवार .  

(३१ माच २०१२ पयत)  

 रा य शासनाकडून द.३१/३/२०१४ पयत सादर झाले या पुण वाचे दाख यानुसार 

१० 

एकूण गुण १०० 

 उ  नमुद १ ते १३ यित र  शहराचा समावेश माट िसट  अिभयानात  करणेकर ता स म सिमतीचे 
मा य ठरावाची त व हत नमु यातील फॉम सोबत जोडणे आव यक आहे. तसेच महानगरपािलका े ातील 
नागर कांची माट िसट  अिभयानाचे अनुषंगाने भागिनहाय सभा घेऊन मा हती सादर करणे आव यक आहे. 

पंपर  िचंचवड शहरातील झालेले आजपयतचे कामकाज, ई-ग हन स या मा यमातून पुर व यात 
येणा-या सेवा सु वधा व शहरातील पायाभूत सु वधांचा वचार करता सदर शहराचा क  शासना या Smart City 
योजनेम ये समावेश होणे शहरा या ीने ित ेचे व अिभमाना पद आहे. सदर योजनेम ये पंपर  िचंचवड 
शहराचा समावेश झा यास शहराची ितमा अिधक उंचाव यास मदत होईल. या ीने Smart City योजने या 
िनवड येत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सहभाग घेणे आव यक आहे. याबाबतिनधा रत करणेत 
आलेला व हत नमु यातील फॉम संपूण मा हतीसह रा य शासनामाफत क  शासनाकडे सादर करावा लागणार 
आहे. तदनंतर क शासनामाफत िनधा रत केले या गुणांकन प दतीनुसार याचे मु यमापन क न अहवाल 
तयार करणेत येऊन, यानुसार Smart City योजनेकर ता शहराची पा ता ठर व यात येऊन िनवड करणेत 
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येणार आहे. महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन प रप क मांक: माटिस-
२०१५/ . .१३०/न व-३३ द.०१ जुल ै २०१५ अ वये, क  शासना या मागदशक सुचनां या प रिश  -३ फॉम 
मांक २ मधील व हत गुणांक त ा ( कोअर काड) मधील मा हती भ न सदर मा हती महानगरपािलका 
तरावर द.१०जुलै २०१५ पयत तयार ठेवणेबाबत कळ वले आहे.  

 सदर अिभयानासाठ  क  शासनाने िनगतकेले या Smart City Mission Statement & Guidelines 
चे िनकषा माणे पंपर  िचंचवड शहरा या उ  नमुद बाबींचे गुणांकन क  शासनामाफत करणेत येऊन पंपर  
िचंचवड शहाराचा Smart City योजनेत य  सहभाग िन ीत होईल.  सदर योजनेम ये शहराचा समावेश 
झा यास पाच वष कालावधीम ये अंदाजे  १००० कोट  पये िनधी शहराचे वकास कामांसाठ  उपल ध होणार 
आहे. या ीने Smart City योजनेम ये पंपर  िचंचवड शहराचासहभाग होणेकर ता Smart City Mission 
Statement &Guidelines  मधील फॉम .२ मधील पाट . ५ अ वये व हत नमु यातील फॉम द.१० जुल ै
२०१५ पयत महारा  शासनास पाठ वणेकामी स म सिमतीची मा यता घेणे आव यक असलेने 
मा.महापािलका सभेकडे  मा यतेकामी िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९६७     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – अ े य कायालय, आरो य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/४६१/१५ द.३०/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१५-२०१६ अ वये, अ े य कायालया या 
काय े ातील कचरा, र या या कडेस व सावजिनक ठकाणी साठणारा कचरा, रोजचे रोज उचलून 
वाहतुक क न महानगरपािलके या मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे व थानांतरण क  भोसर  येथे 
टाकणेसाठ  ती वाहन दोन खेपा (इंधनासह) + ४ मजुर एकूण ६ वाहनांकडून १२ खेपा ती दन नेऊन 
टाकणे व पसरवून देणे कामी मे.आदश वयंसेवी सं था, िचंचवड यांनी मोशी कचरा डेपोसाठ  
र. .३,१५६.८६ ( ती वाहन ती दन २ खेपांसाठ ) व भोसर  कचरा थानांतरण क ासाठ  र. .३,१६१.८५ 
( ती वाहन ती दन २ खेपांसाठ ) या माणे सादर केलेले दर सवात कमी आहेत. (िन वदा 
अंदाजप क य र. .९१,५४,५४८/-) सदर दराने यांची या कामी १ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून 
नेमणूक करणे, यांचेशी आव यक अट  शत चा करारनामा क न कामाचे आदेश देणे व या कामी  
येणा-या य  खचास मा यता देणे आव यक आहे.  मे.आदश वयंसेवी सं था, िचंचवड यांची िन वदा 
लघु म दराची िन वदा आहे.  यामुळे मे.आदश वयंसेवी सं था यांना दर कमी करणेबाबत वचारणा 
केली असता यांनी द.०१/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये ती   दन ती वाहन २ खेपा वाहन चालक + 
४ मजूर + इंधनासह एकूण ६ वाहनांसाठ  मोशी कचरा डेपोसाठ  सादर केलेला िन वदा दर 
र. .३१५६.८६ कमी क न र. .३१५६/- (अंदाजप क य दरापे ा २४.५०% कमी) व भोसर  थानांतरण 
क ासाठ  सादर केलेला िन वदा दर र. .३१६१.८५ कमी क न र. .३१३०/- (अंदाजप क य दरापे ा 
१०.७१% कमी) या माणे दर सादर केलेले असून सदरचे दर  वकृत करणेत आलेले आहेत.  यानुसार 
मे.आदश वयंसेवी सं था, िचंचवड यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस 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 – ११९६८     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य काय े ातील मौजे सांगवी भाग .६० सांगवी 
गावठाण येथील वकास आराख यातील र ते वकिसत करणेबाबत महानगरपािलका अंदाजप कात 
तरतुद केलेली आहे. सांगवी गावठाण भाग .६० मधील कामांक रता व याक रता िनयोजनब  
आराखडा क न या माणे वकिसत करणेबाबत सन २०१५- या अंदाजप कात वकासकामाचंा समावेश 
आहे. महानगरपािलके या वकास आराख यानुसार र यामधील व वध सेवा वा ह या यांत दूरसंचार व 
म.रा. व. व.क. यांचेसह महानगरपािलके या सव आव यक वभागांचे एक त िनयो जत मागणीनुसार 
वकिसत करणे व थाप य वभागाकड ल कामा या बाबींचे पुवगणन तयार करणे व िन वदा बन वणेसह 
कामाची देखरेख करणे इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) 
कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा व वध 
क पांसाठ  स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी काम केले आहे. तसेच महानगरपािलके या व वध 

र यांसाठ  व बी.आर.ट .एस. र यांसाठ  मे.पे हटेक क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक 
कर यात आलेली कामे गतीपथावर आहेत. या बाबींचा वचार क रता उपरो  वषयकामी भाग . ६० 
मधील वकासकामांसाठ  मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास ठाकर) यांची स लागार हणून नेमणूक 
क न महानगरपािलके या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post 

Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender Cost) 0.80% व िन वदा (Pre 

Tender Activity) साठ  1.45% फ  अिधक सेवाकर (Service Tax)  इ. महानगरपािलके या िनयमानुसार 
देणेबाबत ठराव मंजुर क न सदर कामाचे िनयोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.      

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

ठराव मांक – ११९६९     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०७/०७/२०१५    वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पअक/२/का व/३१६/२०१५ द.७/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या क रता या 
शहरांना व छतेची आ ण या शहरामधील सव नागर कांना शौचालयांची सु वधा उपल ध क न देवून हे 
येय गाठ यासाठ  क  शासनाने व छ भारत अिभयान सपूंण देशाम ये राब व याची घोषणा केली 

आहे. यानुसार, हे अिभयान २ ऑ टोबर, २०१४ पासून रा पता महा मा गांधी यां या १५० या 
ज म दनापयत हणजे २ ऑ टोबर २०१९ पयत संपूण देशात राब व यात येत आहे. व छ भारत 
अिभयान (नागर ) देशाम ये एक अिभयान हणून राब व यासाठ या मागदशक सूचना क  शासनाने 
िस द के या आहेत. याच धत वर रा याम ये व छ महारा  अिभयान (नागर ) अिभयान राब वणे 

बाबत शासन िनणय मांक वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ दनांक १५/०५/२०१५ अ वये संपूण 
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महारा ाम ये राब व याचा िनणय घे यात आला आहे. क  शासना या व छ भारत मागदशक 
सुचनानुसार रा यातील सव शहरांमधील उघ यावर शौचालयास जात असले या कुटंुबांना शौचालयाची 
यव था उपल ध क न दे यासाठ  व शहरामधील घनकच-याचे यव थापन कर यासाठ  रा यामधील 
व छ भारत (नागर ) अिभयान राब व यात येत असून सदर अिभयानाचा कालावधी २ ऑ टोबर २०१९ 

पयत राहणार आहे. सदर अिभयानातील घटकांची अंमलबजावणी नगर वकास वभाग व पाणी पुरवठा व 
व छता वभागा माफत संयु पणे करणेत येणार आहे. सदर अिभयानाचा मुख उ ेश (१) 

उघ यावर ल शौच वधी बंद करणे.  
 
सदर अिभयानातील मुख घटक  
(अ) वैय क घरगुती शौचालय  
(ब) सामुदाियक शौचालय 
(क) सावजिनक शौचालय 
(ड) घनकचरा यव थापन 
(अ) मा हती िश ण व सार आ ण जनजागृती 
(इ) मता बांधणी आ ण शासक य व कायालयीन खच 

अशा कारे आहे. उपरो  पैक  (अ) वैय क घरगुती शौचालय या घटकाम ये रा यातील सव 
शहरात कोणतेह  कुटंुब उघ यावर शौचास जाणार नाह , ह  या अिभयानाचे मु य वैिश ये आहेत. शहर  
भागात ४ फुट x ३ फूट आकाराचे वैय क शौचालय बांध याचा खच अंदाजे र. . २०,०००/- इतका 
आहे. या योजनेअंतगत नागर  थािनक वरा य सं थांमधील पा  लाभाथ  कुटंुबास वैय क घरगुती 
शौचालय बांधकामासाठ  क शासनाचे र. . ४,०००/- ित शौचालय व रा य शासनाचे र. . ८,०००/- 
िमळून एकुण र. . १२,०००/- अनुदान अनु ेय आहे. उपरो  अनुदाना यित र  उव रत अनुदान पुढ ल 
अ य ोतामधून उपल ध क न घेता येईल ते िनधीचे ोत पुढ ल माणे आहेत.   

 
१. खाजगी े ाचा सहभाग (Private Sector Participation) 
२. रा य सरकार / नागर  थािनक वरा य सं था यां या दारे अित र  साधने (Additional 

Resources from State Government /ULB) 
३. लाभा याचा सहभाग (Beneficiary Share) 

४. वापरकता शु क (Users Charges)  

५. जमीन िलवरे जंग (Land Leveraging)  

६. अिभनव महसूल वाह (Innovative revenue streams)  
७. व छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh)  

८. कॉप रेट सामा जक जबाबदार  (Corporate Social Responsibility)  

९. बाजारातील कज (Market Borrowing) 
१०. बा  सहा य (External Assistance) 

 
यामधील मु ा . २ नुसार मनपा माफत सहा यक अनुदान देणे तसेच मु ा मांक ३ नुसार 

लाभा याचा सहभाग घेवून शहर व छता योजना यश वी होऊ शकते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसर हागणदार  मु  करणेसाठ  मनपा ह तील सव झोपडप यांम ये अंदाजे ४०,००० झोपडप ट  
धारक ‘ सावजिनक शौचालय ’ अथवा ‘ उघ यावर शौच ’ करतात अशी श यता आहे. मनपा माफत 
सावजिनक शौचालयांची देखभाल दु तीसाठ  मो या माणात खच क न देखील यापूव चा अनुभव 
ल ात घेता थािनक नाग रकांचे सहकाय नस याने, सावजिनक शौचालयांची अव था चांगली रहात 
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नस याने यांचा पूरेपूर वापर न होता उघ यावर शौ यास बसणे या वृ ीम ये वाढ होत आहे.  
याचा वचार करता मनपा पर सर हागणदार  मु  करणेसाठ  जा तीत जा त झोपडप ट  धारकांना 
वैय क शौचालय उपल ध झा यास पर सर हागणदार  मु  होणेस मदत होऊ शकेल. 

सबब व छ भारत अिभयान अंतगत पंपर  िचंचवड मनपा पर सर हागणदार  मु  करणेस 
व छ भारत अिभयान (नागर ) तथा व छ महारा  अिभयान (नागर ) ारे िमळाणा-या एकुण र. . 

१२,०००/-  इतके अनुदान देणेत येणार आहे. याम ये क  शासना कड ल र. . ४,०००/- व महारा  
शासनाकड ल र. . ८,०००/- रकमेचा समावेश आहे. तथा प शौचालय बांधणेस येणा-या खचाचा वचार 
करता उवर त सूमारे र. .८,०००/-  इत या रकमेची आव यकता अस याने शहर हागणदार मु  क न 
नागर कां या आरो याचा वचार करता शौचालय बांधणेसाठ  आव यक लेबर चाजस लाभा याचा 
व ह सा गृह त ध न मनपामाफत वैय क शौचालय बांधकामासाठ  येणा-या उवर त खचा या 

रकमेपैक  क  शासनाकडून िमळणा-या अनुदान रकमे इतकेच हणजेच र. . ४,०००/- ित शौचालय 
इतके सहा यक अनुदान हणून देणेचे धोरणास व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९७०     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९७१     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१७,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – ११९७२     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३,६०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 



 20 
 
ठराव मांक – ११९७३     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३,४०,०००/-)   

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

ठराव मांक – ११९७४     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-)   

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

ठराव मांक – ११९७५     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०७/०७/२०१५     
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
    फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९७६       वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
             “ब” भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाप कातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११९७७       वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

                 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .८,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११९७८       वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
  पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेतील काय े ीतील  किन  अिभयंता व उपअिभयंता वकास 
कामां या देखरेखीसाठ  आहेत या अिधकार  कमचा-यांना वेळोवेळ  येणा-या नाग रकां या त ार ंचे 
िनयं ण, मंडप परवाना, तसेच सव थाप य वषयक कामांवर अंदाजप के तयार क न गुणा मक 
िनयं ण ठेवणे,  संबंिधतांना कामा या बलाची अदायगी करणे, अशी अनेक कारची कामे अस याने 
वकास कामांवर दैनं दन िनयं ण ठेवणे जक र चे होत आहे.  मा.आयु  यांनी वचारणा के या माणे 
सदर कामांसाठ   िन वदा प ात सदर कामांवर दैनं दन देखरेख ठेवणे, कामांची गती, गुणव ा मोजण,े 
कामांची बीले तयार करणे, व व वध कायालयीन कामकाजासाठ  व वध वभागात सम वय साधणेसाठ  
तसेच व वध अ यावत वषय संक पना यांचा महानगरपािलका कामांम ये अंतभाव असणे ह  आता 
काळाची गरज आहे.  यासाठ  ोजे ट मॅनेजमट कं लटंसी नेमणे आव यक आहे.  सदर बाबीचा 
वचार करता मे./ ी. वजयकुमार बाळासाहेब पवार यांची आ कटे ट हणून तसेच िन वदा प ात सदर 
कामांवर दैनं दन देखभाल, िनयं ण ठेवणेसाठ  ोजे ट मॅनेजमट कं लटंट हणून नेमणकू करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ११९७९        वषय मांक – ५० 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
  इ े य ( भागातील) कायालयातील भोसर  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा 
कर यासाठ  मजूर पुर वणे (िन वदा नोट स .८/२६- २०१४-१५) मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत चालू 
असून यांची कामाची मुदत २६/०२/२०१६ पयत आहे. परंतु यासाठ  सन २०१५-१६ या अंदाजप कात 
३०,००,०००/- इतक  तरतुद केलेली असून कामाची िन वदा र. .४२,४३,२६६/- इतक  असून हा खच 
जुलै २०१५ पयत पुण होईल.  तसेच स थतीत न वन िन वदा काढ याची य चालू असून तोपयत 
िन वदा उघडून कामाचे आदेश देणेपयत मनपाकडे पयायी यव था उपल ध नस यामुळे व मे.शुभम 
उ ोग यांचा कामाचा अनुभव चांगला अस यामुळे व पाणीपुरवठा व कळ त होव ूनये हणून न वन 
ठेकेदाराची नेमणूक होईपयत मे. शुभम उ ोग यांचेकडून काम क न घे यास व यासाठ  येणा-या 

य  खचास व होणा-या खचासाठ  लागणार  तरतूद तावात नमुद माणे वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ११९८०        वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
   भाग मांक १३  िनगड  गावठाण येथील से टर .२२ मधील जकात ना याशेजार ल 
बी.आर.ट .एस.बस टिमनल लगत लोकशाह र कै.आ णाभाऊ साठे यांचा पूणाकृती पुतळा बसवावयाचा 
असून याकामी सन २०१५-१६ चे मंजूर अंदाजप कात र. .२०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे.  परंतु सदरची तरतूद अपुर  पडत अस याने अंदाजप कातील इतर लेखािशषामधून याकामी 
र. .८७,००,०००/- वग करावे लागणार आहेत.  यासाठ  तावात नमुद माणे अंदाजप क य रकमेत 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११९८१        वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
   पंपर  िचंचवड मनपा  मा यिमक  िश ण वभागांतगत मा यिमक व ालयात इ.८ वी, ९ 
वी या व ा याना ह ता र सुधारणा क पाबाबत या ठरावास मा यता देऊन १८ शाळा पुण 
होईपयतचा आदेश दे यात यावा.  १०० व ाथ  लाभ घेणार असतील तर र. .१२,०००/- व यापे ा 
जा त असतील तर र. .१५,०००/- ती महा एक त मानधन संबंधीत मागदशकांना दे यास व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९८२        वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

                   फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .६०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ११९८३        वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ :- मा.बाळासाहेब तरस, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 

                   मा. थायी सिमती ठराव मांक ११९१५, ११९१६, ११९१७ दनांक ३०/०६/२०१५ र  करणेस  

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११९८४        वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०७/०७/२०१५       
सुचक – मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ :- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
  मा. थायी सिमती ठराव .११९०४ दनांक ३०/६/२०१५ र  कर यात यावा व 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. 
---------- 

 

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/६७/२०१५ 

दनांक - ०७/०७/२०१५     

 
                               नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


