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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - १७३ 

सभावृ ांत 

दनांक – ०९/०६/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०९/०६/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट   
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११) मा.तापक र अिनता म छं   
१२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१४) मा.काळे वमल रमेश 
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  
 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर- 
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-
मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.तुप–ेसहशहर अिभयंता, मा.कडूसकर, मा.गायकवाड,मा.माने, 
मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे - सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,मा.उबाळे-
शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.दधेुकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी, 

मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे,मा.केदार , मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे, मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.बोदाडे, मा.दांगट,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

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

 

वषय मांक-६०) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, 
मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक-६१) सन २०१५-१६ य अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड 
यांचा ताव... 

वषय मांक-६२) सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, 
मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक-६३) मा. थायी सिमती ठ. .११३४० म ये मजकूर समा व  करणेबाबत-मा.शांताराम 
भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक-६४) पं.िच.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ घट मंजूर करणेबाबत 
- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक-६५) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड 
यांचा ताव... 

वषय मांक-६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयांमधील इ.१० वी या 
गुणवंत व ा याना ो साहनपर ब ीस र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक-६७) मानधनावर िनयु  देणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड 
यांचा ताव... 

वषय मांक-६८) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा 

ताव... 
वषय मांक-६९) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड 
यांचा ताव... 

वषय मांक-७०) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.सुिनता गवळ , 
मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

-------- 
दनांक २/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७२) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – ११६३९      वषय मांक – १ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
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 १४/७/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११६४०      वषय मांक – २ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३४७/१५ द.२९/४/२०१५ 
वषय - अपंग क याणकार  योजना .३ अपंगांना चलन वलन साधने खरेद  करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११६४१      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०९/१४ द.५/५/२०१५ 
वषय- . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह ंग लॉक प दतीने करणे (से. .२६, २७, २७अ व २८)बाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११६४२      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०८/१४ द.५/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील से. .२७ मधील पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे  

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

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

ठराव मांक – ११६४३     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५     वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३५६/१५ द.६/५/२०१५ 
वषय - डजीटल सोनो ाफ  मिशन खरेद बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११६४४     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५     वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सचुक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/२०१५ द.१६/३/२०१५ 
वषय – मानसेवी पी.जी. टचस या नेमणुक बाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११६४५      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४८/१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय - ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ (१०० ॅ फक वाडन पुर वणे) बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११६४६      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४९/१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय- ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-१५(३७१ रखवालदार मदतनीस (अध कुशल कामगार)  

      पुर वणे) बाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११६४७      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५५०/१५ द.१६/५/२०१५ 
वषय – ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-१५ (२९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणे) बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११६४८      वषय मांक – १० 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२०९/१५ द.२५/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालयाचे काय े ातील भाग .४३ ते ४८, ५४ ते ५७ मधील ॉम 
वॉटर चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या कामाची िन.नो. . २/२०१५-१६ िन वदा 
र. .१९,०३,१५८/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहे. सदरची िन वदा 
द.२८/०४/२०१५ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने मे. ी जग नाथ म हला वयं. 
सेवा सह. सं था मया. यांनी अंदाजप क य र. .१९,०३,१५८/- पे ा ४१.४१ % कमी हे दर िन वदेम ये 
सादर केलेले आहे. सादर केलेले दर हे लघु म अस याने व अंदाजप क य र. .१९,०३,१५८/- पे ा 
४१.४१ % कमीने हणजेच र. .११,१५,०६०/- इत या र कमेची होत अस याने सदरचे दर वकृत 
करणेत आले आहे. याकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११६४९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सचुक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/४२६/२०१५ द.२६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना बुट, च पल (पाद ाणे) खरेद कामी िन वदा सचुना 
.४५/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदे मिधल मे.पी.शेषा  अँ ड 

कंपनी पंपर  यांना बाब . १ ते ११ साठ   एकुण र. . १९,०८,६९४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख आठ 
हजार सहाशे चौ-या नव) ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११६५०      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/३१/२०१५ द.२६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, वाँड .१२ 
च-होली येथील काळजेवाड  येथे शाळा इमारतीचा व तार करणे व िसमािभंत बांधणेकामी मे.अिनकेत 
एंटर ायजेस अिनकेत सी. नाणेकर (िन.र. .३७,३८,१०२/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अडोतीस हजार 
एकशे दोन) पे ा १२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,२३,७८४/- 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 – ११६५१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/३०/२०१५ द.२६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, . .७         
च-होली मधील स.नं.९७२ ते ९३८ पयतचा १८ मी ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे. ल ली क शन 
ा.िल. (िन.र. .४,६६,८६,०३८/- (अ र  र. . चार कोट  सहास  लाख शहाऐंशी हजार अडोतीस फ ) पे ा 

३६.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,०८,९७,५२०/- 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 – ११६५२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/२९/२०१५ द.१५/४/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली दगा ते पठारेमळा २४ मी र यावर कलवट बांधणबेाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११६५३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/इ ेका/का व/६५६/२०१५ द.२१/५/२०१५ 
वषय- भोसर  स.नं. १ येथील आर ण .४३१ म ये शंभर बेडचे अ ावत णालय व वाचनालय  

बांधणेचे कामाकर ता मे.शशी भ ूअँ ड असो. यांची क प यव थापन स लागार (पीएमसी) 
हणुन नेमणुक करणे व फ  अदायगीबाबत... 

वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११६५४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१२०/१५ द.२२/५/१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हुता मा चौका पयत या र यास IRS माणे  

फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११६५५      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/११८/१५ द.२२/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील से. .२८ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे  

 करणबेाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११६५६      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/११५/१५ द. ११/५/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१६/२०१४-१५ 
अ वये, . .१९ वा हेकरवाड  येथे गितरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
कामे करणेकामी M/S. HARISHKUMAR RAMDAS GAIKWAD (िन.र. .१४,३३,९६५/- (अ र  
र. .चौदा लाख तेहतीस हजार नऊशे पास ) पे ा -३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . ९,७८,६८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११६५७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/३७/१५ द. २८/५/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . .२९ 
मधील इमारतींची थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे. यंका एंटर ायजेस (िन.र. . १०,०३,६००/- 
(अ र  र. .दहा लाख तीन हजार सहाशे) पे ा २७.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,६६,५२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६५८      वषय मांक – २० 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५८८/२०१५ द.२९/५/२०१५ 

मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणारे ी.लुगडे बी.आर. लेखापाल हे द.६/२/१५ 
पासून आजार  अस याने वै क य रजेवर होत.े यांचे द.२९/४/१५ रोजी िनधन झाले अस याने यांची 
द.६/२/१५ ते २८/४/१५ पयत वै क य रजा मंजूर करणे आव यक अस याने तावा सोबतचे प  

‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –११६५९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/२११/२०१५ द.२६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .पयावरण/मु यालय/८/१/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  एस.ट .पी. मधील या केलेले पाणी िमिलटर  डेअर  फाम येथे पुर वणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व इतर आव यक कामे करणेकामी या मे.ए सेल ईले क स 
(िन.र. .१,८५,८२,८३५/- (अ र  र. .एक कोट  पं याऐंशी लाख याऐंशी हजार आठशे प तीस) पे ा + 
३.६०% जा त) या िन वदा मंजुर दराने काम क न घेवुन तसेच िन वदा अट -शत माणे भाववाढ फरक 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन म.ेए सेल ईले क स यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६६०      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग –वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/४/का व/२७९/२०१५ द.१९/५/२०१५ 
वषय – आरो य वभागाकर ता खरेद  केले या रोड वपर (VT- 500) मिशनचे तां क तपासणीकामी  

 एज सी िन त क न या कामासाठ  येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत... 
वषय मांक २२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११६६१      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/६६६/१५ द.३०/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत पवनाथड  जञा 
२०१४-१५ हा उप म राब ͪवणेकामी सन २०१४-१५ या वषाक रता नगारव ती वकास योजना वभागा या 
अदांज पञकाम ये पवनाथड  जञा या उपलेखािशषावर र. पये ६०,००,०००/- (अ र  र कम पये साठ 
लाख पये फ ) ची तरतूद कर यात आली आहे या अनुषंगाने जानेवार  २०१५ म ये चार दवसांसाठ  
पवनाथड  जञा भर व यास व याकामी येणा-या अंदाजे र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र कम 
पये प नास लाख पये फ ) चे खचास मा यता मा. थायी सिमती ठराव .९४९० दनांक 

२५/११/२०१४ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. माहे जुलै २०१४ पासून या महागाई भ ा ( वषेश 
भ ा) अदा करणे कामी मा.आयु  यांची मा यता न िमळा याने माहे जानेवार  २०१४ या मा य 
दरानुसार सदरचे बील अदा करणे आव यक आहे. याअ वये जानेवार  २०१४ चा ित महा र. पये 
१४,१३६.३९ माणे ४७१.२१/- ित रखावालदार माणे एकूण र. पये ४७,१२१/- व बल .३६३७ 
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नुसार २ दवसंक रता ५० रखवालदार िनयु  केले असता र कम पये ४७१.२१ माणे माणे एकूण 
र. पये २३,५६१/- अशी एकूण र. पये ७०,६८२/- ची मागणी केली आहे. याअ वये सदरची र कम 
अदा करणे आव यक आहे. याअ वये नागरव ती वकास योजना वभागामाफत सन २०१४-२०१५ या 
पवनाथड  जञासाठ  खचास दलेली मा यता संपलेली अस याने पवनाथड  जञा २०१५ चे बील र कम 
पये ७०,६८२/- (अ र  र कम पये स र हजार सहाशे याऐंशी फ ) नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल पवनाथड  जञासाठ  केले या तरतूद तून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६६२      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/७६/२०१५ द.२९/५/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१४/२०१५ मधील अ. .२ अ वये, वॉड 
.४० मधील संत तुकारामनगर पंपर  येथील संत िशरोमणी सावतामाळ  उ ानातील ा सफॉमर 

हल वणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायजेस (िन.र. . १२,०८,१०८/- [अ र  र. .बारा लाख आठ हजार एकशे 
आठ] पे ा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६६३      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – अ े य कायालय,आरो य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/४४२/१५ द.१६/५/१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .१ अ वये, अ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील . .८, १०, १५, १६, २५, २६ व २७ येथील एकूण १३ नाले खरडून साफ 
करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न 
पसरवून देणेचे काम करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. 
(िन.र. .९,५४,४६९/- [अ र  र. .नऊ लाख चोप न हजार चारशे एकोणस र] पे ा ४०.४१% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६६४      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – नगररचना 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/७/३७/२०१५ द.३०/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं. ७८/१/१/५ पैक  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी. ं द 
र ता या योजनाने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत अज ी.तानाजी 
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भाकर जगताप, पंपळे गुरव यांनी दाखल केलेला होता. सदर करणी अजदार यांनी आव यक 

कागदप ांची पुतता केली आहे. मौजे पंपळे गुरव भागाची वकास योजना नगर वकास वभाग, महारा  
शासन यांचेकड ल अिधसूचना .TPS/1893/1276/CR-174/93/UD-13, द.१८ स टबर १९९५ अ वये 
शासनाकडून मंजूर करणेत आली आहे. सदर र याचा भूसंपादन ताव महानगरपािलकेने पाठ वला 
असून भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूमी संपादन अिधकार ,  वशेष घटक .२ यांचेमाफत सु  आहे. 
सदर र याची संयु  मोजणी पुण झाली असून, शकपुतता सु  आहे. ी वैभव तानाजी जगताप यांनी 
प  – ब ारे जागेवर र ता करणेस द. ५।१२।२०१२ रोजी महानगरपािलकेस संमती दली होती, तथा प 

जागेवर र याचे काम सु  केले असता य  मोबदला दलेनंतरच बािधत जागेवर काम करावे असे 
यांनी सांिगतले व काम करणेस वरोध केला आहे. ७/१२ उता-यावर ी वैभव तानाजी जगताप यांचे 
नांव द. १७।०९।२०१३ रोजी दाखल केले असून उवर त कागदप े द. १९।०६।२०१४ रोजी 
महानगरपािलकेस सादर केलेली आहेत.  सदर न ती मालक  ह काची तपासणी करणेसाठ  कायदा 
स लागार यांचेकडे पाठ वणेत आली होती. यास अनुस न कायदा स लागार यांनी खालील कागदप े 
अजदार यांचेकडून घेणेबाबत यांचे अिभ ायात नमूद केले आहे. १)   सुभ ाबाई जगताप यांचे मृ यूप ाची 
त. २) मंजूर वकास योजनेतील र याने बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने मनपा या ता यात देणेबाबत 

चे ह क व अिधकार अजदार वैभव तानाजी जगताप यांना अस याबाबत फेरफार .१८३२४ म ये नमूद 
इतर सव वारसांची नाहरकत. अजदार यांनी द.३०।१०।२०१४ रोजी वर ल बाबींची पुतता केलेली आहे. 

य  बािधत जागेवर र ता वकिसत झालेला नसून, सदरचे े  खुले आहे. सदरचे े  सृ ी हॉटेल 
चौकाचे जवळ असलेने, सदर भागात र ता न झालेने वारंवार वाहतुक स अडचण होऊन अपघात हो याची 
दाट श यता आहे. तर  सदरचे े  तातड ने ता यात घेणे आव यक आहे. सदरचे तावाची छाननी 
केली असता, ामु याने आढळून आले या बाबी खालील माणे आहेत. १) सदरचा भूखंड पाटबंधारे 
वभागाकड ल नकाशानुसार पवनानद  ते िन या पूररेषेम ये येत आहे. २) सदर िमळकतीचे १८.०० मी. 
ं द र याने बािधत े  सुमारे १०५.७५ चौ.मी. इतके असून, मंजूर वकास योजने या नकाशाचे 
अवलोकन केले असता १८.००मी. ं द र याचे एका बाजूस िनवासी े  तसेच दुस-या बाजूस हर त 
वभाग (Green Zone ) आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता, बािधत े ाचे मु यांकन करणेसाठ  सन 
२०१४ चे वा षक मु यदर त यातील िनवासी वभागाचा दर र. .७२००/- ित चौ.मी. माणे 
अजदारास शी  िस द गणक दरसूची सन २०१४ चे नुसार खुली बाधीत जिमनीचे येणारे मु यांकन र. . 
७,६१,४००/- व मा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीने द. १०।०४।१५ रोजी झाले या बैठक त मंजूर केलेली 
वाढ व ३०% र कम . २,२८,४२०/- असे एकूण र. .९,८९,८२०/- अदा करणेस, तसेच याकामी येणा-या 
खचास, जसे वक ल नेमणे व या अनुषंिगक शु क, न दणी शु क, मु ांक शु क  व इतर खच (टाय पंग 
इ.) यास मा यता घेणे आव यक आहे. तर  वर ल बाबींचा वचार करता सदरचे बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने महानगरपािलके या ता यात घेणेस व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता सदर ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११६६५      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६००/२०१५ द.३०/५/२०१५ 

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 –११६६६      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – वाहन दु ती कायशाळा 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/१९३/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचचंवड महानगपािलके या वै क य वभागा अंतगतचे णालयाकर ता अँ बुलं स 
खरेद कामी मे.लखमीचंद आया सोशल वेलफेअर फांऊडेशन, िनगड  यांनी र. . ४,०१,५४८/- इतक  
देणगी दली होती. यानुसार सदर देणगीतून न वन मा ती ईको अं बुल स खरेद कामी येणा-या 
र. .३,७१,४१२/- या खचास ठराव .७२९८ द.१५/०७/१४ अ वये मा. थायी सिमतीची मा यता 
देणेत आलेली आहे. या खचाम ये आर.ट .ओ र ज ेशन, वमा, हॅट, एल.बी.ट . इ. या खचाचा 
समावेश नाह . यासाठ  र. .१२,९३२/- इतका वाढ व खच झालेला आहे. हणजेच सदर वाहन 
खरेद कामी र. .३,८४,३४४/- इतका य  खच झालेला आहे. यामुळे झाले या वाढ व खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६६७      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४९/१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .४१ अंतगत येणा-या झोपडप ट  मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.कपील कं शन (िन.र. .१८,६५,६७२/- (अ र  र. .अठरा लाख पास  हजार सहाशे 
बहा र फ ) पे ा ३९.१९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३४,५१५/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११६६८      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१७९/१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१२ अ वये, रावेत 
येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व ुत वभागाकर ता विचंग टेशन बांधणेकामी 
मे.एस.आर.एंटर ायजेस (िन वदा र कम .-५४,९०,९२९/- (अ र  र.  चोप न लाख न वद हजार 
नऊशे एकोणतीस फ ) पे ा ९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५२,४६,५८२/- 
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 –११६६९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८/२०१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, से टर 
.२३ िनगड  ट पा .३ येथील फ टरबेडची वाळू बदलणे व सुर त आवरण करणेकामी मे.िस गणेश 

एंटर ायझेस (िन वदा र कम .६८,७७,७२२/- (अ र  र.  अडूस  लाख स याह र हजार सातशे 
बावीस फ ) पे ा १८.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५९,२१,७१९/- 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 –११६७०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/३९/२०१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम . १३ अ वये . .७ 
च-होली भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी र तावर सी.ड .वक बांधणे.मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव 
(िन.र. .९३,४४,४०७/- (अ र  र. . या नव लाख च वेचाळ स हजार चारशे सात) पे ा ३०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६८,६८,१३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – कायदा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/२६९/१५ द.१/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ ) आकुड  येथील यायदंडािधकार  थम वग व िनयु  
कमचार  यांचे सन-२०१४-२०१५ चे वेतन व भ े (एक म ह याची र. .५,५६,५१६/- X १२) र कम पये 
६६,७८,१९२/- (अ र  र कम पये सहास  लाख अठयाह र हजार एकशे या णव फ ) पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत  दारे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/२४९/२०१५ द.१५/५/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचचंवड मनपाचे मा.अित र  आयु  यां या केबीनकर ता वॉटर यु रफायर (अ वागाड) 
खरेद   करणेबाबत ऑनलाईन िस द केले या कोटेशन . १/१५-१६ नुसार, मे.धम एंटर ायजेस यांचे 
दर र. .८,६००/- लघु म अस याने यांचे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.धम इंटर ायजेस 
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. 
-------- 

ठराव मांक –११६७३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – अ े य कायालय,आरो य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ. े.का./आ/२/का व/४४४/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ अ वये, अ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील . . एकूण १४३२ ॉम वॉटर चबर खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला 
गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न संबंधीत आरो य िन र क/मु य आरो य िन र क यांचे 
सुचनेनुसार मनपा जागे म ये हवार  करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. 
(िन.र. . ५,९२,८४८/- (अ र  र. .पाच लाख या नव हजार आठशे आ ठेचाळ स) पे ा ३४.३५% 
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कमी) असे असून तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत करणेबाबत मा यता 
दली असून याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/१२५/२०१५ द.२५/५/२०१५ 
वषय - ािधकरण भाग .१७ मधील से. .२७ अ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक  

 कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११६७५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१२६/२०१५ द.२९/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/२२/२०१४-१५ अ वये, ािधकरण भाग .१७ 
से. .२७ अ मधील आकुड  नुतनीकरणाचे कामे करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. . 
५५,९६,३१४/- (अ र  र. . पंचाव न लाख शहा नव हजार तीनशे चौदा) पे ा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ४१,७२,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/६१४/२०१५ द.१/६/२०१५ 
वषय- मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थुरेजे सस H14, As.12 (BTI) wp व बेिसलस थुरेजे सस  

H14, As.12 (BTI) liquid खरेद बाबत... 
वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११६७७     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५     वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५०/२०१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-CSSD/OSSD 
वभागातील नाद ु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस High Pressure Steam Trap– 

36 KW, M-Shah Make ०२ नग खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .०१/२०१५-१६ अ वये ा  
दरप कांम ये मे.पी. शेषा  & कं., पंपर  यांनी सादर केलेले दरप क र. .४३,३७७/- ती नग (सव 
करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहेत. मे.पी.शेषा  & कं., पंपर  यांचेकडून 
OT-CSSD/OSSD वभागातील नाद ु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस High 

Pressure Steam Trap– 36 KW, M-Shah Make र. .४३,३७७/- ती नग माणे ०२ नग करारनामा 
न करता खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच र. .८६,७५४/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७८     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०९/०६/२०१५     वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५१/२०१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग वभागाचे 
वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार, ने रोग-ओट  वभागातील Optikon Phaco Machine Model 

P2MS उपकरणाचे AMC करणेकामी संबंिधत कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड 
स हसेस ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५६,१८०/- वकृत करणेत आले आहे. 
ने रोग-ओट  वभागातील Optikon Phaco Machine Model P2MS उपकरणाचे AMC संबंिधत कंपनीचे 
अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड स हसेस ा.िल., मुंबई यांचेकडून करणे व सदर AMC साठ  
होणारा खच एकूण र. .५६,१८०/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६७९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग–ब े य कायालय  
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े य कायालय यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/१२३/२०१५ द.१८/५/२०१५ 
 मा. े य कायालय यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२२-२०१४-१५ अ वये, सन 
२०१४-१५ साठ  जल े  .बी.६ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे.मु ाई इंटर ायजेस (िन.र. .९,०९,८४५/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) 
पे ा -४३.३८ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४०,९१२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग–ब े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े य कायालय यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/१२५/२०१५ द.१८/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२३-२०१४-१५ अ वये, सन 
२०१४-१५ साठ  जल े  .बी.७ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे.मु ाई इंटर ायजेस (िन.र. .९,१०,१६७/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे सदुस  फ ) पे ा -
४३.९९ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३५,२७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८१      वषय मांक –४३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/४४४/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - मनपाचे व वध वभाग व मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, हजीट ंग काडस,  

लेटरहेड, िशफारस प  व पाक टे छपाई करणेबाबत... 
वषय मांक ४३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११६८२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/४०२/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - ी-सीटर चेअर खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ४४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –११६८३      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/३/का व/१०९/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.सभापती शहर सुधारणा सिमती यांचे वापरातील म.न.पा वाहन .MH-१४-CL-०३३१ (टाटा 
मांझा) कर ता न वन चार ज टोन कंपनीचे टयुबलेस टायस मे.दशन टायस याचेकडून थेट प दतीने 
िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  कर यास व याकामी येणा-या 
र. .१९,३००/- (अ र  र. . एकोणीस हजार तीनशे फ ) अगाऊ अदा करणेस अथवा य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८४      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/४९/२०१५ द.३/६/२०१५ 
वषय - . .६ मोशी येथील वनायकनगर, बो-हाडेवाड , वाघे वर काँलनी, बोराटेव ती येथील र ते   

खड मु माचे व डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक ४६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११६८५      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/५२/२०१५ द.३/६/२०१५ 
वषय - . .६ मोशी येथील पुण-ेनािशक महामागालगत या अंतगत र ते खड मु माचे व  डांबर करण  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ४७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११६८६      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/४८/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, . .६ म ये 
डांबर  र यांची दु ती कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. . २३,३४,२६७/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८७      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/५०/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .५ अ वये, . .३५ 
म ये डांबर  र यांची द ु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ) पे ा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८८      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/५१/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, . .६ 
मोशी बो-हाडेवाड  येथे र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२१,००,६९६/- (अ र  
र. .एकवीस लाख सहाशे शहा नव) पे ा २७.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,९६,९४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६८९      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – नगरसिचव 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/५१०/२०१५ द.३/६/२०१५ 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –११६९०      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/६२०/२०१५ द.२/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  िनम ऑईल खरेद कामी ई-िन वदा .१८/१४/२०१४-१५ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. तीन वेळा मुदत देऊनह  केवळ एकच उ पाद त कंपनी 
/ िन वदाकार ा  झालेला आहे. याम ये मे.बी.एम.आर अँ ड कंपनी पुणे यांचे िनम ऑईलचे ा  
लघु म दर र. .१,२६५/- .िल. माणे एकूण २०० िल.िनम ऑईल खरेद कामी एकूण र. .२,५३,०००/- 
इतके लघु म दर ा  झालेले आहेत. ा  औषधाचे दर र. .२,५३,०००/- हे मनपा अंदाजप क य दर 
एकूण र. .२,५४,०००/- पे ा फ  ०.३९% ने कमी अस याने ते वकृत करणेस मा.मुलेप व सह 
आयु  सो. यांनी मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६९१      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/५१३/२०१५ द.५/५/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे मा हती व जनंसपक वभागास भेटव तु (कॉफ  अँ ड ट  मेकर) खरेद कामी अ प मुदत 
ई-िन वदा .४६/२०१४-१५ अ वये ा  लघू म िन वदाकार मे.धम एंटर ायजेस यांचे कॉफ  अँ ड ट  
मेकरचे लघु म दर एकूण र. .२,८९,७५०/- (अ र  र. . दोन लाख एकोणन वद हजार सातशे 
प नास) हे वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११६९२      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/५१६/२०१५ द.३/६/२०१५ 
वषय – मुंबई-पुणे र ता नािशक फाटा येथे उ डाणपूल बांधणेबाबत... 

वषय मांक ५४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –११६९३      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८०/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.११.५.२०१५ ते द.१७.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८०/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक –११६९४      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८१/२०१५ द.३/६/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१८.५.२०१५ ते द.२४.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८१/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक –११६९५      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८२/२०१५ द.३/६/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२५.५.२०१५ ते द.३१.५.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/८२/२०१५ द.३.६.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक –११६९६     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस.    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/३३८/२०१५ द.४/६/२०१५ 
वषय - तालेरा णालया या नवीन इमारतीम ये आव यक चतुथ ेणी कमचार  िमळणेबाबतचे  

कामाबाबत... 
वषय मांक ५८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११६९७      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – कायदा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/२८५/२०१५ द.३/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुणे, येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नावे चबर 
नंबर ५२ सी ब ड ंगम ये आहे. सदर सी ब ड ंगम ये कायालय  असणा-या व कलांची New 

Lawyers Chambers Committee सी ब ड ंग या नावे किमट  असुन, सदर किमट ने, सदर सी 
ब ड ंग चे नुतिनकरणासाठ  (इले क वायर ंगचे काम, ब ड ंगला आतुन बाहे न रंग देण,े वेश दार 
दु ती इ याद  कामे) ित चबर र. .१०,०००/- जमा केलेले असुन, महानगरपािलकेने यांचे ह याची 
र कम जमा करणेबाबतची मागणी केली असुन सदरची र कम यांना अदा करणे आव यक आहे. 
मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुणे, येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नावे असले या 
चबर नंबर ५२ या सी ब ड ंगचे नुतनीकरणासाठ  महानगरिलके या ह याची र. .१०,०००/- (अ र  
र. . दहा हजार फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक –११६९८      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.                   (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –११६९९      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

“ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११७००      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .६४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –११७०१      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . ११३४० दनांक २८/०४/२०१५ मधील “ वभाग-आरो य मु य 
कायालय” हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “ वभाग-पाणीपुरवठा” हा मजकूर समा व  
कर याची द ु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११७०२      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे वाढ/घट मंजूर 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१८,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –११७०३      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

“ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२१,४०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११७०४      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०९/०६/२०१५      वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/७५/१५ द.८/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत असणा-या 18 
मा यिमक वदयालयांमधील इ.10 वीम ये उ म गुण संपादन क न यश वी होणा-या वदया याना 
दरवष  ो साहनपर र कम धनादेशा ारे अदा केली जाते. सन 2014-15 या शै णीक वषात एकुण 89 
वदया याना एकुण र. .33,90,000/- इतक  ब ीस र म  वाटप करणेत आली आहे. तसेच सन 
2014-15 पासून 18 मा यिमक वदयालयातील अंध व अपंग वदया याना दे खल ो साहनपर ब ीस 
र म अदा करणेस सुरवात करणेत आली असून मनपा शाळेतील 4 अपंग व 9 अंध वदया याना 
एकुण र.  6,50,000/- इतक  र म वाटप करणेत आली आहे. याबाबत खालील माणे िनकष 
िनधा रत केले आहेत.  

इ. 10 वी या पर ेत उ ीण होणा-या मनपा शाळेतील वदया याना खालील माणे ब ीस 
र कम अदा केली जाते.  

 
ट केवार  ब ीस र कम 

80.00 ते 85.99 25,000/- 
86.00 ते 90.99 50,000/- 
91.00 ते पुढे 1,00,000/- 

 
तसेच मनपा वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया या या बाबतीत खालील माणे िनकष 

िनधा रत करणेत आले आहेत.  
 
50.00 ट के  व यापुढे  - र.  50,000/-  

अपंग वाची ट केवार  कमान 40 ट के पे ा जा त असणे आव यक आहे.  
 
परंतू सन 2015-16 या शै णीक वषापासून सदर या योजनांम ये बदल करणेस मा.आयु  सो. 

यांनी सम  सुचना द या असलेने खालील नमूद केले माणे मा.महापािलका सभे या मा यतेने धोरण 
िन ीत करणे आव यक आहे.  

 
1. मनपा या 18 मा यिमक वदयालयांमधील इ.10 वी या पर ेत उ ीण होणा-या वदया याना 

खालील माणे ो साहनपर ब ीस र म अदा करणेत येईल.  
 

ट केवार   ब ीस र कम 

80.00 ते 84.99 25,000/- 
85.00 ते 89.99 50,000/- 
90.00 ते पुढे 1,00,000/- 

2. मनपा या 18 मा यिमक वदयालयांमधील अंध व अपंग वदया याना इ. 10 वी या पर ेत 
कमान 35 ट के पे ा जा त गुण संपादन केले या व अपंग वाची ट केवार  कमान 40 ट के  
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पे ा जा त असले या वदया याना ो साहनपर ब ीस र कम र.  50,000/- अदा केली 
जाईल.  

  
सदरचा वषय हा मनपा या अिथक हताशी संबंधीत अस याने धोरण िन ीत करणे आव यक 

अस याने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेपुढे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता सदर ठराव मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११७०५      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मनपाचे डा वभागांतगत चाल व यात येणा-या डा बोिधनी, उ मनगर, पंपर  येथील 
व ालयाम ये १) ी. अ वनाश कसन करवंदे, पद – त  डा िश क (खो-खो मागदशक)        
२) ी. दनेश पोपटराव देशमुख, पद- कब ड  िश क मुले ३) कु.ल हना मॅ युअल गायकवाड, पद-
कब ड  िश क मुली ४) ीम. वाती मधुकर जगदाळे, पद-योगा िश क व ५) ी.वाघोले दशरथ, 
पद – ाउंडमन हे मानधनावर अ. .१ ते ४ र. .१५,०००/- व अ. .५) ७५००/- कायरत असून याची 
मुदत द. ०३/०७/२०१५ रोजी समा  होत आहे. परंतु मनपाचा शालेय संघ तयार कर यासाठ  आ ण 
रा य तर य महापौर खो-खो पधा तयार साठ  दहा दवस सेवा खंड त क न यांना परत मानधनावर 
िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –११७०६      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा. सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१७५.०० लाख)  

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

ठराव मांक –११७०७      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.शांताराम भालेकर         अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालयातील मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद 
केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२७२.८४ लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११७०८      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०९/०६/२०१५       
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर      
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.                       (वाढ/घट र. .१,२५,००,०००/-) 

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

 

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

 
 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/६१/२०१५ 

दनाकं - ०९/०६/२०१५     
 

 
                               नगरसिचव                                                              

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


