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

कायप का मांक - १५७ 
सभावृ ांत 

दनांक – २७/०२/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार,          
दनांक २७/०२/२०१५ 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.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
११) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१२) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१३) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 
१४) 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.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते-सहा.आयु ,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.साळवी, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.केदार , मा.ग टूवार, मा.शेख - कायकार अिभयंता, मा.अ ीकर-
पीएमपीएमएल, मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.गवळ -अंतगत लेखाप र क 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)- वॉड .५९ सांगवी मधील जलतरण तलावाची खोली कमी करणेबाबत... 
 

वषय .६८)- भाग .४३ पंपर  येथे जजामाता हॉ पटल येथे न वन इमारत बांधणेबाबत... 
 

वषय .६९)- लोज (Disposable,Starile) खरेद बाबत... 
 

वषय .७०)- वाईन यु आजारासाठ  आव यक असणारे औषधे,टॅब टॅिम यु,िसरप टॅिम यु याची  
तातड क खरेद  करणेबाबत... 
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वषय .७१)- मनपा शहरातील आव यकते माणे काय े ातील मशानभुमीम ये होणारे द ुषण  

रोख यासाठ  आव यकते माणे कामे करणे या कामाबाबत... 
 

वषय .७२)- कासारवाड  एस.ट .पी. मधील या केलेले पाणी सी.एम.ई. येथे पुर वणेकामी  

४०० मी.ली. यासाचे पाईपलाईन टाकणे व अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 
 

वषय .७३)- रजा वास भ ा सवलतीसह अ जत रजा/अ जत रजा/पुणवेतनी परावत त रजा मंजुर   
करणेबाबत... 
 

वषय .७४)- मनपाचे पु ष कमचा-यांना पावसाळ  सा ह य रेनसुट खरेद  यापुव ची िन वदा सुचना  
.५३/२०१३-१४ अ वये वाढ व खरेद  करणेबाबत... 

 

वषय .७५)- अंदाजप क सादर करताना ावयाचे सा ह य खरेद बाबत... 
 

वषय .७६)- मनपाचे मुलेप वभागातील कमचा-यांक रता खु या खरेद बाबत... 
 

वषय .७७)- मागासवग य क याणकार  योजना राब वणेक रता कोसस दरांचे िन तीनुसार येणा-या  
एकूण खचास मा यता देणेबाबत- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .७८)- वरसागर संगीत महो सव २०१५ कर ता िनगड  ािधकरण येथे ता पुर या व पात  
वनी ेपन, काश, एल.ई.ड . न व जिन  संचाची यव था करणेबाबत - 

मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .७९)- वॉड .३० नेह नगर नुरमोह ला येथील ना यालगत अ त वातील १२ िसटसचे  
शौचालय पाडून नवीन १० िसटसचा संडास बांधणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता 
भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .८०)- ठरावाम ये दु ती करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .८१)-  पुणे आळंद  र यालगत स.नं.७८ संत ाने र महाराज व संत नामदेव महाराज  
यां या भेट वर आधा रत समूह िश प उभारणेकामीचा ठराव .१०८१७ द.२१/२/२०१५ 
दु तीबाबत-मा.सुिनता वाघेरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .८२)- पयावरण वषयक साईन बोड, वॉल साईन बोड, ऍ िलक साईन बोड तयार करणेबाबत –  
मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .८३)- पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांची जयंती साजर  करणेबाबत- मा.आशा शडगे,  
मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 

वषय .८४)-दवाखाने/ णालयातील कमचा-यांक रता N95 मा क खरेद  करणेबाबत... 
 
वषय .८५)-मनपा णालयांम ये ज मले या मुलींसाठ  बाळंत वडा संच खरेद  क न देणेबाबत... 
 

वषय .८६)- भाग .२८ येथील मनपा इमारती व उ ानाची नुतनीकरण व सुशोिभकरणाची कामे  
करणेबाबत... 
 

वषय .८७)- मशानभुमीसाठ  आव यक सा ह य पुर व याबाबत-मा.आशा शडगे, मा.सुिनता वाघेरे  
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यांचा ताव... 
 

वषय .८८)- अ ह यादेवी जयंतीबाबत – मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 

वषय .८९)- मराठ  मा यमा या शाळां या कराबाबत... 
-------- 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  
 

सूचक -मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक –मा.संिगता भ डवे 
 

शु वार दनांक २७/२/२०१५ सकाळ  ११.०० वा.ची मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार 
द.२७/२/२०१५ दुपार  ५.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 
 

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

 

मा.सभापती -  शु वार दनांक २७/२/२०१५ सकाळ  ११.०० वा.ची मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  
शु वार द.२७/२/२०१५ दुपार  ५.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

-------- 
 
 

   (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 - १५७ 
सभावृ ांत 

( द.२७/२/२०१५ (सकाळ  ११.०० वा.) ची तहकूब सभा)  
 

दनांक – २७/०२/२०१५                 वेळ – दुपार  ५.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची शु वार द.२७/२/२०१५ सकाळ  ११.०० 

वा. ची तहकूब सभा शु वार, दनांक २७/०२/२०१५ रोजी दुपार  ५.०० 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.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
१०) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
११) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१२) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 
१३) 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.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते-सहा.आयु , मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.साळवी, 
मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.केदार , मा.ग टूवार, मा.शेख- कायकार  अिभयंता, मा.अ ीकर-
पीएमपीएमएल, मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.गवळ -अंतगत लेखाप र क हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

-------- 
ठराव मांक – १०८२९      वषय मांक – १ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
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 करणेबाबत... 

वषय मांक १चा वचार दनांक ३१/०३/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०८३०      वषय मांक – २ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३४/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
ताजनेमळा ते च होली र यावर दुभाजकाम ये ट लाईट यव था करणेकामी मे. वण इले कल 
स हसेस (िन.र. .१९,२३,५५०/- [अ र  र. . एकोणीस लाख तेवीस हजार पाचशे  प नास फ ] पे ा 
२६.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३१      वषय मांक – ३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/५०/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ मधील अ. .२५ 
अ वये, . .३१ उप वभागांतगत मा.सद य यांचे मागणी व आव यकतेनुसार अंतगत र यावर काश 
यव था करणेकामी मे.सनशाईन इले क स (िन वदा र कम .९,३३,६६६/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सहाशे सहास ) पे ा २०.७८% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३२      वषय मांक – ४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४८/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. . ३/३०-२०१४-१५ मधील 
अ. .१४ अ वये, भोसर  उप वभागाअंतगत भाग मांक ३४ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये 
देखभाल व दु ती करणे व अनुषांिगक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. वण इले कल स ह सेस 
(िन वदा र कम .७,४६,४२६/-(अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार चारशे स वीस) पे ा २६.७८% 

कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०८३३      वषय मांक – ५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४९/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ मधील अ. .९ 
अ वये, भोसर  उप भागाअंतगत मा.सद य यांचे मागणी व आव यतेनुसार अंतगत र यावर काश 
यव था करणेकामी मे. वण इले कल स ह सेस (िन वदा र कम .७,६१,६९८/- (अ र  र. .सात 
लाख एकस  हजार सहाशे अ या नव) पे ा २१.००% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३४      वषय मांक – ६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५१/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, फ 
भागाम ये जल े  .अ/३ म ये पीनगर, वेणीनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस (िन वदा र कम .९,१०,३६५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे पास ) पे ा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३५      वषय मांक – ७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४९/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, फ 
भागाम ये जल े  .अ/४ म ये मोरेव ती, रामदासनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस (िन वदा र कम .९,१०,३६५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे पास ) पे ा ४३.३८% 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 – १०८३६      वषय मांक – ८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४३/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये, भाग .१ 
तळवडे पीनगर येथील थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.मह  एम.भालेराव (िन वदा 
र कम .९,२४,३४५/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे पंचेचाळ स) पे ा ४२.४२% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३७      वषय मांक – ९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५४/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, भाग .४ 
मधील कोयनानगर, सुदशननगर भागात थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई 
एंटर ायजेस (िन वदा र कम .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा 
४७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८३८      वषय मांक – १० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३२/१४ द.१५/२/१५ 
वषय - फ भागातील पुणानगर, िशवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  आव यकतेनुसार  

 ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०८३९      वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – जलिन:सारण  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६९९/१५ द.१६/२/१५ 
वषय - वॉड .४९ ी.साई मं दर, बापुजी बुवा मं दर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त  

ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय मांक ११ चे वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८४०      वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/१४५/२०१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

डॉ.अपुव पटवधन,आथ पेड क सजन यांना मानसेवी आथ पेड क सजन पदावर दरमहा एक त 
र. .१,०००/- मानधनावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासून ६ म हने कालावधीसाठ  
नेमणुक 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 – १०८४१      वषय मांक – १३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/४५५/१५ द.१६/२/२०१५ 
वषय - पुणे आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व संत नामदेव  

 महाराज यांचे भेट चे समुहिश प उभारणेबाबत... 
मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय मांक १३ चे वषयप  मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४२      वषय मांक – १४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०२/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/१४/ ५/२०१४-१५ 
अ वये, ई भाग े ातील पंपींग टेशन व STP कडे जाणा या लाईन म ये सुधारणा क न ना यातील 
घाण पाणी घेणेकामी M/S. KAPIL CONSTRUCTION (िन.र. .१४,१७,६५०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
सतरा हजार सहाशे प नास) -२८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने         
र. .१०,५७,००७/-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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८४३      वषय मांक – १५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०६/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/३/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३३ गवळ नगर मधील जलिनःसारण 
यव थे म ये सुधारणा करणेकामी M/S. KAPIL CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८३१/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे एकतीस) -३९.१९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१३,४१,३९१/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४४      वषय मांक – १६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०४/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/५/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, दापोड -बोपखेल येथील . .६४ मधील जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. M.G. MANE (िन.र. .२१,००,६२८/-(अ र  र. .एकवीस लाख 
सहाशे अ ठावीस) -५.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,७८,३९३/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४५      वषय मांक – १७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०५/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/८/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  जलशु द करण क ातंगत येणारे व ुत पंपींग टेशन स.नं.२१७, २३१, PS1, PS2, 
फुगेवाड , दापोड  येथील पं पंग टेशनवर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,११३/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकशे तेरा) -३३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,७७,४२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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ि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 अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४६      वषय मांक – १८ 
दनाकं – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०१/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/१३/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३० च पाणी वसाहत मधील 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S.KAPIL CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८३९/-
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे एकोणचाळ स) -३९.१९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. . १३,४१,३९६/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४७      वषय मांक – १९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०३/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/इ मु यालय/HO/३/१४/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ातंगत, भोसर  येथील . .३५ भोसर  गावठाण मधील 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. BARKHA ENTERPRISES 

(िन.र. .२१,००,५२७/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे स ावीस) -२४.००% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१६,७६,२२१/- 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 अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८४८      वषय मांक – २० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७००/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/फ मु यालय/HO/३/१६/ २०१४-१५ 
अ वये, वॉड .४ पाईन रोड ॉिसंग करणेसाठ  जलिनःसारण वषयक आव यक कामे करणेकामी M/S. 

M.G. MANE (िन.र. .२१,१५,०१६/- (अ र  र. . एकवीस लाख पंधरा हजार सोळा) -२३.४०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,०१,१०७/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८४९     वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/०२/२०१५    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक – मा.आशा शडगे     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/४९/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वभागांनी 
मागणी केलेले ०४ नग एलजी कंपनीचे २३५ िलटर मतेचे िसंगल डोअर ज/रे जरेटर खरेद  
करणेकामी कोटेशन नोट स ं .२४/२०१४-१५ अ वये,मे. ी िस द वनायक इंड ज, भोसर  यांनी सादर 
केलेले दरप क र. .२१,३५०/- ती नग (सव करांस हत) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले 
आहे. मे. ी िस द वनायक इंड ज, भोसर  यांचॆकडून यांनी सादर केलेले दर र. .२१,३५०/- ती नग 
(सव करांस हत) माणे ०४ नग ज/रे जरेटर करारनामा न करता खरेद  करणॆस  व सदर ज / 
रे जरेटर खरेद कामी होणारा खच एकूण र. .८५,४००/- (अ र  र. .पं याऐंशी हजार चारशे) ला 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५०      वषय मांक – २२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – उदयान  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/१५४/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .५/२०१४-१५ अ वये, क, ड, ई े ीय 
कायालयांतगत उ ान वभागासाठ  माती या (बेळगांव मेड) कंु या खरेद  करणेकामी मे.नॅशनल ुप 
(कोटेशन नोट स र. .१,९८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
-१५.०७% ने कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१५३/२०१५ 
द.१६/२/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०८५१      वषय मांक – २३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१९२/२०१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -    

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

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

ठराव मांक – १०८५२      वषय मांक – २४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – उदयान 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/१५६/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .६/२०१४-१५ अ वये, १)मनपाचे उ ानांम ये 
लागवड साठ  व लॉवर शो साठ  हंगामी रोपे खरेद   करणकेामी मे.माउली नसर  (अंदाजप क य 
र. .१,१२,५००/- (अ र .र. .एक लाख बारा हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा +५ ट के ने 
जा त दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४अ/का व/१५५/२०१५ द.१६/२/२०१५ 
अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५३      वषय मांक – २५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .संअ/१/का व/५/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत  असणा-या संगीत 
अकादमी वभागातील सांिगितक वादये दु ती बाबत कोटेशन .संअ/१/का व/११७/२०१४ 
द.१४/११/२०१४ माग वणेत आले होते. यानुसार एकुण ४ कोटेशन ा  झाले असून लघु म कोटेशन 
धारक सोमनाथ एस काकडे, पुणे यांना वादय दु ती बाबत आदेश .संअ/१/का व/१२७/२०१४ 
द.२/१/२०१५ अ वये कामकाम आदेश देणेत आले असून यांनी सदरचे कामकाज दले या मुदतीत पुण 
केलेले आहे. सदर कामकाज समाधाकारक केले असलेबाबत संगीत िश कांचा अहवाल ा  झालेला आहे. 
यानुसार सोमनाथ एस काकडे यांनी सदर वादय दु तीचे बील र. .१,०६,४७५/- (अ र  र. .एक लाख 
सहा हजार चारशे पं याह र) िमळणेकामी सादर केलेले असलेने मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८५४      वषय मांक – २६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/१९२/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी करणेसाठ  तां क 
स लागार ी. ितक दवे यांची िनयु  पं.िचं.म.न.पा. व PMPML सवकष मदत व मागदशन करणेकामी 
मा. थायी सिमती ठराव .७०४८ द.१७.०६.२०१४ नुसार केलेली आहे. यांना र. .१.२५ लाख अिधक 
सेवाकर या माणे फ  पोट  येणा-या खचास व एकूण दोन वष कालावधीसाठ  येक सहा म ह याला 
मा. थायी सिमतीची वतं  मा यता घेऊन नेमणूक करणेस व सदरचा खच SUTP GEF Grant मधून 
करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. ी. ितक दवे द.१.०९.२०१४ पासून या पदावर काम कर त आहेत. 
यांची सहा म ह यांची मुदत २८ फे ुवार  २०१५ रोजी समा  होत आहे. यांना पुढ ल सहा म ह यांसाठ  
( द.१ माच २०१५ ते ३१ ऑग ट २०१५) बीआरट एसक रता स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५५      वषय मांक – २७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – उदयान 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५१/२०१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१/२०१४-१५ अ वये, इं ायणीनगर से.नं.२ 
मधील मोक या जागा व पयावरण सं कार उ ान मधील साफसफाई करणेकामी मे.नॅशनल ुप 
(अंदाजप क य र. .१,५९,५७६/- (अ र .र. .एक लाख एकोणसाठ हजार पाचशे शहा र फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा -३५.०७% ने कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/५२/२०१५ द.१६/२/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५६      वषय मांक – २८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/१५४/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

डॉ.सुिशल पाटकर, युरो सजन यांना मानसेवी युरो सजन पदावर वाय.सी.एम. णालयात 
आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने 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 – १०८५७      वषय मांक – २९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४२६/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/७३ /२०१४-१५ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील आय.ट .आय. इमारतीची करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S RENUKA CONSTRUCTION (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) २७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,९०,४३४/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५८      वषय मांक – ३० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.       अनुमोदक – मा. 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४२७/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .१०४ 
अ वये, भाग .१८ कवळे-मामुड  मधील म.न.पा. इमारतींची करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा २६.५५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,०२,०९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८५९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४२८/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .६ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील एम.आय.ड .सी. पर सरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S. 

LONAVALA CONSTRUCTION CO. (िन.र. . २१,००,८४०/- (अ र  एकवीस लाख आठशे चाळ स 
फ ) पे ा ३.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,२८,२३५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या  



 15 
 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४२९/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .२९ 
अ वये, मोहननगर प रसरातील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
M/S. LONAVALA CONSTRUCTION CO. (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 
पे ा ३.५२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,१८,८२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४३०/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .३ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील मनपा इमारतींची करकोळ दु तीची कामे करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S.RENUKA CONSTRUCTION (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा २७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,९०,४३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८६२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .civel/1A/kv/४३१/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .३४ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शास कय इमारतीची 
करकोळ देखभाल दु तीची व करकोळ वकासाची कामे करणेकामी M/S.HARISHKUMAR RAMDAS 

GAIKWAD (िन.र. . ९,१०,३५३/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार तीनशे ेप न फ ) पे ा २७.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,८८,३२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४३२/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .६६ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शास कय इमारतीम ये 
आव यकतेनुसार फिनचरची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी M/S. HARISHKUMAR RAMDAS 

GAIKWAD (िन.र. .१४,००,०८०/- (अ र  र. .चौदा लाख ऐंशी फ ) पे ा ३०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/४२/१५ द.१९/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२०१४-१५ अ. .१८ 
अ वये, भाग .४० इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराइज मिशनर ने कारवाई करणेकामी 
M/S.SANKALP CONSTRUCTION (िन.र. .२३,३४,१३१/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे 
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एकतीस फ ) पे ा ३.०३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,७६,५७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६५      वषय मांक – ३७ 
दनाकं – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४३३/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/२०१४-१५ अ. .१०१ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शास कय इमारतीची 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S.HARISHKUMAR 

RAMDAS GAIKWAD  (िन.र. . २३,३३,६०१/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे एक फ ) 
पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,१९७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/४१/१४ द.१९/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -     

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२०१४-१५ अ. .५५ 
अ वये, भाग .३९ इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराइज मिशनर ने कारवाई करणेकामी 
M/S. SANKALP CONSTRUCTION (िन.र. . २३,३४,१३१/-(अ र  तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे 
एकतीस फ ) पे ा ३.०३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,७६,५७७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८६७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – अिभलेख क  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/१/का व/६४/१५ द.१६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

अिभलेख क ाचे कामकाज तसेच अिभले यां या डजीटायजेशन व कॅिनंगचे कामकाजातील 
सम वयासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या िनयु स दनांक १/०३/२०१५ पासून 
सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या या पूव याच एक त मानधनावर मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६८      वषय मांक – ४० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .civel/1A/kv/४३५/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/९२/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील आयट आय व इतर इमारतीम ये दु ती देखभालीची व सुधारणांची 
कामे करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .२१,००,८३८/-(अ र  र. .एकवीस लाख 
आठशे अडोतीस) -४३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,५२,९४०/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८६९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – जलशु करण क  से. .२३ 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पापु/३९/१५ द.१८/२/२०१५ 
वषय - िनगड  पेठ .२३ जलशु द करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणेबाबत... 

मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय .४१ चे वषयप  मागे घेणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०८७०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५३/१५ द.१७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, भाग .४७ 
मधील उव रत ड .पी. व नॉन ड .पी.र ते ड यु.बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने वकसीत करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .४९,०१,९६१/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे एकस ) 
३०.३३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३५,८५,९५६/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७१      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .civel/1A/kv/४३४/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/७/७६/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग .२७ मोरवाड  मधील सावजिनक व छतागृहांची दु ती व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी M/S. PUSHPAI ENTERPRISES (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस ) -४४.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,३०,८९७/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग/५/का व/५५/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

18th National Conference on e-Governance at Gandhinagar, Gujrat या काय मासाठ  
द.२९ जानेवार  ते ३१ जानेवार  २०१५ या कालावधीत महानगरपािलकेचे ितिनधी हणून ी.िनळकंठ 
पोमण, संगणक अिधकार  हे गांधीनगर, गुजरात येथे जाणेकामी केले या मुंबई ते अहमदाबाद व 
अहमदाबाद ते मुंबई असा (IndiGo) वमान वास खच र. .६,०६३/- (अ र  र. . सहा हजार ेस  
फ ) संगणक अिधकार  यांनी वतः खच केलेला अस याने तो यांना अदा करणेस व सदरचा खच ई-
ग हन स वभागाचे “ वास भ ा” या लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०८७३      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/२/का व/२६/२०१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये सप, व य ाणी , प ी व कटक यांचा नैसिगक उप व 
अनेक िनवासी ठकाणी आढळतो. याबाबत कायवाह  करणेकामी या वषयातील त  य ची बा  ोत 
प दतीने नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी २४ तास सेवा देणा-या ३ य ंची (सपिम , ाणीिम ) 
ितमाहे येक  र. .७,०००/- मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  करार प दतीने नोमणुक कर यास 

आ ण अपघात त व य ाणी व प ी, मधमाशा, माकड, वानर यांना पकड याचे कामकाजाबाबत या या 
वेळ  लागणार  सेवा ा  क न याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७४      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग/९/का व/८१/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

नॅशनल िमशननोड क पांतगत ई-ग हन स या कामकाजासाठ  आठ नग डेल कंपनीचे स हर 
आहेत. माहे ए ील २०११ म ये खरेद  करणेत आलेले आहेत. याचा हमी कालावधी संपलेला अस याने 
म यवत  भांडार वभागातील द.२५.०७.२०१४ रोजीचे आदेशा वये २४.०९.२०१४ पयत संपणार अस याने 
चार नग वीच, स हर इ चा हमी कालावाधी माच २०१६ पयत वाढ करणे तसेच ८ नग स हरचा हमी 
कालावधी माहे माच २०१७ पयत वाढ वणे बाबत िन वदा सुचना .०८/२०१४-१५ अ वये िन वदा सी द 
करणेत आली होती. सदर या िन वदेचा वकृती कालावधी ०५.०९.२०१४ ते २६.०९.२०१४ असा होता. 
दनांक १७.१०.२०१४ रोजी ई-िन वदेचे पह ले पाक ट उघड यात आले असता यामधे एकुण ३ िन वदा ा  
झा या हो या ा  कागदप ांची छाननी क न ित ह  िन वदाधारक ा  धर यात आले. यांचे पाक ट 
.दोन द. ११.११.२०१४ रोजी उघड यात आले आहे. यामधे मे.पोले टार क स ट ंग ा.ली. यांचे दर 

सवात लघु म ा  झाले आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.३१ % ने कमी आले आहेत 
यांचेकडुन काम क न घेणेकामी एकुण र. .२०,८०,०००/- एवढा खच येणार आहे. याबाबत कामकाजाचे 
आदेश .ई-ग/९/कावी/४३/२०१५ द.३१/०१/२०१५ र. .२०,८०,०००/- िनगत करणेत आलेले असून 
केलेले कामकाजाचा करारनामा कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८७५      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – भुगयो व ुत 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . व/भुगयो/ व/तां/३६/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपाचे भुगयो अंतगत िचंचवड लो ले हल (देऊळमळा) मैला पंप हाऊस या वाढ व वीजभाराबाबत 
न वन वीज मीटर घेणेकामी म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. . २४,६३४/- (अ र  र. .चो वस हजार सहाशे 
चौतीस) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७६      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०७/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/१४/१/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड  येथील . .६१ मधील जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी M/S. SHREE GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७४५/- (अ र  
र. .एकवीस लाख सातशे पंचेचाळ स) -२५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१६,४३,३०८/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७७      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०८/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/१४/९/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत . .३७ महा मा फुलेनगर येथे जलिनःसारण सु वधा 
पुर वणेकामी M/S. SHREE GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७९१/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख सातशे ए या नव) -२५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १६,४३,३४४/- 
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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८७८      वषय मांक – ५० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७०९/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/१८/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, फुगेवाड  येथील . .६२ मधील जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणे करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,६०६/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सहाशे सहा) -२८.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,८८,०५८/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८७९      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७१०/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/क मु यालय/HO/३/१५/ २०१४-१५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत नेह नगर येथील . .३८ मधील जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. M G MANE (िन.र. .२१,००,६५०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सहाशे प नास) -२३.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१६,८९,५५३/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८८०      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ई-ग हन स/३/का व/२२/१५ द.२०/२/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

ई-िन.१०/२०१४-१५ चे िन वदा कटन िस द चे बल तावात नमूद माणे वृ प ांना अदा 
करणे व सदरचा खच जनता संपक वभागाचे “ िस द ” या लेखािशषाव न खच  टाक यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १०८८१      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – उदयान 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२३०/१४ द.२१/८/१४ 
वषय - फ भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटामाती भरणेबाबत... 

मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय .५३ चे वषयप  मागे घेणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०८८२      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/७१४/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .पाणीपुरवठा/अ मु यालय/HO/१४/३/ २०१४-१५ 
अ वये, रावेत मैलाशु द करण क ा अंतगत वॉ. .१९ मधील आदशनगर, कवळे, रावेत इ. ठकाणी 
रा हले या भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. B K KHOSE 

(िन.र. .१४,००,५५३/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे ेप न) -२४.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .११,०४,४०६/- 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 अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८८३      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, पुनावळे येथे 
राम मं दरा या मागे दश या वधीसाठ  घाट बांधणे व मशानभुमी जवळ ल घाटाचे सुशोिभकरण 
करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .१४,००,३३६/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे छ ीस) -३८.८५ % 

अ. 

. 
वृ प ाचे नाव /जा हरातीचे आकारमान 

मंजूर दर 
( .चौ.से.मी. देय आकारमान 

एकुण 

र. . 

आयकर 

२%र. . 

वलंब शु क, 

लोगो, श द 

िस द न 
केलेने दंड 

िन वळ 

देय र. . 

१ दै.सकाळ (८०)चौसेमी ) २५०/- ८० चौसेमी २००००/- ४००/- -- १९६००/- 
२ दै.इं डयन ए स ेस (९६)चौसेमी ) ४५५ ९६ चौसेमी ४३६८०/- ८७४/- -- ४२८०६/- 
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कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,९९,१२०/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८८४      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४५/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, ताथवडे येथे 
घाटाचे व मशानभुमीचे सुशोिभकरणाचे कामे करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .१४,००,३३६/- 
(अ र  र. .चौदा लाख तीनशे छ ीस) -३८.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,९९,१२०/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८८५      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४३/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१/२०१४-१५ अ वये, 
पंपर नगर अजमेरा मोरवाड  प रसरात अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणेकामी M/S. SHIVAM 

ENTERPRISES Mahadev Pandharinath Waghale (िन.र. .२१,००,६९९/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख सहाशे न या नव) -४३.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४१,८२८/- 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 करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८८६      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३५/का व/८५/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -    

जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजनेअंतगत दुस-या ट यात पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  एकूण 
२०० बसेस मंजूर झा या असून बसेस खरेद  आदेश दले या  बसेस या एकूण रकमे या ५% माणे 
मो बलायझेशन ड हा स र कम पये ५,६६,२५,३६४/- (अ र  र कम पये पाच कोट  सहास  लाख 
पंचवीस हजार तीनशे चौस  फ ) िमळणेकामी मा.अ य  व यव था पक य संचालक, पुणे 
महानगरप रवहन महामंडळ िल. यांनी दंनाक ०५/०१/२०१५ चे प ा वये वंनती केली आहे. तर  
मा.अ य  व यव था पक य संचालक, पुणे महानगरप रवहन यांना नवीन २००  बसेस खरेद  आदेश 
दले या बसेस या एकूण रकमे या ५% मो बलायझेशन ड हा स र कम पये ५,६६,२५,३६४/- (अ र  
र कम पये पाच कोट  सहास  लाख पंचवीस हजार तीनशे चौस  फ ) पी.एम.पी.एम.एल पुणे यांना 
अदा करणेची मा.आयु  यांची मागणी असलीतर  उवर त २० िमनी बसेसचे खरेद  आदेश PMPML माफत 
देणेत आलेले असलेने, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने २०० बसेस या खरेद साठ  र. .१२५,३१,९८,६३२/- 
एवढा िनधी लागणार असून याचे ५% मो बलायझेशन अँड हा स हणून पूव चे र. .५,६६,२५,३६२/- 
ऐवजी र. .६,२६,५९,९३१/- एवढ  र कम PMPML यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८८७      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८५१/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ.  १३ अ वये, 
जल े  .ड/४ थेरगाव म ये वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन 
पुर वणे व टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन  (िन वदा र कम .-१४,०१,१७२/- (अ र  र. .-चौदा 
लाख एक हजार एकशे बहा र  फ ) पे ा २१.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,४७,७०७/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८८८      वषय मांक – ६० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१८७/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, . .४१ 
मधील गांधीनगर झोपडप याम ये खाणी जवळ ल जूने १४ शौचालय पाडून २६ िस सचे दूमजली 
शौचालय बांधणेकामी मे.बी.एम.शे ट  (िन वदा र कम .-३३,९८,११७/- (अ र  र. .- तेहतीस लाख 
अ या नव हजार एकशे सतरा फ ) पे ा ३३% जा त) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४५,१९,४९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा अट  शत  माणे 
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 – १०८८९      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/११४/१५ द.२१/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३७/ २०१४-१५ 
अ वये, . २८ मासळुकर कॉलनी येथील आ णासाहेब मगर टेड यमचे नुतनीकरण करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) -२२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने               
र. .३४,४१,१७६/-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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १०८९०      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक ६२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०८९१      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/१०२/१५ द.२१/२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपाचे फ े य ( थाप य) कायालयासाठ  पी. ह .सी. कुशन चेअर खरेद कामी कोटेशन नोट स 
.३२/२०१४-१५ अ वये लघु म कोटशनधारक मे.शुभम उ ोग, पंपर  यांना पी. ह .सी.कुशन चेअर 

पुरवठा करणेकामी एकुण र. .१,८५,३३०/- (अ र  र. . एक लाख पं याऐंशी हजार तीनशे तीस) दर 
वकृती  व  करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने तुत केले या सं वदेची 

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

------- 
ठराव मांक – १०८९२      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/११३/१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपाचे पशुवै क य, वै क य व नगरसिचव वभागासाठ  आव यक छपाई सा ह य खरेद बाबत 
कोटेशन नो. .२९/२०१४-१५ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार कोटेशन 
नो. .२९/२०१४-१५ एकुण ०४ कोटेशन नोट स दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म 
कोटेशनधारक मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे छपाईकामी एकुण र. .६७,१५०/- (अ र  र. .सदुस  
हजार एकशे प नास) चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. 

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

-------- 
ठराव मांक – १०८९३      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – व ुत मु यालय  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/तां/२९/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा या शासक य इमारती मधील उ ाहक .१ ते ४ ची वाष क प तीने देखभाल दु ती 
करणे हे काम िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न क न घेणेस व यापोट  
येणारा खच र कम पये ६,१९,९३६/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणीस हजार नऊशे छ ीस) ा  
झाले या कोटेशननुसार मे.ओट स इले हेटर इंड या िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८९४      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/तां/३०/१५ द.१८/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

शासक य इमारतीमधील न वन महापािलका सभागृहासाठ  बस वणेत आले या २ िल टची 
वाष क प तीने देखभाल दु ती करणे हे काम द.०१-०४-२०१५ ते द.३१-०३-२०१६ पयत या 
कालावधीम ये उ पाद त कंपनी मे.कोने इले हेटर इंड या ा.िल. यांचेकडुन िन वदा न माग वता, थेट 
प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये १,६६,०००/- 
(अ र  र. . एक लाख सहास  हजार) (स ह स टॅ ससह) ा  झाले या कोटेशननुसार मे.कोने 
इले हेटर इंड या ा.िल. यांस आगाऊ 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 – १०८९५      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – क े य थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क े/का व/२१८९/१४ द.११/१२/२०१४ 
 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.५/८/२०१४ 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 . ७५३० द. ५/८/२०१४ म ये 
खच मयादा .२७,३६,२६५/- पयत कर यास मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – १०८९६      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७५/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४३/१/२०१४-१५ अ वये, भाग .४३ पंपर  येथे 
जजामाता हॉ पटल येथे न वन इमारत बांधणेकामी मे.ईगल इं ा.इं.िल. (िन.र. .३४,२९,१२,७६६/- 
(अ र  र. .चौतीस कोट  एकोणतीस लाख बारा हजार सातशे सहास ) १.०४% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .३५,६३,१३,७९७/-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 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १०८९७      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/३९/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यक असणा-या औषधे/ 
सा ह य खरेद साठ  ई िन वदा .४/२०१४-२०१६ दोन वषाक रता िस  क न औषधे खरेद कामी दर 
माग वणेत आले होते. औषधे िनवड सिमतीने िनवड केले या कंप यांचे दर िन वदाधारकांनी िन वदेत 
सादर केले आहेत. ई िन वदा या क न संबंिधत पुरवठाधारकास िन वदेतील ा  लघु म दरानुसार 
पुरवठा आदेश देणेत येतात. तथा प िन वदा . ४/२०१४-२०१६ िन वदेम ये मे.एस.के. स जकल यांनी 
Dispo. (Starile) Gloves No-6, 6 ½, 7, 7 ½, 8 चे दर नजरचुक ने कमी भरले असुन सदरचा पुरवठा 
करणेस असमथ असलेबाबत प  दले आहे. यानुसार सदरचे Gloves खरेद बाबत मा.मु.ले.प. यांनी L2 

हे L1 या दरात पुरवठा करणेस तयार असतील तर खरेद  करावे अ यथा सदरची िन वदा र  क न 
नवीन िन वदा काढावी व दर यान या २/३ म ह या या कालावधीत दरप क मागवुन सदर सा ह याची 
खरेद  करावी असा अिभ ाय दला असुन यास मा.आयु  सो. यांनी मा यता दली आहे. यानुसार 
म.न.पा. चे वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस  क न बंद पा कटा ारे दरप क मागवुन लघु म दराने 
तातड ने आव यकता असलेने खरेद  करणेत आली यास र. .१,९९,५००/- इतका खच आला आहे. 
यास काय र मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १०८९८      वषय मांक – ७० 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/३८/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
     म.न.पा. दवाखाने/ णालयांमधुन वाईन यु आजारासाठ  आव यक असणार  Tab Tamiflu  

दर -385/- ित १० गो या व Syp Tamiflu 410/-1 ित बॉटल याची दरप क ा  लघु म दराने खरेद  
करणेत आलेली असुन, यासाठ  खच झाले या र. .५,९०,०००/- चे खचास मा यता देणे व यापुढे या 
दराने ह  औषधे आव यकतेनुसार वेळोवेळ  खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०८९९      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/८३/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मनपा शहरातील आव यकते माणे काय े ातील 
मशानभुमीम ये (भोसर ) होणारे दुषण रोख यासाठ  आव यकते माणे कामे करणे या कामासाठ  

मे.थम हे रटा इं ज. ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .७४,६६,०२८/- पे ा -१५.०१% कमी या दराने क न घेणेस 
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 यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९००      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/८४/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मु यालय/HO-०५-१-२०१४-१५ मधील कासारवाड  
एस.ट .पी. मधील या केलेले पाणी सी.एम.ई. येथे पुर वणेकामी ४०० मी.ली. यासाचे पाईपलाईन 
टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  मे.अ रहंत क शन यांचेकडुन 
िन.र. .२,३१,०७,०८२/- पे ा +६.८९% जा त (सुधा रत दरपृ थकरणा ारे) या दराने काम क न 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०१      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/११९/१५ द.२५/२/२०१५ 
 नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वलेनुसार रजा मंजुर  कामीचे तावात मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील ५७ (तीन) अनुसार मा. थायी सिमतीची आव यकता असलेने 
यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०९०२      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/१२५/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे कमचा-यांना पावसाळ  सा ह य मागणीनुसार यापुव ची खरेद  िन वदा सुचना 
.५३/२०१३-१४ अ वये मंजुर दराने खरेद  करणेत आली होती. सदर िन वदेम ये मे.लक  लॉ टक 

मुंबई यांचे बाब .१,२,३ व ४ क रता यांचेकड ल दर लघु म ा  झालेले आहेत. पु ष कमचा-यांना 
पावसाळ  सा ह य ए हरशाईन ँ ड चे रेनसुट खरेद  क रता वाढ व मागणी केलेनुसार मंजुर दराने खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .३,३४,६२५/- चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०३      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/१२२/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजप क सादर करताना स माननीय प कारांना आव यक 
ावयाचे बॅग ४०X३० से.मी. रंग काळा ७० नग व पेन ाई ह ४ GB- TRANSEND ४५ नग (मनपा 

पसंत नमु या माणे) ख याची खरेद  मे. ई क इ फोटेक सो युशन भोसर  या कोटेशन धारकांकड ल 
ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .६४,३१०/- चे खचास मा यता 

देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०४      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/१२३/१५ द.२६/२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागातील कमचा-यांक रता Revolving Chair FC-909 full black 

mach tilting Mechanism broadbase मॉडेल या ३६ नग खु याची खरेद  मे.िस वनायक इंड ज 
भोसर  या कोटेशन धारकांकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. .१,९४,४००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०९०५      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .७४१९ द.२४/०७/२०१४ रोजी मागासवग य क याणकार  योजना 
राब वणेक रता मोरया सामा जक ित ान या सं थेस काम देणेचा ठराव मंजूर झालेला असनू तावात 
नमूद केले माणे कोसस दरांचे िन तीनुसार येणा-या एकूण खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०६      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. आयो जत वरसागर संगीत महो सव २०१५ चे आयोजन दनांक २० ते 
२३ जानेवार  २०१५ या कालावधीम ये करणेत आले होते. यानुसार िनगड  ािधकरण येथील िनयो जत 
महापौर िनवास या ठकाणी दनांक २३ जानेवार  २०१५ रोजी उपरो  काय म झालेला आहे. याकर ता 
वशेष कारची वनी ेपन, काश, एल.ई.ड . कन व जिन  संचाची ता पुर या व पात यव था 
क न घे यात आलेली आहे. यानुसार सदरचे काम मे. वजय इले क स ऍ ड जनरेटस यांचेकडून 
क न घे यात आलेले आहे. तर  सदर कामाची र कम पये ६,९५,०००/- (अ र  पये सहा लाख 
पं या णव हजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०७      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 वॉड .३० नेह नगर नुरमोह ला येथील ना यालगत अ त वातील १२ िसटसचे शौचालय पाडून 
नवीन १० िसटसचा संडास बांधणे या कामांतगत नेह नगर येथील ना यालगत अ त वातील १२ 
िसटसचे शौचालय पाडून नवीन १० िसटसचा संडास लॉक बांधणेचे र. .१८,५७,१४०/- चे अंदाजप क 
तयार करणेत येवून यास तां क मा यता घेवून . थ/क/िन/का व/३१४ द.३१/०७/२०१४ नुसार 
द.०४/०९/२०१४ रोजी कायारंभ आदेश देणेत आलेला आहे. सदर कामाची मुदत ८ म ह यांची हणजेच 
०३/०६/२०१५ पयतची आहे. स थती जागेवर काम सु  करणेत आले होते. परंतु मा.नगरसद य 
ी.राहुल भोसले यांनी सदर जागेवर नवीन संडास लॉकची आव यकता नस याचे कळ वले आहे. 
यानुसार मा.सहा.आरो यािधकार  यांनी पाहणी क न . क े/आ/१५/का व/९०९/ २०१४ 
द.८/१२/२०१४ या प ा वये सदर ठकाणी नवीन संडास लॉक बांध याची आव यकता नाह  असे 
कळ वले आहे. यानुसार मा.नगरसद य राहुल भोसले यांनी वषयां कत कामातून नेह नगर मधील 
ना यांची दु ती करणे व चौक सुशोिभकरण करणेचे कामे कर याची मागणी केली आहे. यानुसार 
मा. वधी सिमतीम ये ठराव .६५ वषय .७ द.१९/१२/२०१४ नुसार वषयां कत कामातून नेह नगर 
मधील ना यांची दु ती करणे व चौक सुशोिभकरण करणेचे कामास मा यता िमळाली आहे. तर  
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उपरो  वषयां कत कामा या जागेत बदल करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – १०९०८      वषय मांक – ८० 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सिंगता भ डवे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १००३२ द.२३.१२.२०१४ मधील अ. .१२ मजकूर वगळणेत यावा व 
याऐवजी अ. .९ हा मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९०९      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक १०८१७ द.२१/२/२०१५ मधील ५.७८३% कमी हा दर वगळून 
याऐवजी ५.८७३% कमी हा दर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९१०      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 पयावरण व रा ीय काय माची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकर ता वॉलसाईन बोड, 
र. .४०/- ित चौरस फुट, साईन बोड र. .७५/- ित चौरस फुट ऍ िलक साईन बोड र. .३५०/- 
ित चौरस फुट या दराने लघु म कोटेशनधारक मे.राज एंटर ायझेस यांचेकडून करारनामा क न काम 

क न घे यासाठ  येणा-या य  खचास करारना यास अिधन राहून मा यता तसेच मनपा दवाखाने, 
णालये व इतर ठकाणी व पयावरण वषयक साईन बोड, वॉल साईन बोड, ऍ िलक साईन बोड तयार 

करणेकर ता आव यकतेनुसार वेळोवेळ  सन २०१५ ते २०२० या कालावधीत येणा-या य  खचास 
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 – १०९११      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.आशा शडगे, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांचे पंपर  व सांगवी 
या ठकाणी पुतळे आहेत. या ठकाणी पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांचे जयंती व पु याितथी या 
दवशी मा.महापौर यांचे ह ते आदरांजली अपण केली जाते. पु य ोक अ ह याबाई होळकर यांचे काय 
व वध े ातील पथदश  व पाचे आहेत. पु या ोक अ ह याबाई होळकर यांनी भारतात अनेक हंदू 
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मं दरे व नद घाट बांधले कंवा यांचा जीण ार केला आ ण महे र व इंदूर या गावांना सुंदर 
बनवले. या अनेक देवळां या आ यदा या हो या. यांनी अनेक तीथ े ी धमशाळांचे बांधकाम केले. 
यांत ारका, काशी, उ जैन, नािशक व परळ  वैजनाथ यांचा ामु याने समावेश आहे. महे र येथील 
अ ह यादेवींची राजधाली ह  जणू का य, संगीत, कला व उ ोग यांची सं थाच होती. महारा ातील िस  
मराठ  क व मोरोपंत व शाह र अनंतफंद  यांना व सं कृत व ान खुशालीराम यांना अ ह याबा नी 
आ य दला. यांनी महे र शहरात एक कप याची िगरणीसु ा सु  केली.  
 सतरा या शतकामधील या काळात म हलांवर व वध सामा जक बंधने होती, या काळातील 
यांचे इंदौर सं थान या रा य कारभाराबाबत – भारत वषातील यांमधील उ म रा यक या अशा 
कारे वणन केले जाते. यां या चांग या बु ने, चांगुलपणाचे व गुणांचे उदाहरण देता येऊ शकते. अशा 

अ ह याबाई ा एक महान ी हो या. आप या असामा य कतृ वाने अ ह याबा नी रयतेचे मन 
जंकले. नाना फडणवीसांसकट अनेक उ च धुर ण आ ण माळवा ांतातील लोकांनुसार या एक द या 
अवतार हो या.  
 एकोणीसा या व वसा या शतकातील, भारतीय, इं जी व अमे रकन इितहासकार हे मा य 
करतात क , अ ह यादेवी होळकरांना, माळवा व महारा ाम ये, याकाळ  व आ ाह , संताचा स मान 
दला जातो. इितहासा या कोणाह  अ यासकाला हे मत खोडून काढ याजोगे आजवर काह ह  सापडलेले 
नाह त. यांनी धािमक, सामा जक, शै णक े ात उ लेखनीय काय केले असून यांचे काय समाजाला 
दप तंभासारखे आहे. स याचे प ढला पु य ोक अ ह याबाई होळकर यां या कायाची प रपूण अशी 
ओळख झालेली दसून येत नाह . वा त वक पाहता यांचे काय न या प ढला ेरणा देणारे आहे याची 
ओळख न याने क न देणे आव यक आहे. यामुळे समाजात यांचे कायाचा संदेश जावून समाजाम ये 
सुधारणे होणेस मदत होणार आहे. यासाठ  यांचे जयंती दनी यांचे जीवन कायावर आधार त व वध 
काय म महानगरपािलकेने आयो जत करावेत याम ये दशन, या यान व सां कृितक काय म यांचा 
समावेश कर यास व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९१२      वषय मांक – ८४ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मऔभां/१/का व/४०/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 वाईन यु णांची म.न.पा. दवाखाने/ णालयांमधुन तपासणी व उपचार सु  असुन, 

णांबरोबर सात याने संपक येत असले या दवाखाने/ णालयांमधील डॉ टस, िस टर् , फामािस ट, 
टे निशय स या व इतर संपक येणा-या कमचा-यांना वाईन युचा संसग होऊ नयेत यासाठ  
वापरणेक रता वाईन यु मा क खरेद  क न पुरवठा करणेची तातड क आव यकता ल ात घेता 
ाथिमक व पात, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सन १९४९ मधील अनुसुची ड करण ५ (२) 

२ नुसार थेट प तीने सन २०१४-१६ चे औषधे/सा ह याचे २ िन वदाधारकांपैक  मे.महेश स जकल अँ ड 
फामा, िचंचवड यांचेकडुन ा  र. .३५/- ा लघु म दराने स या ३००० नग र. .१,०५,०००/- व यापुढे 
आव यकतेनुसार खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०९१३      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग-म यवत  औषध भांडार,वै कय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मसाभां/२/का व/२७/८२/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
 मनपा या णालयात ज माला येणा-या मुलींना आव यक लागणारे ३००० संच ई-िन वदा 
नो टस .११/२०१४-१५ मधील लघु म दर िन वदाधारक मजदूर म हला संघ यांचे दर ित संच ३४२ 
. या दराने िनयमानुसार करारनामा क न अनामत र कम घेऊन बाळंत वडा संच खरेद  कर यास व 

येणा-या र. .१०,२६,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच यापुढ ल काळात आव यकतेनुसार 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास (दरवाढ/घट नुसार) मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९१४      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २७/०२/२०१५     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/११७/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ अ. .२० 
अ वये, भाग .२८ येथील म.न.पा. इमारती व उ ानांची नुतनीकरण व सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी M/s. C.N. Gaikwad (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
ऐंशी) पे ा -२३.९४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३३,५५,५८८/- 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 घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०९१५      वषय मांक – ८७ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
 मशानभुमीसाठ  आव यक सा ह य पुर वणे या वषयास अनुस न पं.िचं.मनपा प रसरात या-
या मशानभूमी आहेत, या सव मशानभूमींत खोरे,घमेले, टकाव, बादली जे अंत वधी या वेळ  

आव यक असणारे सा ह य आहे ते व रत उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०९१६      वषय मांक – ८८ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 राजमाता अ ह यादेवी होळकर यां या जयंतीिनिम  पं.िचं.मनपा या वतीने बोधना मक 
काय म घे यास व यासाठ या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०९१७      वषय मांक – ८९ 
दनांक – २७/०२/२०१५      
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव... 
 पं.िचं.मनपा प रसरात या शाळा (मराठ  मा यमा या खाजगी शाळा) आहेत, यां याकडून 
महानगरपिलका कर जमा करत असते. या सव मराठ  मा यमा या खाजगी शाळा या अ यंत कमी फ  
आकारत असतात. परंतू महारा ात मराठ  भाषा वापरतात, या मराठ  भाषेचा वकास, चार व सार 
करणा-या शाळांना आप याकडून ( प.िचं.मनपा) मदत हावी याक रता खाजगी मराठ  मा यमा या 
शाळांचा कर माफ करणेस 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  िचंचवड महानगरपािलका,                     पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/३२/२०१५ 

दनांक - ३/३/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
  
 
 
 
 


