
 1
 

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

कायप का मांक - १६३ 
सभावृ ांत 

दनांक – ३१/०३/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
३१/०३/२०१५ 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.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
७) मा.तापक र अिनता म छं  
८) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९) मा.काळे वमल रमेश  
१०) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
११) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
          यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.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.च हाण,मा.तुपे-सहशहर 
अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.माछरे, मा.फंुदे, 
मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.िनकम, 
मा.इंगळे,मा.क पले,मा.साळवी,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे, 
मा.ओंबासे,मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदडे- .अिधकार , 
मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.आ ीकर-सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

-------- 
अ) दनांक १७/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६१) सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक २४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६२) सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
-------- 

 
 
 
 
 



 2
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले - 
 
 
 

वषय मांक-४२) पधा पर ा क ाकर ता खरेद  केले या िनयतकालीकां या खरेद स काय र  
मा यता िमळणेबाबत...  

 
वषय मांक-४३) नािशक फाटा उ डाणपूल ते क पटे व तीपयत ४५ मी. ं द बी.आर.ट .एस.  

र ता वकिसत करणे (िन वदा नोट स .०२/२००९-१०) कामास भाववाढ फरक  
अदा करणेबाबत... 

 
वषय मांक-४४) भाग .५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे 

ता यात आले या र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. करणेबाबत... 
 
वषय मांक-४५) नेह नगर ओपीड  इमारती या प ह या मज यावर वरंगुळा क  बांधणे व  

दुस-या मज यावर वाचनालय बांधणेबाबत... 
 
 

वषय मांक-४६) भाग .२७ मधील मोरवाड  इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
 
वषय मांक-४७) मा.अ य  व यव थापक य संचालक पणेु महानगर प रवहन महामंडळ यांना 

व वध कार या सवलती या दरातील पासेसपोट  आगावू र कम अदा 
करणेबाबत... 

 
वषय मांक-४८) जागितक म हला दन साजरा कर याबाबत – मा.अिनता तापक र, मा. वमल 

काळे यांचा ताव... 
 
वषय मांक-४९) टॉम वॉटर चबरची साफसफाई करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा. वमल 

काळे यांचा ताव... 
 
 

वषय मांक-५०) मनपाची ेमलोक पाक येथील छ पती शाहू महाराज यायामशाळा सेवाशु क 
त वावर देखभाल चालनकामी देणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे 
यांचा ताव... 

 
 

वषय मांक-५१) कु.नुपूर ल मण मोरे, िनगड  ािधकरण पुणे ४४ हला ५वी एिशयन योगा 
पोटस ्  चँ पअनिशप पधा बँकॉक, थायलंड येथे जा याक रता आिथक सहा य 

करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 
 

वषय मांक-५२) िचंचवड दफनभूमीम ये िलंगायत समाजाबरोबर हंदू धिमयांनासु ा मंजुर  
देणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

 

-------- 
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ठराव मांक – १११८०      वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द.९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज  

बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक ५/५/२०१५ चे सभेत घेणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १११८१      वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/०१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

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

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

ठराव मांक – १११८२      वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/०१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

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

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

ठराव मांक – १११८३      वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५ द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   

सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे आकारणी दर 
िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरात कराचे दरात प रिश  अ 
माणे व जागा भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरिन त ता वत करणेची मा.आयु  

यांची मागणी असलीतर  शासनाने सादर केले या तावानुसार सन २०१४-१५ चे जाह रात कर व जागा 
भा याचे दर सन २०१५-१६ व २०१६-१७ साठ  कायम कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११८४      वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सपंत पवार      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/११६/१५ द.२६/०२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ अ. .२ 
अ वये, ािधकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ ान वकसीत करणे व इतर कामे करणेकामी 
मे.RENUKA CONSTRUCTION (िन.र. . २८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार, एकशे 
वीस फ ) पे ा ३५.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८९,११७/- 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 घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११८५      वषय मांक – ६ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/६४/१५ द. २७/२/२०१५ 
वषय - बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११८६      वषय मांक – ७ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/११०/१५ द. ७/३/२०१५ 
वषय - दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम करणेबाबत... 

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

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

ठराव मांक – १११८७      वषय मांक – ८ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३३/१५ द.१३/३/२०१५  
वषय – मनपाचे आई  उ ान दापोड  देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११८८      वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३२/१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११८९      वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सिुनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१९६८/२०१५ द. १७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, फ 
भागा अंतगत जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे येथे पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणेकामी 
वतरण निलका टाकणे व वतरण यव थेत मजबुतीकरण करणे व इतर अनुषंगीक कामे, करणे. 
मजबुतीकरण करणेकामी नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन वदा र कम . 
३२,२१,१९३/- (अ र  र. . ब ीस लाख एकवीस हजार एकशे यांनव फ ) पे ा ४०.२९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,१९,५४३/- 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 घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९०      वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१९६७/२०१५ द. १७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, फ भागा 
अंतगत से. .२२, िचखली कुदळवाड , तळवडे, गणेशनगर, रामदासनगर येथे नवीन हॉ ह बस वणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन वदा र कम . ३०,८१,९०४/- (अ र  र. . तीस 
लाख ए याऐंशी हजार नऊशे चार फ ) पे ा ४७.१० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१७,११,८४३/- 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 बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून याचेबरोबर  करारनामा 
क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११९१      वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४२/२०१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
िनगड  ते दापोड  या महामागावर ल हायमा ट द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. गती 
इले क स & एंटर ायजेस (िन.र. .९,९४,५५९/- (अ र  र. .नऊ लाख चौ या नव हजार पाचशे 
एकोणसाठ) पे ा ३८.८७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९२      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५३/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 
. .६० मधील र यांवर जु या खळ या बदलून उजा बचत करणा या एलईड  खळ या बस वणेकामी 

मे.ऐस पॅ म एं ट ायजेस (िन.र. .२३,११,१४०/- (अ र  र. .तेवीस लाख अकरा हजार एकशे चाळ स) 
पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९३      वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/११६/१५ द.१८/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/६/३३/२०१४-१५ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  . .३९ संत तुकारामनगर प रसरातील शाळा, मनपा इमारती, मैदाने व उ ानांची 
देखभाल दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. G R MANGODEKAR 

(िन.र. .१३,९८,०३६/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार छ ीस) पे ा -३५.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,४८,२८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११९४      वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/२५०/२०१५ द.१९/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच खरेद कामी 
को.नो. .९/२०१४-१५ व २८/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटेशनधारक मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांचे 
आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एक त एकूण र. .१,५१,३००/- दर वकृत क न, करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९५      वषय मांक – १६  
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
सदंभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/२५१/२०१५ द.१९/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांचे कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच खरेद कामी 
को.नो. .३४/२०१४-१५ व ३९/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटेशनधारक मे.धम एंटर ायजेस यांना 
आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एक त एकूण र. .१,७०,९५०/- दर वकृत क न, करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९६      वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/६६/१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .०७ अ वये, टे को 
र ता, कुदळवाड  प रसर िचखली, िनगड  प रसरातील पाक ग जागा वकिसत करणेकामी मे.पांडूरंग 
ए टर ायजस (िन.र. .८,३९,३५९/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे एकोणसाठ) पे ा 
३८.९९ %  कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३७,६९८/- पयत काम क न घेणेस अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९७      वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – इ े य कायालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७८/१५ द.२०/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/८/२०१३-१४ अ वये, 
. .३१ दघी म ये पुणे-आळंद  र या या प म भागात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 
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कं शन (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९८      वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – इ े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/८८/१५ द.२०/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७२/२०१४-१५ मधील 
अ. .३९ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेसाठ  यं सामु ी 
पुर वणेकामी मे.समीर एंटर ायजेस (िन.र. . ७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा 
३९.४०% कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११९९      वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीपी/१/का व/२०३/२०१५ द.२०/३/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

उपशहर अिभयंता, बांधकाम परवानगी वभाग यांचे वापरातील मनपा वाहन . एम.एच.-१४-
सी.एल.-०३२८ (टाटा मांझा) कर ता चार नग न वन ज टोन कंपनीचे यूबलेस टायस मे.दशन टायस 
िचंचवड यां याकडून िन वदा न माग वता, कोटेशन न माग वता करारनामा न करता थेट प दतीने यांनी 
सादर केले या दरप कानुसार खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .१९,१५०/- (अ र  र. .एकोणीस 
हजार एकशे प नास) चे खचास व सदर र कम आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२००      वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/९२/१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२१/२०१४-१५ अ वये, 
. .१५ द वाड  आकुड  येथील ड पी अंतगत र यांचे डांबर करण करणे ( ािधकरण रोड) कामी M/S. H C 

KATARIA (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.१० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११२०१      वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सपंत पवार 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२९/१५  

द.२०/३/१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०४ अ वये, ब 
भागातील झोपडप यामधील मनपा इमारतीची देखभाल दु त करणेकामी मे. ी कं शन 

(िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा ४५.५८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,०७,६५२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२०२      वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२७/१५  

द.२०/३/१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०५ अ वये, 
. .११ यमुनानगर ओटा कम भागातील अंतगत छोटे र ते कॉ ट करण करणे व थाप य वषयक 

देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/-(अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा ४८.५४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,८०,०३९/-पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२०३      वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२८/१५  

द.२०/३/१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०१ अ वये, 
. .१० तुळजाईव ती अजंठानगर येथील आंबेडकर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु ती करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. . ९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे 
चाळ स फ ) पे ा ४८.५४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजूंर दराने र. .४,८०,०३९/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११२०४      वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२६/१५  

द.२०/३/१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०६ अ वये, 
. .४ कृ णानगर िभमश नगर/मोरेव ती येथील इमारती व शौचालयाचे दु ती कामे करणेकामी मे. ी 

कं शन (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा ४६.७८ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९६,८५७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२०५      वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२५/१५  

द.२०/३/१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४/१५ मधील अ. .०१ अ वये, 
. .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट  मधील इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.एल.एम.तूलसानी (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा 
२७.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७४,९८६/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२०६      वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/२५०/२०१५ द.२३/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक पेपर ऐ ४ कागद रम ७५ जीएमएम, कंपनी टएनपीएन 
िमल पॅक रम सा ह य खरेद बाबत को.नो. .४७/२०१४-१५ अ वये, लघु म कोटेशनधारक मे.िस द  
कॉपीअस एँ ड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर  यांना सदर खरेद कामी एकूण र. .१,७२,०००/- चे दर 
वकृत क न करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या 

सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११२०७      वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – मा हती व जनतासंपक 
सुचक – मा.सपंत पवार      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/३/का व/२१५/१५ द.२४/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भगवान महावीर जयंती िनिम  गु वार, द.२/४/२०१५ 
रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे काय माचे आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर 
काय मा या अनुषंगाने संबंधीतांचे मानधन े ागृह भाडे, मा यवर चहापान, ना ा भोजन यव था, टेज, 
ले स, बॅनर व रांगोळ  इ. साठ  अंदाजे र. .९०,०००/- (अ र  र. . न वद हजार) इतका खच अपे त 

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

-------- 
ठराव मांक – ११२०८      वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३२०/१५ द.२४/३/२०१५ 

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. 
-------- 

ठराव मांक – ११२०९      वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०५/१५ द.२५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५३ अ वये, . .५५ 
रहाटणी, गावठाण येथे यायामशाळा, सां कृितक क  इ.ची रंगसफेद  दु ती व देखभाल व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
चाळ स) पे ा –४८.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,४१,१०३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२१०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/२७२/२०१५ द.२५/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे य़शवंतराव च हाण णालयातील ऑपरेशन िथएटर कर ता ओ.ट  गाऊन खरेद कामी 
कोटेशन नोट स स.ु .४०/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक मे.पी.शेषा  अ ड कं. यांचेकडून 
५५० नग  ओ.ट  गाऊन एकुण र. .१,८९,२००/- म ये खरेद  कामी ा  लघु म दर वकृत  क न 
यां याबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने तुतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२११      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/२६९/१५ द.२५/०३/२०१५ 
वषय- म.न.पा.चे क,ड,ई े ीय कायालयातील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व पसर वणेचे  

कामाबाबत... 
वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२१२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – डा 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२४५/२०१५ द.७/३/२०१५ 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .७९ नुसार, 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

 ी रमेश वपट, काया य , पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांनी  
प  .पी.ड .आय.ओ.एस.आर./खेळ/३१/२०१४ द.११/२/२०१५ अ वये पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस 
असोिसएशन यांना यां या खालील पधाना आिथक पुर कार िमळणेस व सदर र. .१,०१,३००/-चा धनादेश 
लवकरात लवकर िमळणेकामी कळ वलेले आहे.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ. . खेळ पधचे नाव आिथक पुर कार र. . 
१ कब ड  १४,७००/- 
२ कॅरम(पु ष), २२,३००/- 
३ कॅरम (म हला), १५,०००/- 
४ फुटबॉल २४,३००/- 
५ लॉन टेिनस २५,०००/- 
 एकूण र. . १,०१,३००/- 
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पंपर  िचंचवड म.न.पा.ने सन २०१३-१४ म ये आदेश . डा/७/का व/१५८/२०१४ 

द.४/२/२०१४ अ वये  काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ 
यांना फुटबॉल, कॅरम (म हला), कॅरम(पु ष), जलतरण लॉन टेिनस या पधसाठ  म.न.पा. या वतीने 
आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. .८८,१००/- अदा केलेले आहे.या पधम ये म.न.पा. 
अिधकार  व कमचार  सहभागी होत असतात. तर  काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस 
असोिसएशन पुणे ४११००२ यांना १)कब ड , २)कॅरम(पु ष), ३)कॅरम (म हला), ४) फुटबॉल, ५)लॉन 
टेिनस या ५ डा पधाना सन २०१४-१५ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी, 
आिथक सहा य र. .१,०१,३००/- (अ र  र. .एक लाख एक हजार ितनशे फ ) अदा करणेस व सदरचा 
खच, डा िनधी, वा षक पधा डा कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२१३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८१ नुसार,  

पंपर  िचंचवड मनपा डा सिमती सद य, डा अिधकार , डा प कार इ. य ंना पोटस ्    
अथो रट  ऑफ इं डया,पितयाळा येथे अ यास दौरा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२१४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८२ नुसार, 
वषय - मा.सभापती, डा सिमती यांचे कायालयात सु िस द खेळाडंूचे (रा ीय/आंतररा ीय) व वध  

खेळांचे छायािच  लावणेकामी...  

वषय मांक ३५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२१५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८३ नुसार, 
वषय - लॉन टेिनस अकादमी सु  करणेबाबत... 

वषय मांक ३६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११२१६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सपंत पवार 
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८४ नुसार,  
वषय - हॉक  अकादमी सु  करणेबाबत... 

वषय मांक ३७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२१७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८५ नुसार,  
वषय - शु टंग अकादमी सु  करणेबाबत... 

वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२१८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८६ नुसार,  
वषय - बॅडिमंटन अकादमी सु  करणेबाबत.... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११२१९      वषय मांक – ४० 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सिुनता गवळ  
संदभ:- १) मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

२) मा. डा सिमती सभा दनांक २५/०३/२०१५ ठराव .८७ नुसार,  
पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने खेळाडू द क योजना राब वली जाते. या योजनेअंतगत हॉक  

खेळाडंूना व शालेय हॉक  खेळाडंूना िश ण देणेकामी कु.िनखत जमालुि न शेख, राहुलनगर से.नं.२२ 
िनगड  यांची हॉक  िश क हणून मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२२०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/१७२/२०१५ द.२६/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा फे ुवार  
२०१५ या प ह या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.४२/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यामधील लघु म िन वदाकार 

मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे एकूण २३० बाबींचे दर र. .१,७९,०६७/- (अ र  र. .एक लाख 
एकोणऐंशी हजार सदुस  फ ) चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.रेखा इं जिनअ रंग व स 
यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 
सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – ११२२१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सावा/३/का व/२५/२०१५ द.३०/३/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागांतगत यमुनानगर येथील 
अ णाभाऊ साठे व सांगवी येथील शह द अशोक कामटे अ यािसका व पधापर ा क  चाल वणेत येत 
आहे. सदर अ यािसका व पधा पर ा क ांचे व ा या या उपयोगाकर ता दैिनक लोकस ा काशनचे 
दरवष  िस  केले जाणारे वषवेध हे िनयतकािलक दैिनक लोकस ा काशन या सं थेकडुन अ णाभाऊ 
साठे अ यािसका व पधापर ा क ाकर ता २५० ती व शह द अशोक कामटे अ यािसका व पधापर ा 
क ाकर ता १०० ती खरेद  करणेत आले आहेत. वषवेध अंका या ३५० ती खरेद  करणेसाठ  
र. .१७,५००/- चा खच सावजिनक वाचनालय वभागाकड ल वृ प  व िनयतकािलके या लेखािशषातून 
करणेत आलेला आहे. तर  अ णाभाऊ साठे अ यािसका व पधापर ा क ाकर ता २५० ती व शह द 
अशोक कामटे अ यािसका व पधापर ा क ाकर ता १०० ती वषवेध हे वा षक खरेद  करणेकामी 
झाले या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – ११२२२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य बी.आर.ट .एस. 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/३१५/२०१५ द.३०/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

नािशक फाटा उ डाणपूल ते क पटेव ती पयत ४५ मी. ं द बी.आर.ट .एस. र ता वकसीत करणे  

कामाचे आदेश ठेकेदार मे.जे.कुमार इ ा. ो. ा.िल. यांना द.२५/०८/२००९ रोजी देणेत आले आहेत. 
सदरचे काम पुण झाले असून सदर कामावर भाववाढ बल अदा करणे आव यक आहे.  
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 सदरचे कामाक रता िन वदा रकमे या १०% पयत िन वदा अट  व शत माणे डांबर,िसमट,लोखंड 
या ित ह  मटेर यल या िनधा रत केले या मूळ दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणेबाबत मा. थायी सिमती ठराव .८७७७ वषय .४६ द.२९/०७/२००९ अ वये 
ठराव मंजुर कर यात आला आहे. तदनंतर द.०६/०८/२००९ चे मा. थायी सिमती ठराव .८८९४ अ वये 
सदरची मयादा १०%  ऐवजी १५% पयत करणेबाबतचा ठरावास मंजुर  दे यात आली होती. त कालीन 
मा.आयु , प.ंिचं.मनपा यांनी याकामी द.१८/१२/२०१३ रोजी या वषयप ा वये य  होणा-या भाववाढ 
खचास मा यतेचा वषय मा. थायी सिमती पुढे सादर केला होता. परंत,ु मा. थायी सिमती ठराव 
.५५७६ द.१६/०१/२०१४ अ वये वषयां कत कामासाठ  काम अंितम होईपयत य  होणार  भाववाढ 

फरक अदा करणेऐवजी मुळ िन वदा रकमे या २१% पयत भाववाढ फरक अदा करणेस मा यता दलेली 
आहे. या तव सदर ठरावाची अमंलबजावणी करणेस मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची द. 
१७/०१/२०१४ रोजी या मंजुर कायालयीन टपणीनुसार मा यता घेणेत आली आहे.  

 तसेच सदर र याचेच कामातील पुढ ल भाग .३ या कामाम ये (िन वदा .०३/२००९-१०) 
मा. थायी सिमती ठराव .१६१२४ द.२९/११/२०११ अ वये सदर कामासाठ  य  होणारा भाववाढ खच 
दे यास मा यता दलेली आहे. याच अनुषंगाने र या या पॅकेज .२ नािशक फाटा उ डाणपूल ते 
क पटेव ती मशान भूमीपयतचा र ता वकसीत करणे या कामाक रता य  होणार  भाववाढ अदा 
करणेसाठ  द.१९/१२/२०१३ रोजी या मंजुर कायालयीन टपणीनुसार त कालीन मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांची मंजुर  घे यात आली आहे.   

 या मा यतेस अधीन राहून आज अखेर िन वदा अट  व शत नुसार भाववाढ फरकासाठ  िन वदा 
रकमे या २०.७०% र कम अदा करणेत आलेली आहे. या कामासाठ ची आ ापयत अदा केलेली व संभा य 
भाववाढ फरकाची र कम मंजुर िन वदा रकमे या २७% पयत होत आहे. सदर काम पुण झालेले 
अस यामुळे िन वदा रकमे या २१% ऐवजी २७% पयत अदा करावया या भाववाढ फरका या रकमेस 
मा. थायी सिमतीची मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट व पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक – ११२२३      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – ड े य, थाप य  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड े/ था/१/का व/४४२/२०१५ द.२७/०३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

 भाग .५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या 
र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. करणे या कामाअंतगत मा.नगरसद य ी.राज  जगताप व मा.महापौर 
सौ.शकंुतला धराडे यांनी भागातील व वध र यांचे ं द करण क न डांबर करण करणेची मागणी केलेली 
आहे. मा.महापािलका सभा ठराव .६३७ द.२६/२/२०१५ या मंजूर सद य तावा वये वषयां कत 
कामाचे सुधार त शासक य र. .९८,००,०००/- मा यता िमळाली आहे.  

 वषयांक त कामाकर ता (िन वदा नोट स .०३/६७/२०१४-१५) र. .४०,००,०००/- ची शासक य 
मा यता िमळालेली आहे. सदर या कामाचा दर ३.१०% कमी असून मा. थायी सिमती ठराव .९४६१, 
द.२५/११/२०१४ अ वये र. .१४,२५,०००/- चे खचास मंजूर  िमळालेली आहे. भाग .५७ पंपळे 
गुरवम ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. 
करण े या कामातून भागातील व वध र यांचे डांबर करण क न मजबुतीकरण के यास उवर त खच 
र. .८३,७५,०००/- मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. याकर ता वषयां कत कामाची सन 
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२०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कात आव यक तरतूद करणेचे ता वत 
अस याने वषयां कत कामा या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११२२४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/११९/२०१५ द.२७/०३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१२/२०१३-१४ अ. .३ 
अ वये, नेह नगर ओपीड  इमारती या प ह या मज यावर वरंगुळा क  बांधणे व दुस-या मज यावर 
वाचनालय बांधणकेामी मे.रेणुका क शन (िन.र. .२४,९९,१८६/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या णव 
हजार एकशे शहाऐंशी) पे ा -२२.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १४,८३,०१४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२२५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/९६/२०१५ द.३०/०३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-२०१५ अ. .७७ 
अ वये, भाग .२७ मधील मोरवाड  इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.रेणुका क शन 

(िन.र. .१६,८०,६३१/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे एकतीस) पे ा -२१.७७% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,८०,४९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२२६      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ३१/०३/२०१५      वभाग – लेखा  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.धनंजय भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२६७/२०१५ द.२७/०३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 वाहन यवहार िनधी या लेखािशषावर सन २०१४-१५ साठ  र. .११२/- कोट  (अ र  .एकशे बारा 
कोट  फ ) तरतुद करणेत आली असून खच र. .१११,५०,९२,८९२/- वजा जाता र. .४९,०७,१०८/- इतक  
र कम िश लक आहे. सदर िश लक रकमेतून र. .४९,०७,१०८/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख सात 
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हजार एकशे आठ फ ) व वध कारचे पासेसपोट  अदा करावी लागेल व उव रत र. .६,७४,७८८/- सन 
२०१५-२०१६ म ये अदा करावी लागेल. दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळ िल.पुणे यांना एकुण र. .५५,८१,८९६/- (अ र  र. .पंचाव न लाख ऐ याएंशी 
हजार आठशे शहा णव फ ) मंजूर क न र. .४९,०७,१०८/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख सात हजार 
एकशे आठ फ ) व उव रत र. .६,७४,७८८/- सन २०१५-२०१६ म ये अदा करावयाचे अस याने तसेच 
सदरची बाब आिथक व पाची अस याने अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११२२७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  ८ माच हा 
जागितक म हला दन साजरा कर यात येत असतो. यावष  देखील ८ माच हा जागितक म हला दन 
साजरा कर यास व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११२२८      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
    आगामी पावसाळा व लोकां या आरो य वषयक उ वू शकणा-या सम या वचारात घेता पं.िचं. 
मनपा या काय े ातील टॉम वॉटर चबर तातड ने साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणेचे काम सन 
२०१४-१५ म ये क न घेणेत आले या मे. वपुल असोिसएटस ्  व मे.िस वनायक ा सपोट यांचेकडून 
या- या भागातील सन २०१४-१५ या मंजूर लघु म िन वदा दराने सन २०१५-१६ म ये तातड ने 
सदर कामे क न घे यास व याकामी येणा-या प नास लाखापयतचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ११२२९      वषय मांक – ५० 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
    मनपाची ेमलोक पाक येथील छ पती शाहू महाराज यायामशाळा अकरा म हने कालावधीकर ता 
जगतगु  महष  वा मक  समाज पंचायत या सं थेस द.म.र. .२,०००/- अंशतः सेवाशु क त वावर 
देखभाल चालनकामी देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२३०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
    कु.नुपूर ल मण मोरे, िनगड  ािधकरण पुणे-४४ ह  ान ोबोिधिन व ालय िनगड  येथे इय ा 
८ वी म े िश ण घेत असून ितची द.१९ ते २१ जून २०१५ या काळात होणा-या ५ वी एिशयन योगा 
पोटस ्  चॅ पयनिशप पधा बँकॉक, थायलंड क रता िनवड झालेली आहे. सदर पधक रता जाणेक रता 

ितला र. .७०,०००/- इतका खच येणार आहे.  
    तर  कु.नुपूर ल मण मोरे, िनगड  ािधकरण, पुणे ४४ ह  ान ोबोिधिन व ालय िनगड  येथे 
इय ा ८ वी म ये िश ण घेत असून ितची द.१९ ते २१ जून २०१५ या काळात होणा-या ५ वी एिशयन 
योगा पोटस ्  चॅ पयनिशप पधा बँकॉक, थायलंड क रता िनवड झालेली आहे. सदर पधक रता 
जाणेक रता म.न.पा. डा धोरणानुसार ितला आिथक सहा य र. .७०,०००/- करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२३१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ३१/०३/२०१५        
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
    मोरवाड  येथील स.नं.२११ िचंचवड दफनभुमीम ये िलगंायत समाजाबरोबर हंदू धिमयांना सु ा 
दफन वधी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४२/२०१५ 

दनांक - ३१/०३/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


