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

कायप का मांक - १५१ 
सभावृ ांत 

दनांक - २०/०१/२०१५                 वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२०/०१/२०१५ 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.महेशदादा कसन लांडगे -  सभापती 
२) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
३) मा.बारणे माया संतोष 
४) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
५) मा.कदम सदगु  महादेव 
६) मा.भ डवे संिगता राज  
७) मा.शडगे आशा सुखदेव  
८) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
९) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१०) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
११) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
१२) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१४) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  
१५) मा. साद शे ट  

 
      यािशवाय मा.गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.च हाण, 
मा.पाट ल-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, 
मा.दंडवते,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.उबाळे- .अिधकार (िश ण मंडळ), 
मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.काची,मा.शेख,मा.च हाण, मा.ग टूवार, 
मा.क पले,मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.ओंभासे,मा.शेख-कायकार अिभयंता, मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.लावंड-
कायदा अिधकार ,मा.अ ेकर (पीएमपीएल),मा.बोदडे,मा.काटकर- .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 .६७)- पीएमपीएमएल यांना र कम अदा करणेबाबत... 
 

वषय .६८)-  मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक लॅपटॉप खरेद  करणेबाबत... 
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वषय .६९)-  वॉड .५९ सांगवी मधील जलतरण तलावाची खोली कमी करणेबाबत... 
 

वषय .७०)-  नवी सांगवी येथे पवनाथड  ज ा २०१५ साठ  मंडप वषयक कामे करणेबाबत... 
 

वषय .७१)- तरतुद वग करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 

वषय .७२)- ठ. . ९३७७ म ये मजकुर समा व  करणेबाबत – मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे 
यांचा ताव 

 

वषय .७३) कासारवाड  मलशु करण क ांतगत दापोड -बोपखेल येथील भाग .६४ मधील 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणे - मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा 

ताव 
 

वषय .७४) कासारवाड  मामासाहेब पंपळे उ ान देखभाल संर णाकामी देणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, 
मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 

 

वषय .७५) भाग .५ भैरवनाथ चौक ते देहू आळंद  र ता वकिसत करणेबाबत...  
 

वषय .७६) वरसागर संिगत महो सव – २०१५ क रता वनी ेपन, काश, न व जिन  संचाची 
यव था करणेबाबत – मा. साद शे ट , मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 

 

वषय .७७) िन वदा नोट स .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  
िमळणेबाबत... 

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

 
सूचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
 

मंगळवार दनांक २०/१/२०१५ (सकाळ  ११.०० वा.) ची सभा मंगळवार द.२०/१/२०१५ रोजी  

दुपार  १.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 
 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.  

-------- 
मा.सभापती - मंगळवार दनांक २०/१/२०१५ (सकाळ  ११.०० वा.) ची सभा मंगळवार द.२०/१/२०१५ रोजी  

     दुपार  १.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

(मा.महेशदादा कसन लांडगे) 
                                  सभापती  

      थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १५१ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/१/२०१५ सकाळ  ११.०० वा. ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - २०/०१/२०१५                 वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची मंगळवार, दनांक २०/०१/२०१५ रोजी 
(सकाळ  ११.०० वा.) ची सा ा हक सभा दनांक २०/१/२०१५ रोजी द ुपार  १.०० 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.महेशदादा कसन लांडगे -  सभापती 
२) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
३) मा.बारणे माया संतोष 
४) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
५) मा.कदम सदगु  महादेव 
६) मा.भ डवे संिगता राज  
७) मा.शडगे आशा सुखदेव  
८) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
९) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१०) मा.भालेकर शांताराम क ड बा उफ एस.के.बापू 
११) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
१२) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१४) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  
१५) मा. साद शे ट  

  यािशवाय मा.गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.च हाण, 
मा.पाट ल-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, 
मा.दंडवते,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.उबाळे- .अिधकार (िश ण मंडळ), 
मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.काची,मा.शेख,मा.च हाण, मा.ग टूवार, 
मा.क पले,मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.ओंभासे,मा.शेख-कायकार अिभयंता, मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.लावंड-
कायदा अिधकार ,मा.अ ेकर (पीएमपीएल),मा.बोदडे,मा.काटकर- .अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

-------- 
दनांक १३/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५०) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
-------- 
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ठराव मांक – १०४९१      वषय मांक – १ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – उदयान 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४अ/का व/२०९/१४ द.१/१२/२०१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उदयान वभागाकड ल को.नो. .३/२०१४-१५ अ वये, उदयान वभागासाठ  फायबर 
कंुडया (गोल) खरेद  करणेकामी मे. परॅिमड जिनअर ग (को.नो.र. . १,९८,२८१/- (अ र  र. .एक लाख 
आ या णव हजार दोनशे ए याऐंशी) या ठेकेदाराची कोटेशन अंदाजपञक य दरापे ा –१७.४५ %  ने सवात 
कमी दराची कोटेशन वीकृत करणेत आली असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०४९२      वषय मांक – २ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४अ/का व/२१२/१४ द.१/१२/२०१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

म.न.पा. या उ ान वभागाकड ल को.नो. .०४/२०१४-२०१५ अ वये, उ ान वभागासाठ  फायबर 
कंुडया (आयताकृती) खरेद  करणेकामी मे. परॅिमड इं जिनअ रंग (को.नो.र. .१,९८,४५०/- (एक लाख 
अठया नव हजार चारशे प नास फ ) या ठेकेदाराची अंदाजप कय दरापे ा – २० % ने सवात कमी 
दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असुन कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०४९३      वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/२१६/१४ द.१३/८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा माफत करणेत येणा-या वृ रोपणाअंतगत चांग या जाती या रोपांची गरज व आव यकता 
पाहून वृ ारोपणाची रोपे व फळांची रोपे सम  पहाणी क न महारा  शासना या व वध ठकाण या 
(उदा.महारा  शासनाचे सामा जक वनीकरण पुणे,िश र,इंदापुर, तदअनुषंिगक नसर   इ.) नसर  मधून 
व वध कारची वृ ारोपणाची रोप,े फळरोपे उपल धतेनुसार थेट प दतीने खरेद   करणेस व याकामी 
येणारा अंदाजे खच र. .३,०१,०००/- (अ र  र कम पये तीन लाख एक हजार फ ) चे खचास मा यता 
िमळून सदरची र कम आगाऊ हणून ी.बी.के. भोसले सहा.उदयान अिध क(वृ ) यांचे नावे अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०४९४      वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३८/१४ द.६/१२/१४ 
वषय - . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण  

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

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

ठराव मांक – १०४९५      वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३६/१४ द.६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ मधील 
अ. .१३ अ वये, . .३६ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S SHREE 

CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा -
४६.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,६३,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०४९६      वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३२/१४ द.६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/२०१४-१५ मधील 
अ. .१४ अ वये, . .३३ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S SHREE 

CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा -
४६.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,६३,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०४९७      वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/८१४/१४ द.६/१२/१४ 
वषय- दापोड  ते िनगड  या बीआरट एस कोर ड रचे डांबर करण करणे अंतगत बीआरट एस  

साठ  फुटपाथची ं द  कमी क न स हस लेनची ं द  वाढ वणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०४९८      वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५३७/१४ द.८/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .४५ अ वये,  ई 
भागातील े नेज लाईन व चेबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.बरखा 

एंटर ायजेस (िन वदा र. .४६,६८,५२२/- (अ र  र. . शेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे बावीस फ ) 
पे ा ४०.००  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,४१,१६९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०४९९       वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२२२०/१४ द.५/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५  मधील अ. . ४७ अ वये, 
वॉड .६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप  ट म ये २० िस सचे व छतागृह बांधणे कामी मे. 
एल.एम.तुलसानी (िन.र. .३६,५१,८४०/- (अ र  र. . छ ीस लाख एकाव न हजार आठशे चाळ स फ ) 
पे ा -५.२५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,६०,११८/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५००       वषय मांक – १० 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . 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 १०चा वचार दनांक २४/२/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५०१       वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/१४ 
वषय - भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक  

 बस वणेबाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५०२      वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०९/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/८/२०१४-१५ मधील 
अ. .१० अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य इमारती म ये थाप य वषयक व 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S SHRI CONSTRUCTION (िन.र. .५६,०१,७९३/- (अ र  
र. .छप न लाख एक हजार सातशे या नव) पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने 
र. .४४,११,४१२/- 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 – १०५०३      वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७७/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ मधील अ. .४ 
अ वये, . .७ च-होली येथील काळजेवाड  ते वडमुखवाड  मिधल ना याचे बांधकाम करणेकामी M/S 
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PANDURANG ENTERPRISES (िन.र. . ७४,७०,७०८/- (अ र  र. .चौ याह र लाख स र 
हजार सातशे आठ) पे ा –४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,२२,९०६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५०४       वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७९/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ मधील 
अ. .७ अ वये, . .७ च-होली येथे खड करण व बीबीएम करणेकामी M/S PANDURANG 

ENTERPRISES (िन.र. .७४,७१,४५१/- (अ र  र. .चौ याह र लाख ए काह र हजार चारशे 
ए काव न) पे ा –४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३९,२३,२९६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५०५      वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३ई/३९९/१४ द.५/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ मधील 
अ. .३ अ वये, . .७ च-होली येथील काळ िभंत द नगर आझादनगर, दाभाडेव ती अंतगत भागात 
पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक दु ती करणेकामी M/S D D CONSTRUCTION 

(िन.र. .३७,३४,२०६/- (अ र  र. . सदोतीस लाख चौतीस हजार दोनशे सहा) पे ा –४२.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,७४,१३१/- 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 दरानसुार 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 – १०५०६      वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/१/१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०५०७       वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१०/१५ द.६/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. . ५७ अ वये, भाग . ४६ 
म ये पवनानगर, आदशनगर भागात ठक ठकाणी पावसाळ  गटर करणे पे हंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर.एम. एंटर ायजेस (िन.र. .२१,००,५७४/- (अ र  र. . एकवीस 

लाख पाचशे चौ-याह र फ ) पे ा ४६.१२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८८,३७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५०८       वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८/१५ द.६/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, भाग .५४ 
पंपळे िनलख येथील महादेव मं दर प रसर वकिसत करणेकामी मे.गग क शन 
(िन.र. .२,८०,११,२०५/- (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार दोनशे पाच फ ) पे ा ४६.०१% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,५८,७९,४१२/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५०९      वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/५५७/१५ द.७/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ मधील 
अ. .४४ अ वये, . .३८ नेह नगर येथील मु य र याचे डांबर करण करणे कामी M/S. H C KATARIA 

(िन.र. .३७,४०,०३०/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चाळ स हजार तीस) पे ा -२०.६० %  कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ३१,१८,०६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५१०       वषय मांक – २० 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/५५८/१४ द.७/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, . .६२ फुगेवाड  
मधील मशानभुमीसाठ  नवीन आर सी सी दहन शेड बांधणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे. जाधव 
(िन.र. .३५,०१,३९३/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे या नव) पे ा ५.०० % जा त) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३६,७६,४६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५११      वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/२७९/१४ द.९/१/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . .२६ म ये 
व वध उ ाटन व सां कृितक काय मांक रता मंडप यव था करणेकामी मे. ी गणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस) पे ा २४.२५%  कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,४५,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०५१२       वषय मांक – २२ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२४/१५ द.८/१/१५ 
 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. .२४ अ वये, 
भाग .६१ मधील जयिभमनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.जाधव कं शन कं. (िन.र. .९,३२,८४०/-(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा 
३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने र. .५,९७,०१८/- 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 – १०५१३       वषय मांक – २३ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२०/१५ द.८/१/१५ 
 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. .४३ अ वये, 
भाग .६४ मधील िस दाथनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 

करणेकामी मे. वजय कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/-(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) 
पे ा ३८.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने र. .५,७७,७०८/- 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 – १०५१४       वषय मांक – २४ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२३/१५ द.८/१/१५ 
 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. .६८ अ वये, 
भाग .६४ मधील गूलाबनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 

मे. वजय कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा 
३७.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने र. .५,८०,२२६/- 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 – १०५१५      वषय मांक – २५ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२१/१५ द.८/१/१५ 
 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. .६० अ वये, 
भाग .४१ मधील वैशालीनगर, गु द नगर, भारतमातानगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामांची 

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.बी. कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ४०.४०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने 
र. .५,५५,९७३/-पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 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 – १०५१६      वषय मांक – २६ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२२/१५ द.८/१/१५ 
 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. .४४ अ वये, 
वॉड .८८ मधील झोपडप टयातील र यांचे डांबर करण करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी 
मे. लीनसी कं शन ा.िल. पुणे (िन.र.  ९,३२,९७१/- (अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे 
एकाह र) पे ा ३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने र. .९,०४,९८२/- 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 – १०५१७       वषय मांक – २७ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /आ-१५/का व/३३/१५ द.८/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ वये, क भागांतगत औ णक 
धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो ( डझेलवर चालणारे) भा याने घेणेकामी मे. ी.संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था ( ित दन ित र ा टे पो दर र. .५६०/-) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. (िन.र. .६,४०,०००/- 
(अ र  र. .सहा लाख चाळ स हजार) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५१८       वषय मांक – २८ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/४११/१४ द.९/१/१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, िनगड  ते 
दापोड  या महामागावर ल द यां या खराब केबल बदलणेकामी मे. पी. ह .आर.एस. इले कलस अँड 
इं जिनअरस (िन.र. .९,३२,९३६/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे छ ीस) पे ा ४१.९९ %  

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 – १०५१९       वषय मांक – २९ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/६/का व/५६३/१४ द.३१/१२/२०१४ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७२-२०१४-१५ मधील 
अ. .५४ अ वये, . .६ मोशी आदशनगर येथे ठक ठकाणी थल दशक फलक व वाचनालय बांधणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .५,६०,२२१/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे एकवीस) पे ा -
२५.६८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५२०       वषय मांक – ३० 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१७०९/१५ द.१२/१/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८-२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, क 
भाग कासारवाड  उप वभागातील असले या न वन टा यां या आवारात वॉचमन वाटर, कंपाऊड वॉल व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,८९,६७०/- (अ र  र. .तेरा लाख 

एकोणन वद हजार सहाशे स र) पे ा -२६.२६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,७५,९८०/- 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 यां याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५२१       वषय मांक – ३१ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१७१०/१५ द.१२/१/१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७-२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, सांगवी 
स.नं.८४ येथे वाढ व मतेची पं पंग मिशनर  बस वणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन 
(िन.र. .२३,१४,०४५/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौदा हजार पंचेचाळ स) पे ा -२७.३० %  कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६६,४२६/- 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 यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५२२       वषय मांक – ३२ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/८८/१४ द.१२/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१८ अ वये, भाग .२ भागातील मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .५६,०२,१२०/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार 
एकशे वीस) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४७,०६,३६९/- 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 – १०५२३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/८९/१४ द.१२/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .२९ अ वये, भाग .३ िचखली येथील साने चौक व इतर ड.पी.र ते वकिसत करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD (िन.र. .३५,०१,३९६/- (अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार तीनशे शहा नव) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२९,४१,५४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 – १०५२४       वषय मांक – ३४ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३/का व/९०/१४ द.१२/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/२०१४-१५ मधील अ. .०६ अ वये, भाग .१३ 
मधुकर पवळे मैदान येथे व वध खेळाची मैदाने वकसीत करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.अमोल नवनाथ साठे (िन.र. .४६,६८,२५४/- (अ र  र. . सेहचाळ स लाख अडूस  हजार 
दोनशे चौप न) पे ा १४.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,८१,१२२/- 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 – १०५२५       वषय मांक – ३५ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/२१/१५ द.१२/१/२०१५ 
वषय - मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद बाबत... 

वषय मांक ३५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०५२६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/१४/१५ द.१३/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.जग दश ीखंडे, ने रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  पदावर वाय.सी.एम. णालयात 
आदेशा या दनांकापासून ६ म हने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- (अ र  र. .एक हजार) एक त 
मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५२७       वषय मांक – ३७ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/३८/१५ द.१२/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध  वभागांकड ल ऑनलाईन सु वधा कायम व पी चालू 
ठेव यासाठ  स हर व आव यक संगणक यं णा खरेद कामी ई-िन वदा .२४/२०१४-१५ अ वये िस द 
क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. 
ा  दरप काम ये मे. एस ेन िस ट म ऍ ड सॉ टवेअर, पुणे-३०, यांचे स हर व आव यक संगणक यं णा 

(बाब . १ ते ९) सा ह यासाठ  र. . ३,४८,३८,९९६/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध 
वभागांकड ल ऑनलाईन सु वधा कायम व पी चालू ठेव यासाठ  स हर व आव यक संगणक यं णा FC 

SAN Switches, Type o Rack Switches, Server Rack, Tape Library, Servers, Firewall, Licenses, 
Installation of Servers and application व Backup Solution खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ०.२६% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५२८       वषय मांक – ३८ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४/१५ द.१२/१/१५ 
वषय - भाग .६० सांगवी मशानभूमी ते यदशनीनगर पवनानद  संगमावर संर क िभंत (गॅ बयन 
वॉल) बांधणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५२९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/७/१५ द.१३/१/१५ 
वषय - मु य शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट .राऊटर यं णेचे कामकाज  

करणबेाबत... 
वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५३०      वषय मांक – ४० 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/६/१५ द.१३/१/१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, सारथी 
हे पलाईन चालन करणेकामी मे.टेक नाईन स ह सेस (िन.र. .१८,००,०००/- (अ र  र. .आठरा लाख फ ) 
दर र. .१४,५००/- ती कॉलसटर ऑपरेटर ती माह या दराने (एक वष कालावधी क रता) यां याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत  येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – करसंकलन 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे प  .मभां/५/का व/३९/१५ द.१२/१/१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे करसंकलन  वभागाकड ल वभागीय कायालयां कर ता व लेखा वभागासाठ  आव यक 
संगणक टेशनर  पुरवठा सा ह य खरेद कामी ई.िन. .२५/२०१४-१५ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले 
होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस, 
पुणे, यांचे आव यक िमळकतकर पावती व सामा य पावती (पे चलन) (एकूण बाबी ०२) सा ह याचे दर 
र. .३,०३,३९०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २.२८ % ने 
कमी आहे. मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे आव यक िमळकतकर पावती व सामा य पावती (पे चलन) 
खरेद कामी एकूण र. .३,०३,३९०/- वकृत कर यास मा.सह आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५३२       वषय मांक – ४२ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/८/१५ द.१४/१/१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग 
.१९ वा हेकरवाड  मधील रावेतगाव मधील उजाबचती अंतगत फ टंग बदलणेकामी मे. वामीकृपा 

इले क स (िन.र. .१२,४९,७९५/- [अ र  र. . बारा लाख एकोणप नास हजार सातशे पं या नव] पे ा 
१०.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 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 – १०५३३       वषय मांक – ४३ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१७१४/१५ द.१४/१/१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, फ 
भागातील पा या या टाक चे शा ीय प दतीने साफसफाई करणकेामी मे.साझ टक लन स हसेस 
ा.िल. (िन वदा र कम .१४,०३,०००/- (अ र  र. . चौदा लाख तीन हजार) पे ा १४.०० % कमी) या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६६,९०९/- 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 आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३४       वषय मांक – ४४ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१३/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .४६ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/१:२०१३-१४ नेह नगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना नेह नगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,३६,६२०/- माणे 
१२ म ह यांक रता र. .१६,३९,४४०/- इतका व दुस-या वषात दरमहा र. .१,४८,३३३/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१७,७९,९९६/- इतका असा एकूण र. .३४,१९,४३६/- (अ र  र. .चौतीस लाख 
एकोणीस हजार चारशे छ ीस फ ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३५       वषय मांक – ४५ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१५/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .४८ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/४:२०१३-१४ िचंचवडगांव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना िचंचवडगांव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
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देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,१५,१७०/- 
माणे १२ म ह यांक रता र. .१३,८२,०४०/- इतका व दुस-या वषात दरमहा र. .१,२३,३३३/- माणे १२ 

म ह यांक रता र. .१४,७९,९९६/- इतका असा एकूण र. .२८,६२,०३६/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख 
बास  हजार छ ीस फ ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३६       वषय मांक – ४६ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१६/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .४९ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/६:२०१३-१४ पंपळे गुरव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.सुिमत पोटस ्  
अँ ड फटनेस इ वपम स, िचंचवड  यांना पंपळे गुरव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा 

र. .१,०३,९५०/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१२,४७,४००/-इतका व दुस-या वषात दरमहा 
र. .१,१४,३४५/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१३,७२,१४०/- इतका असा एकूण र. .२६,१९,५४०/- 
(अ र  र. .स वीस लाख एकोणीस हजार पाचशे चाळ स फ ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे 
कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१८/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५० नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/८:२०१३-१४ िनगड  ािधकरण जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार 
मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना िनगड  ािधकरण जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा 

र. .१,१०,८८०/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१३,३०,५६०/- इतका व दुस-या वषात दरमहा 
र. .१,२१,९६८/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१४,६३,६१६/- इतका असा एकूण र. .२७,९४,१७६/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख चौ-या णव हजार एकशे शहा र फ ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे 
कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५३८       वषय मांक – ४८ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२०/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५२ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/१०:२०१३-१४ सांगवी जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना सांगवी जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,१८,८००/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१४,२५,६००/- इतका व दुस-या वषात दरमहा र. .१,३०,०००/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१५,६०,०००/- इतका असा एकूण र. .२९,८५,६००/- ( अ र  र. .एकोणतीस लाख 
पं याऐंशी हजार सहाशे फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५३९       वषय मांक – ४९ 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२१/१४ द.२९/१२/१४ 
वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी  

शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत... 
वषय मांक ४९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५४०       वषय मांक – ५० 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – डा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२२/१४ द.३१/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५५ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा आयो जत करणेस व यानुषंगाने 
व ा याना ावयाचा खाऊ / ब कटे खरेद , कला पु तका छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स 
बॅनर, ॉफ ज, िनमं णप का व माणप  छपाई, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न खरेद  
करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी.एम.एल.बस भाडे कामी येणा-या अंदाजे र. .३,९९,८५०/- अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी मधील वा षक पधा, डा कला या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच िच कला, लेझीम व िगयारोहण या पधा अनुषंगाने टेज, मंडप, 
टेबल, खु या इ.खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत 
वभाग संबंिधत भागातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०५४१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५६ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने महारा  बॉड ब डस असो. यांचे मा यतेने माहे जानेवार  २०१५ म ये 
ािधकरण िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१५ आयो जत करणेस याऐवजी 

“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, इं डअन बॉड  ब ड ंग अँड फटनेस फेडरेशन, महारा  बॉड  
ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेने माहे फे ुवार  २०१५ म ये, मा.महापौर िनवास आर त जागा, 
ािधकरण िनगड  येथे महापौर चषक रा ीय तर ी शर र सौ व पधा २०१५ आयो जत कर यास” व 

सदर पधा २ दवसां या अस याने पंच व पदािधकार  यांना २ दवसांचे मानधन अदा करणेस येणा-या 
वाढ व खच र. .१८,२५०/- सह एकूण र. .१५,२३,२५०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. व सदर 
खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक 
खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 
खच र. .१३,५५,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, ले स 
बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०५४२       वषय मांक – ५२ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक –  मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५७ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य कया कंग असोिसएशन, कया कंग ऍ ड कनो ग असोिशएशन 
ऑफ पुणे ड ट यांचे मा यतेने माहे फे ुवार  / माच २०१५ म ये थेरगांव बोट लब, पुणे येथे 
महापौर चषक रा य तर कया कंग आ ण कनो ग (बोट ंग) पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खच  र. .१७,७१,४००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच टेज, मंडप, 
टेबल, खु या यव था, खेळाडंूसाठ  गा ा, उशा, चादर , बाद या खच र. .३,३४,४००/- हा थाप य 
वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .१,००,०००/- हा खच व ुत वभाग 
संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१३,३७,०००/- डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, 
स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५४३       वषय मांक – ५३ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५८ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा हँड बॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर हँड 
बॉल असोिसएशन, आकुड  पुणे ३५ यांचे सहकायाने माहे जानेवार  / फे ुवार  २०१५ म ये आकुड  
येथील मौलाना अ दुल कलाम आझाद उदू  मा यिमक व ालय मैदान येथे महापौर चषक ज हा तर 
हँड बॉल पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच अंदाजे एकूण र. .४,४१,०००/- चे 
खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या खचातील थाप य वषयक खच 
र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .६०,०००/- हा खच 
व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२,८१,०००/- डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने 
ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५४४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .५९ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा बॉ संग असोिशएशन यांचे मा यतेने व एकता वकास ित ाण, 
पंपळे गुरव यांचे सहकायाने माहे फे ुवार  २०१५ म ये भाग ५६ िच न पाक, िनयो जत उ ान जागा, 
सृ ी चौक, कासारवाड , पंपळे गुरव पुलाजवळ, पंपळे गुरव येथे महापौर चषक ज हा तर बॉ संग 
पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच र. .८,८५,०००/- चे खचास मा यता तसेच 
टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  खच र. .२,५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग 

व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .५,८५,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध 

डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, 
िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५४५       वषय मांक – ५५ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .६० नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा वेटिल टंग असोिशएशन यांचे सहकायाने माहे फे ुवार  २०१५ 
म ये भाग .५७ कै.काळूराम जगताप जलतरण तलाव व बॅडिमंटन हॉल प रसर, पंपळे गुरव, पुणे 
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६१ येथे महापौर चषक ज हा तर वेटिल टंग पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी  
येणा-या अंदाजे र. .३,८३,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर खचातील 
टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  खच र. .५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व 
व ुत पकर, माईक यव था खच र. .२०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .३,१३,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध 

डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, 
िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५४६       वषय मांक – ५६ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनाकं ७/१/२०१५ ठराव .६१ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड पुणे ३३ यांचे 
सहकायाने माहे फे ुवार /माच २०१५ या काळात मनपाचे ी संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, 
भोसर  येथे महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .२,८३,४५०/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर खचातील टेज, 
मंडप, टेबल, खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल १०० नग, खु या ४०० नग, कर ता र. .५०,०००/- हा 
खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .५०,०००/- हा खच 
व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१,८३,४५०/- डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने 
ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन 

नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०५४७       वषय मांक – ५७ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .६२ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने, महारा  रा य  हॉलीबॉल असोिसएशन, पुणे ज हा  हॉलीबॉल असोिसएशन 
यांचे मा यतेने  माहे फे ुवार /माच २०१५ म ये हाडा कॉलनी, ल मण रेिसडे सी समोर, मोरवाड , 
पंपर  ४११ ०१८ येथे महापौर चषक रा य तर  हॉलीबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खच र. .१०,३०,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच मैदान तयार 
करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, खेळाडंूसाठ  गा ा, उशा, चादर , बाद या खच 
र. .३,०४,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच 
र. .१,००,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .६,२६,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
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तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०५४८       वषय मांक – ५८ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.िगता मंचरकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .६३ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने शालेय व ा याचा ताणतणाव कमी करणे, व ा याम ये एका ता, 
लविचकपणा, िनरोगी जीवनासाठ  योगासने व सुयनम काराचे मा यमातून सवागीण वकास करणे 
आव यक आहे.  व ा याना िश त लागावी, व ा याचा सवागीण वकास हावा यासाठ  र ववार द.२५ 
जानेवार  २०१५ रोजी िचंचवड येिथल मोरया गोसावी डांगण, केशवनगर येथे सुयनम काराचे आयोजन 
करणेकामी तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .५,००,०००/-चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५४९       वषय मांक – ५९ 
दनांक – २०/०१/२०१५         
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.गीता मंचरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव... 

मा. डा सिमती सभा दनांक ७/१/२०१५ ठराव .६८ नुसार, पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने 
नवी सांगवी बॅडिमंटन हॉल चाल वला जातो.  सदर बॅडिमंटन हॉल राज ी छ पती शाहू महाराज 
शै णक सामा जक वै क य ित ान, नवी सांगवी, पुणे ४११ ०२७ ह  सं था ११ म हने भाडे कराराने 
चाल वणेस घेणेस इ छुक आहे.  तर  मनपाचा नवी सांगवी बॅडिमंटन हॉल हा राज ी छ पती शाहू 
महाराज शै णक सामा जक वै क य ित ान, नवी सांगवी, पुणे ४११ ०२७ या सं थेकडून यो य ते 
भाडे आका न ११ म हने भाडे कराराने चाल व यास देणे याऐवजी पाच वष कालावधीसाठ  भाडेकराराने 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५५०       वषय मांक – ६० 
दनांक – २०/०१/२०१५       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१८/१५ द.१३/१/१५ 
वषय - औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभमुी पयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत  

करणबेाबत... 
वषय मांक ६०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५५१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१७/१५ द.१३/१/१५ 
वषय - वशालनगर पंपळेिनलख येथील स ह नं.४, ५, ६, ७, ८ मधील पावसाळ  नाला वकसीत  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ६१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५५२      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग–नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/१/का व/३०/१५ द.८/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना  वभागाम ये कायरत असले या ८ समुह संघटकांची दनांक 
२७/०१/२०१५  रोजी   मुदत संपत आहे. नागरव ती वभागाकड ल व वध क याणकार  योजनांचे सन २०१४-
२०१५  या आिथक  वषातील  अज माग वणेत आलेले आहेत.  सदर  अज तपासनी/छाननीचे कामकाज व 
लाभाथ ची  पा /अपा  याद  तयार कर याचे कामकाज   समुह संघटकां माफत केले जाते. तसेच क शासन 
पुर कृत N U L M   या योजनेची शासनाने िन त केलेली उ े माच २०१५ पयत पूण करणेकामी व याची   
व ती पातळ वर भावीपणे अंमलबजावणी करणेसाठ   समुह संघटकांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तर  
नागरव ती वभागाकड ल व वध योजनांची सव कामे वेळेत  पूण होणेसाठ , समुह संघटकांची स याची मुदत 
( द.२७/०१/२०१५) रोजी संपलेनंतर  पुढे सहा म हने कालावधीसाठ  अथवा  नवीन नेमणूका होईपयत,(जो कमी 
असेल या कालावधीसाठ ) स या वभागात कायरत असले या ८ समुह संघटकांना सेवाखंड त क न मुदतवाढ 
दे यास व याकामी दरमहा ित समुह संघटक  मानधन र. .७,५१७/- व वाहन भ ा र. .५००/- या दराने 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५५३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/२९३/१४ द.३१/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १४/०१/२०१५ ठराव .१६ नुसार, तावा सोबतचे 
प  “अ” नुसार अिभयां क  पद वकेसाठ  पा  १५ लाभाथ ना येक  र. .७,५००/- (अ र  र. .सात हजार 

पाचशे फ ) माणे र. .१,१२,५००/-(अ र  र. .एक लाख बारा हजार पाचशे फ ) खच अपे त आहे. सन 
२०१४-१५ ची मुळ तरतूद र. .१०,००,०००/- होती परंतु अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत 
अंदाजप काम ये र. .२,५०,०००/-एवढ  सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन २०१४-१५ म ये आज 
अखेरपयत कोणतीह  र कम खच  पडली नाह . या अनुषंगाने िश लक असले या तरतूद रकमेमधून सदर 
अथसहा याची र कम अदा करणेस तसेच जे अपा  लाभाथ  ूट  पुततेनंतर पा  ठरतील यांना सन २०१५-
१६ अखेर सदर अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५५४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/२९४/१४ द.३१/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १४/०१/२०१५ ठराव .१७ नुसार, तावा 
सोबतचे प  “ अ ” नुसार पा  लाभाथ स आई व मुलगी यांचे संयु  नावे रा ीयकृत बँकेम ये मुली या 
ज म दनांकापासून अठरा वषापयत कालावधीसाठ  मुदतठेव पावती व पात प ह या मुलीवर श या 
करणा-या ५ लाभाथ ना येक  र. .२५,०००/- माणे र. .१,२५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पंचवीस 
हजार फ ) व दोन मुलींवर श या करणा-या १०३ लाभाथ ना येक  र. .१०,०००/ माणे 
र. .१०,३०,०००/- (अ र  र. . दहा लाख तीस हजार फ ) असे एकूण र. .११,५५,०००/- (अ र  
र. .अकरा लाख पंचाव न हजार फ ) खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ ची मुळ तरतूर 
र. .१७,५०,०००/- होती परंतु वाढ या अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत अंदाजप काम ये 
र. .३५,००,०००/- एवढ  सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन २०१४-१५ म ये पा  ठरले या 
लाभाथ ना आज अखेरपयत र. .५,६०,०००/- एवढ  र कम खच  पडली आहे. या अनुषंगाने िश लक 
असले या तरतूद रकमेमधून सदर अथसहा याची र कम अदा करणेस तसेच जे अपा  लाभाथ  ूट  
पुततेनंतर पा  ठरतील यांना सु दा सन २०१५-१६ अखेर सदर अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५५५      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/४/का व/२९५/२०१४ द.३१/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १४/०१/२०१५ ठराव .१८ नुसार, तावासोबतचे 
प  “ अ ” नुसार ११७ पा  लाभाथ ना येक  र. .३,०००/- (अ र  र. .तीन हजार फ ) माणे 

र. .३,५१,०००/- (अ र  र. .तीन लाख ए काव न हजार फ ) खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ ची 
मुळ तरतूर र. .८,००,०००/- होती परंतु अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत 
अंदाजप काम ये र. .४,३०,०००/- एवढ  सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन २०१४-१५ म ये 
आज अखेरपयत कोणतीह  र कम खच  पडली नाह . या अनुषंगाने िश लक असले या तरतूद रकमेमधून 
सदर अथसहा याची र कम अदा करणेस तसेच जे अपा  लाभाथ  ूट  पुततेनंतर पा  ठरतील यांना 
सु दा सन २०१५-१६ अखेर सदर अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५५६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/३/का व/२००/२०१४ द.३/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १४/०१/२०१५ ठराव .१९ नुसार, नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना राब व या जातात.  
परदेशातील उ च िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य देणे या योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज 
माग वणेत आले होते.  सन २०१४-१५ या आिथक वषात ९ अज ा  झाले आहेत.  सदर अजाची अट  
शत नुसार तपासणी केली असता ४ अज पा  झालेले असून ५ अज अपा  झाले आहेत.  सदर पा  
लाभाथ ना येक  र. .१,००,०००/- या माणे एकूण ४ लाभाथ साठ  ४,००,०००/- (अ र  र. .चार 
लाख फ ) इतका खच अप त आहे. सन २०१४-१५ या व ीय वषात “ परदेशातील उ चिश ण 
अथसहा य ” या उपलेखािशषावर र कम पये - २०,००,०००/- इतक  तरतूद असून आज अखेर खच 
र. .७,००,०००/- झाला अस याने र. .१३,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे.  यामधून खच 
करणेत येईल. पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा करणेकर ता येणा-या र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार 
लाख फ ) चे खचास तसेच यानंतर अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य 
देणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – १०५५७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – बीआरट एस 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे प  . था/बीआरट एस/८०/१५ द.२०/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पं.िचं. मनपा ह तील बीआरट एस कॉर डॉर १ ते ४ वर बस सेवा सु  करणेकामी ITMS यं णा 
उभारणेकामी PMPML ला प हला ह ा र. .१०.० कोट  + दुसरा ह ा र. .१४.६२ कोट  असे एकूण 
र. .२४.६२ कोट  देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०५५८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे प  .मभां/५/का व/५०/१५ द.१६/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे व वध वभागांकर ता लॅपटॉप सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन वदा . 
२२/०२/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार मे.झूम कॉ युटस, पुणे-०४ यांना आव यक लॅपटॉप 
खरेद कामी एकूण र. .३२,१५,४४८/- दर वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०५५९      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – क े य थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे प  . था/क े/का व/२१८९/१४ द.११/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 वॉड .५९ सांगवी मधील जलतरण तलावाची खोली कमी करणेकामी िन वदा .३२/०५ सन 
२०१३-१४ अ वये कामाचा आदेश िनगत केला असून सदर कामाचा िन वदा दर ३३.९९% इतका कमी 
आहे. तर  सदर कामाक रता मा. थायी सिमती ने ठराव . ७५३० द. ०५/०८/२०१४ अ वये या 
कामाचे खचास र. .१८,९६,०००/- पयतची मयादा दली आहे. तर  तलावाची खोली कमी करणे या 
कामाक रता सदर कामाचे खचास र. .२७,३६,२६५/- पयतची मयादा िमळावी हणजे तलावाची खोली 
कमी करणेचे काम चालू कामातून करणे श य आहे, तर  मा. थायी सिमती ठराव कर ् .७५३० द. 
०५/०८/२०१४ म ये खच मयादा र. .२७,३६,२६५/- पयत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०५६०      वषय मांक – ७० 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचे प  . था/३क/का व/६/१५ द.१७/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/कमु यालय/HO/४१/२०१४/२०१५ मधील 
अ. .१ अ वये, नवी सांगवी येथे पवनाथड  ज ा २०१५ साठ  मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.लाल दप 
क शन (िन.र. .३०,४९,६१४/- [अ र  र. .तीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे चौदा] पे ा 
३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२१,३४,७३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०५६१      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 नगरसिचव वभागाकड ल अंदाजप क-२ महसुली जमा खच या अंदाजप कात वासभ ा या 
लेखािशषावर सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  र. .५,०००/- इतक  तरतुद  कर यात आली असुन 
सदरची तरतुद या आिथक वषात होणा-या खचासाठ  अपुर  पडणार असलेने नगरसिचव वभागाकड ल 
थायी आ थापना या लेखािशषाव न वासभ ा या लेखािशषावर र. पये २०,०००/- वग करणेस 

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

-------- 
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ठराव मांक – १०५६२      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक ९३७७ दनांक २५.११.२०१४ मधील “५/११/२०१४/१५” मजकुर 
वगळ यात यावा व याऐवजी “५/१/२०१४/१५” हा मजकुर समा व  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – १०५६३      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 कासारवाड  मलशु करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग .६४ मधील जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणे करणे या कामास यापुव  मा. थायी सिमती ठराव . द.  /  /२०१४ नुसार 
िन वदा . ३/५/२०१४-१५ चे र. .२१,००,६२८/- स िन वदा दर ५.२७%  कमी या माणे 
र. .१९,८९,९२५/- पयत काम करणेस मा यता दलेली आहे. तथा प सदर वॉडाअंतगत गुलाबनगर, 
िस ाथनगर झोपडप ट त लाईन टाकावयाचे अस याने सदर कामास येणारा वाढ व खच २६,९९,२१०/- 
सह एकूण र. .४६,८९,१३५/- या खचास सुधा रत मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १०५६४      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 कासारवाड तील मामासाहेब पंपळे उ ान स.न.४२२ यालगत स ह नं.४२१/१अ/२/ (सी.ट .एस 
२४३५/३६) म ये कासारवाड  ह  जागा ी.भैरवनाथ ाम वकास ट ला पाच वष कालावधीसाठ  
दरमहा यो य या सेवाशु क त वावर देखभाल संर णाकामी दे यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५६५      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग – थाप य   
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३/का व/९७/२०१४ द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .१६ अ वये, भाग .५ भैरवनाथ चौक ते देहू आळंद  र ता वकिसत करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .१,३३,०४,८४४/- (अ र  र. .एक कोट  तेहतीस लाख चार हजार आठशे च वेचाळ स) पे ा 
२१.००%  कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१,१०,३६,३६८/- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५६६      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २०/०१/२०१५        
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. माफत वरसागर संगीत महो सवाचे आयोजन दनांक २० ते २३ 
जानेवार  २०१५ या कालावधीम ये करणेत आले आहे. यानुसार म.न.पा.चे साई उ ान,संभाजीनगर, 
िचंचवड येथे दनांक २० ते २२ जानेवार  २०१५ या कालावधीत काय म होणार आहे. याकर ता वशेष 
कारची वनी ेपन, काश, एस.ई.ड . न व जिन  संचाची ता पुर या व पात यव था करणे 

गरजेचे आहे. यानुसार सदरचे काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यां याकडून क न घेणेस व येणा-या 
र. .९,००,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०५६७      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २०/०१/२०१५      वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१७१७/२०१५ द.१९/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये िचखली 
येथील गायरान म ये २० ल  िलटस मतेची उंच पा याची टाक  बांधणे या कामासाठ  मे.एस.एस. 
साठे (िन वदा र कम . ९३,३७,०८१/- अ र  या णव लाख सदोतीस हजार ए याऐंशी फ ) पे ा 
३५.१०% जादा दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२६,१४,३९६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाव वाढ 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  
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

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

                           (महेशदादा कसन लांडगे) 
                                सभापती  

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/०९/२०१५ 

दनांक - २२/०१/२०१५             
 
                              

 
 

   नगरसिचव                                                              
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

               पंपर  - ४११ ०१८. 
  

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 


