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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - १७५ 

सभावृ ांत 

दनांक – २३/०६/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२३/०६/२०१५ 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.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.खोसे - सहा.आयु , 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.उबाळे- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-संगणक 
अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.क पले,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.दांगट,मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.ऐवले-समाज 
वकास अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन 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-५३) इ े ीय काय े ातील भाग . ६ ते ७ व २९ ते ३६ मधील ॉम वॉटर 

चबरची साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणेबाबत... 
वषय मांक-५४) मानधनावर सुर ा िन र क या पदाबाबत... 
वषय मांक-५५) सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील तरतुद म ये फेरबदल क न तरतुद वग 

करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक-५६) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक-५७) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक-५८) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक-५९) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक-६०) क  शासन पुर कृत माट िसट  व अमृत योजनेअंतगत आयो जत कायशाळेस 
द.२५/६/२०१५ ते द. २६/६/२०१५ या कालावधीत नवी द ली येथे उप थत 
राहणेकामी याकर ता येणा-या वमान वास व इतर आव यक खचास मा यता 
देणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

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

वषय मांक-६२) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 

वषय मांक-६३) योितबा उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक-६४) िसतांगण उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक-६५) आई उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक-६६) मौजे तळवडे येथील डअर पाक वकिसत कर याकर ता वा तु वशारदाची 
नेमणूक करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक-६७) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 
यांचा ताव... 
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वषय मांक-६८) ब भागातील सन २०१५- १६ चे मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक 

कामां या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत – मा. हरानंद आसवाणी, 
मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

-------- 
दनांक १६/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७४) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – ११७९५     वषय मांक – १ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०९/१५ द.५/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/२/ २०१४-१५ 
अ वये, . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह ंग लॉक प दतीने करणे (से. .२६, २७, २७अ व २८) कामी 
M/S.VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .३६,४१,३०३/- (अ र  र. .छ ीस लाख 
एकेचाळ स हजार तीनशे तीन) पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२४,३३,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७९६     वषय मांक – २ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०८/१५ द.५/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/६/ २०१४-१५ 
अ वये, ािधकरण . .१७ मधील से. .२७ मधील पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .४२,०१,६७२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
बहा र) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,०७,६४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११७९७     वषय मांक – ३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
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 ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११७९८     वषय मांक – ४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४८/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध ठकाणी 
मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चालू असते. यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
काय े ातील व वध (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे चौक येथील रहदार  
सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  
अंदाजे १०० ॅ फक वाडन (पु ष) कमचा-यांची िनयु  कर ता मा यता ा  इ छुक िन वदाकारांकडून 
ई-िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ िस द केली असता िन वदेतील अट  शत नुसार ई-िन वदे अंतगत 
५ (पाच) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी िन वदेत सहभाग न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या 
मा य तावा अ वये सव सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट .२ दनांक १६/१२/२०१४ रोजी 
उघडणेत आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु  यांनी आयु  कायालय येथे बैठक आयो जत करणेत 
आली. या बैठक म ये वभागून द या अ वये तावात नमुद केले माणे त या वये सव 
सं था/एज सी/ठेकेदार यांना मा.आयु  यांचे सुचनेनुसार सुर ा वभागा या सोई या ीने या 
सं थांनी या िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या ीने 
पाञ सं थाना दनांक २/०३/२०१५ रोजी या पञाअ ये मा.सहा.आयु  कामगार क याण यांनी 
कळ वणेत आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या दर र कम पये १२११६.३३ माणे कामकाज 
करणेस तयार आहेत कंवा नाह  याबाबत वचारणा केली असता सव सं थेचे मालक/ ितिनधी यांनी 
र कम पये १२११६.३३ माणे कामकाज करणेस तयार आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे 
कळ वणेत आले. व रल सव बाबीचे अवलोकन करता उपरो  पाञ सं थाना वाहतूक पोिलसां या मदती 
करता यां या वेळे नुसार सकाळ  ९.०० ते दुपार  १.०० व सायंकाळ   ४.०० ते राञी ९.०० वाजेपयत 
तैनात करणेचे कामकाज १२ म हने कालावधीकर ता मा.सहा.आयु  कामगार क याण यांनी कळ वणेत 
आले या रखवालदार मदतनीस कमचार  यां या दर र कम पये १२११६.३३ हे ॅ फक वाडन यांना लागू 
क न कमचार  पुर वणे बाबत कामकाज आदेश देणे कामी खािलल त यात नमुद केले माणे मा यता 
असावी. 

अ. . सं थेचे नाव    मािसक दर सं या 
१ मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा.िल. १२११६.३३ ७५ 

२ मे. ीकृपा स ह सेस २५ 

 
                                                                      एकूण १०० 
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वर दश वले या त यानुसार उपरो  सं थेकडून ॅ फक वाडन कमचार  पुर वणे कामी 

ती माह ती ॅ फक वाडन कमचार  र कम पये  १२११६.३३ माणे येणा-या खचास व ईिन वदेतील 
अट -शत  माणे मुळ वेतन व जानेवार  व जुलै म ये वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े 
लागू करणेस व या पोट   होणा-या खचास मा यता देणे, तसेच ॅ फक वाडन कमचार  गैरहजर 
अस यास यांचे मािसक वेतनास म ह याचे २६ दवसांनी भागून येणा-या ित दन दराने गैरहजर 
दवसांचे वेतन कपात करणेस, झोपले या ॅ फक वाडन कमचा-यांचे बाबत ित कमचार  ित दन 
र. .१००/- माणे दंड वसूल करणेस, व गणवेश प रधान न केले या ॅ फक वाडन कमचा-यांचे बाबत 
ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड वसुल करणेस व ठेकेदार  प दतीने नेमले या गैरहजर 
ॅ फक वाडन कमचा-या या वेतनावर (पाच ट के) ५% दंड अकारणेस तसेच या न वन िन वदेम ये 

रखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  हणून 
ठेकेदाराला र कम पये २०००/- ित महा जादा दंड आका न येणा-या व एकूण गैरहजेर या 
र कमेवर ५ % अित र  दंड अकारणेत यावा व सदरचा खच हा सुर ा वभागाकड ल ‘‘सामा जक 
सुर तता उप म’’ या लेखािशषावर खच  टाकणेत यावा व संबंिधतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेस तसेच येणा-या शासक य खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११७९९     वषय मांक – ५ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५४९/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती/उदा. 
करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा,कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  
प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता 
ा  इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ िस द केली असतािन वदेतील अट  

शत नुसार ई-िन वदे अंतगत अनु मे ०९ (नऊ) सं था/एज सी/ठेकेदार यांनी िन वदेत सहभाग 
न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या मा य तावा अ वये सव सं थाना पाञ करणेत आ याने 
पा कट  ०२ दनांक ०१/०१/२०१५  रोजी उघडणेत आलेले आहेत. याअ वये मा.आयु  यांनी दनांक 
आयु  कायालय येथे बैठक आयो जत करणेत आली. या बैठक म ये वभागून दले या त या वये सव 
सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ीने या सं थांनी िन वदेम ये भाग घेतला 
आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या ीने खािलल त यात नमुद केले माणेई-
िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ म ये रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची 
नेमणूक करणेस मा यता ावी. 
 

अ.  सं था/एज सी/ठेकेदार नाव 

ई-िन वदा सुचना 
.२/२०१४-१५ 

एल १ दरपञक 

रखवालदार 
मदतनीस कमचार  
सं या 

१) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. 
  

६ 
२) मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  ा.िल ९० 
३) मे.शुभम उदयोग ८५ 
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४) मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ा.िल. १११२४.९९ 

  

१५० 
५) मे. टल इं गेटेड स हसेस ा.िल. ४० 

 
                                   एकूण ३७१ 

वर दश वले या त या अ वये व ईिन वदेतील अट -शत  नुसार मुळ वेतन व वेळोवेळ  लागू 
होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस तसेच उपरो  सं थे या नावापुढे नमुद केले माणे 
रखवादलदार मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी दर ती माह ती रखवालदार र कम 
पये १११२४.९९ माणे संबिधत कोणताह  म हना असला तर  २६ दवसांनी भागून येणा-या र कमे 

नुसार रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार 
ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन कपात करणेस,तसेच झोपले या रखवादलदार 

मदतनीस कमचार  आढळून आ यास यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .१००/- व गणवेष 
प रधान न केले या रखवादलदार मदतनीस कमचार  यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- 
नुसार दंड अकारणेस तसेच या न वन िन वदे म ये रखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे गैरहजेर चे 
माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- ित महा 

जादा दंड आका न येणा-या व एकूण गैरहजरे या र कमेवर ५ % अित र  दंड आकारणेत यावा तसेच 
सदरचा खच हा सुर ा वभागाकड ल ‘‘ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था’’ या लेखािशषाव न खच  
टाकणेत यावा. संबंिधतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या 
शासक य खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८००     वषय मांक – ६ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५५०/२०१५ द.१६/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक व ालय शाळे या सुर ा यव थेचे 
कामकाज करणे कामी ठेकेदार  प दतीने १ (एक) वषकालावधीसाठ  अंदाजे २९४ रखवालदार मदतनीस 
कमचा-यांची िनयु कर ता मा यता ा  इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .३/२०१४-२०१५ 
िस द केली असता िन वदेतील अट  शत नुसार ई-िन वदे अंतगत ८ (आठ) सं था/एज सी/ठेकेदार 

यांनी िन वदेत सहभाग न द वले या सं थाना मा.अित.आयु  यां या मा य तावा अ वये सव 
सं थाना पाञ करणेत आ याने पा कट  २ दनांक ०१/०१/२०१५ रोजी उघडणेत आलेले आहेत. 
याअ वये मा.आयु  यांनी आयु  कायालय येथे वाजता बैठक आयो जत करणेत आली.या बैठक म ये 
वभागून दले या त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या सोई या ीने या 
सं थांनी िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभाग कामकाजा या सोई या ीने 
खािलल त यात नमुद केले माणेई-िन वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये रखवालदार मदतनीस कमचार  
(अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणे एल १ या दर सेवाकर वगळता (गृह त न धरता) ती माह 
ती रखवादलदार मदतनीस कमचार  र कम पये १०,८००/- म ये काम करणेस तयार आहेत कंवा 

नाह त याबाबत वचारणा केली असता सव सं था एल १ या दर ती माह ती रखवालदार मदतनीस 
कमचार  र कम पये १०,८००/- म ये काम करणेस तयार आहोत व आमची कुठलेह  त ार नाह  असे 
कळ वणेत आले.  व रल सव बाबीचे अवलोकन करता पाञ सं थाना शाळेवर ल सुर ा यव था करणे 
कामी बैठक म ये वभागून दले या त या वये सव सं था/एज सी/ठेकेदार यांना सुर ा वभागा या 
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सोई या ीने या सं थांनी या िन वदेम ये भाग घेतला आहे याअ वये व सुर ा वभागा या 
कामकाजा या सोई या ीने खािलल त यात नमुद केले माणेई-िन वदा सुचना .३/२०१४-१५ म ये 
रखवालदार मदतनीस कमचार  (अध कुशल कामगार) यांची नेमणूक करणेस मा यता ावी. 
 

अ. . सं थेचे नाव 
सेवाकर वगळता        

मािसक दर सं या 

१ मे.एल.एम.सी. िस यु रट  फोस ा.िल. 
  

१०,८००/- 

११५ 

२ मे. ीकृपा स ह सेस   ११४ 

३ मे.सैिनक इंटेिलज स स ह सेस ा.िल. २५ 

४ मे.बी. ह .जी इं डया ४० 
एकूण २९४ 

वर नमुद केले या त यात दश व या माणे ईिन वदेतील अट -शत  माणे मुळ वेतन व 
वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े लागू करणेस व या पोट  होणा-या खचास मा यता 
देणे तसेच सुर ा र क गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार ित दन येणा-या दरानुसार गैरहजर 
दवसांचे वेतन, झोपले या सुर ा र क, यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .१००/-व गणवेष 
प रधान न केले या सुर ा र क,यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड कामकाज 
आदेश दलेपासून वसूल करणेस तसेच या न वन िन वदेम ये रखवादलदार मदतनीस कमचा-यांचे 
गैरहजेर चे माण कमी हो याचे ीने दंडा मक कायवाह  हणून ठेकेदाराला र कम पये २०००/- 
ित महा जादा दंड अका न येणा-या गैरहजेर चे माण कमी होणेचे ने गैरहजर दवसांचे वेतनावर 

५ % ट के अित र  दंड आकारणेकामी तसेच सदरचा खच हा सुर ा वभागाकड ल ‘‘ठेकेदार  प दतीने 
सुर ा यव था’’ या लेखािशषाव न खच  टाकणते यावा. संबंिधतांबरोबर ०१ वषाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेकामी व तसेच येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०१     वषय मांक – ७ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
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 ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८०२     वषय मांक – ८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य इ े ीय कायालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/इ केा/का व/६५६/२०१५ द.२१/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

म.न.पा. या व वध क पांचे कामांना क प यव थापन स लागार (पीएमसी) आहेत. स  
थतीत कामे क प स लागार यांचे देखरेखीखाली गतीपथावर आहेत. कामाचे व प तसेच तातड ची 

आव यकता पाहता भोसर  स.नं. १ येथील आर ण .४३१ म ये शंभर बेडचे अ ावत णालय व 
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वाचनालय बांधणे या क पासाठ  त  वा तू वशारद (आ कटे ट) हणून िन वदापुव  ( ीटे डर) 
कामासाठ  नेमणूक करणेचा ताव मंजूर आहे. तूत िन वदा पुव कामाकर ता आ कटे चरल स हसेस 
मे.शशी भू अँ ड असो. हे पुर वत आहेत. या बाबींचा वचार करता क प यश वीपणे व तां क या 
पुण होणेकामी िन वदा प ात कामासाठ  मे.शशी भू अँड असो. यांना क प कंमती या १.३५ % या 
दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०३     वषय मांक – ९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१२०/१५ द.२२/५/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/१३/२०१४-१५ 
अ वये, ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हुता मा चौका पयत या र यास IRS माणे 
फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .३६,४१,३७०/- 
(अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार तीनशे स र) पे ा -३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,३३,२३६/- 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 यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०४     वषय मांक – १० 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/११८/२०१५ द.२२/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/४४/२५/२०१४-१५ 
अ वये, ािधकरण . .१७ मधील से. .२८ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .४२,०१,५३७/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे 
सदोतीस) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,०७,५५१/- 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 यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८०५     वषय मांक – ११ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/का व/१२५/२०१५ द.२५/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/४४/HO/२०१४-१५ अ वये, 
ािधकरण भाग .१७ मधील से. .२७ अ मिधल पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. . ४२,०१,३४७/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
तीनशे स ेचाळ स) फ ) पे ा -३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२८,०७,४२४/- 
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 घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०६     वषय मांक – १२ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/३३८/१५ द.४/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या तालेरा णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन 
साफसफाई व व छता हे काम मे.बी. ह .जी. इं डया िल., यांचेकडुन (स हस कॉ ॅ ट प दतीने) यांची 
वत:ची अ याधुिनक उपकरण,े रसायने व मनु यबळाचा वापर क न तां क प दतीने (Mechanized 

Cleaning) साफसफाई व व छता क न घेणेकामी  दनांक ०३/०६/२०१५ पासून यांनी वाय.सी.एम. 
णालया माणे दले या दरानुसार आव यक  लागणारे १६ कमचार , मिशनर , रसायने व इतर खचास हत 

कमान वेतन कायदयानुसार येणारा ित म हना खच र. .२,१२,५११/- (अ र  र. .दोन लाख बारा हजार 
पाचशे अकरा) माणे कर यात येणा-या करारना यास अिधन राहून व अनामत र कम घेवून सहा म हने 
कालावधीकर ता अथवा मानधनावर ल नेमणुका पुण होईपयत येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०७     वषय मांक – १३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/५७/२०१५ द.५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, सांगवी 
कवळे र यावर ल EHV  व ुत लाईनखाली येणा-या BRTS  सब टेशन या भागात EHV लाईनला 
आव यक ती उपाययोजना करणे (सांगवी कवळे भागात बीआरट एस र यावर ल ल मणनगर सबवे 
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येथील EHV लाईन हल वणे) कामी मे.एस.ड .हरपाळे (िन.र. .४५,८९,३२६/- (अ र  
र. .पंचेचाळ स लाख एकोणन वद हजार तीनशे स वीस) पे ा २ % जादा) या ठेकेदाराकडुन काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८०८     वषय मांक – १४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१४७/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - मोशी कचरा डेपो येथील वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणबेाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८०९     वषय मांक – १५ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/६९५/१५ द.५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुणे ज हा सुर ा र क मंडळाकड ल सुर ा र क यांना 
माहे ए ल २०१३ पासूनवेतन भ े व इतर सेवा शत  पुनिनधार त करणेबाबत पुणे ज हा सुर ा र क 
मंडळ यांचे कड ल पञ . पु जसुरम/वेतन/पुनिनधा रत/ठ. .५१/२०१३ आदेश अ वये सुर ा र क 
कमचार  यांचे मुळ वेतन र. .५,०००/- याऐवजी माहे ए ल २०१३ पासून वाढ होवून मुळवेतन र. . 
६,०००/- झाले बाबत कळ वणेत आलेले होते, याबाबत मा.कामगार क याण अिधकार  यांना सुर ा 
वभागाकड ल पञ .सु व/३/का व/९५२/२०१३ दनांक २७/०९/२०१३ अ वये कळ वणेत आले होते. 
परंतू याबाबत मा.कामगार क याण अिधकार  यांनी माहे ए ल २०१३ पासूनचे दर न कळ वता यांनी 
माहे जुलै २०१३ पासून दर कळ वणेत आले होते. यामुळे पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ यांना माहे 
ए ल २०१३ पासुन ते जुन २०१३ म ये  जे वेतन भ े व इतर सेवा शत  पुनिनधार त करणे आव यक 
अस याने,मा.कामगार क याण अिधकार  यांना पुन  सुर ा वभागामाफत पञ 
.सु व/३/का व/१२७१/२०१४ दनांक १३/१०/२०१४ अ वये कळ वणेत आले व याअ वये मा.कामगार 

क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ .काक/५/का व/५०२/२०१४ दनांक २०/१०/२०१४ अ वये 
माहे ए ल २०१३ ते जुन २०१३ चे कमान वेतनपञक कळ वणेत आलेले असून ते खािलल त ाम ये 
नमुद केले माणे मा यता देणेत येत आहे. 
  

अ.               तपशील      सुर ा र क कमान वेतन दर 
१ मुळ पगार ६०००.०० 
२ वशेष भ ा १५७६.०० 
३ एकुण (ए) ७५७६.०० 
४ घरभाडे भ ा (एकूण ए वर १० ट के) ७५७.६० 
५ धुलाई भ ा ४५०.०० 
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६ वास भ ा ५००.०० 

७ 
ले ह  ४२.५ट के (एकूण ए वर ४२.५ 
ट के) ३२१९.८० 

८ एकूण र पये १२५०३.४० 
 

तसेच सुर ा वभागास सं था/ठेकेदार/एजं सीज यां या माफत पुरवलेले सुर ा र क, ॅफ क 
वाडन यांना माहे जुलै २०१४ पासून मा.कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल पञ 
.काक/५/का व/५१८/२०१४ दनांक २५/११/२०१४यांनी कळ वणेत आलेले वशेष भ ा (महागाई भ ा) 

वेतन र कम पये २२१४/- अदा करणे आव यक आहे याबाबत मा यता देणेत येत आहे. 
जुलै २०१४ ते डसबर २०१४ अखेर सुधा रत वेतन दरवाढ त ा खािलल माणे :- 

 

. एज सी/सं था पदनाम सं या माहे  जुलै २०१४ 

६ मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ सुर ा र क -- १५१४२.०३ 
 

तसेच माहे जानेवार  २०१५ चे मा.कामगार क याण अिधकार  यांचेकड ल पञ  
काक/५/का व/१३८/२०१५ दनांक २५/०५/२०१५अ वये कळ वणेत आलेला वशेष भ ा (महागाई 
भ ा) वेतन र. पये २५११/- दरवाढ लागू करणे आव यक आहे. याबाबत मा यता देणेत येत आहे. 

जानेवार  २०१५ ते जुलै २०१५ अखेर सुधा रत वेतन दरवाढ त ा खािलल माणे :- 
 
. एज सी/सं था पदनाम सं या जानेवार  २०१५ 

६ मे.पुणे  ज हा सुर ा र क मंडळ सुर ा र क -- १५६५०.९३ 
 

वर ल त यात नमुद केले माणे मुळ वेतन व वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई भ ा व इतर भ े 
लागू करणेस व याक रता होणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८१०     वषय मांक – १६ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१६४/२०१५ द.९/६/२०१५ 
वषय- वाय.सी.एम. णालया या ने रोग-ओट  वभागातील माय ो कोपचे स हसींग (AMC)  

करणेबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८११     वषय मांक – १७ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/५५/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणबेाबत... 
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वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८१२     वषय मांक – १८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१३६/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१४ व १७ म ये न वन गितरोधक तयार करणे दशादशक फलक, इ. अनुषंिगक  

कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८१३     वषय मांक – १९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /ेका व/२१७१/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुत यास उतर यास िशड   

 करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८१४     वषय मांक – २० 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८०/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय – िन वदा नोट स .०३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८१५     वषय मांक – २१ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३८१/२०१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - िन वदा नोट स .०३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११८१६     वषय मांक – २२ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१७७/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार पुर वणे कामी आरो य मु य 
कायालयामाफत ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व 
भ े यापोट  देय असणार  र कम ९० % असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १० % असे रकमेचे 
वभाजन करणेत आले आहे. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क र. . 
१९,०६,३०५/- अशी एकूण र. . २,०९,६९,३५७/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदा 
सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून 
सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ७ िन वदाधारकांपैक  
सव िन वदाधारक पा  असुन मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 
सेवाशु का या ८३ %कमी दराने   (र. .३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४ % कमी दराने 
िन वदा सादर केली आहे. सदरचे लघु म दराने मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध 
म.न.पा. वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार तसेच फ े ीय कायालय आरो य 
वभागाकड ल अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी १ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करण,े याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,ेकामाचे आदेश देणे व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८१७     वषय मांक – २३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१७५/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार पुर वणेकामी आरो य मु य कायालयामाफत 
ई-िन वदा नोट स .४/२०१४-१५ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची िन वदा 
कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय 
असणार  र कम ९० % असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १० % असे रकमेचे वभाजन करणेत 
आले आहे. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,६२,४१,१३२/- + सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी 
एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदा सादर करताना 
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कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून सेवाशु क 
रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या १० िन वदाधारकांपैक  सव 
िन वदाधारक पा  असुन मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवा 
शु का या ९८.५२ % कमी दराने (र. .२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६ % कमी दराने 
िन वदा सादर केली आहे. सदरचे लघु म दराने मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  उपल ध 
म.न.पा. वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार तसेच अ े ीय कायालय आरो य 
वभागाकड ल अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी १ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
नेमणूक करण,े याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े कामाचे आदेश देणे व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८१८     वषय मांक – २४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१७६/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 
वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार पुर वणे कामी आरो य मु य कायालया 
माफत ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदरची 
िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े 
यापोट  देय असणार  र कम ९० % असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १० % असे रकमेचे 
वभाजन करणेत आले आहे. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. .१,६९,४६,६१२/- + सेवाशु क 
र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे. िन वदा 
सादर करताना कामगारांना वेतन व भ े यापोट  अदा करावयाची र कम ोटे ट करणेत आली असून 
सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता. यानुसार ा  झाले या ८ िन वदाधारकांपैक  
सव िन वदाधारक पा  असुन मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 
सेवाशु का या ८१.५० % कमी दराने (र. . ३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१ % कमी 
दराने िन वदा सादर केली आहे. सदरचे लघु म दराने मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया दत यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA 
ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  
उपल ध म.न.पा. वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार तसेच ड े ीय कायालय 
आरो य वभागाकड ल अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी १ वष कालावधीकर ता ठेकेदार 
हणून नेमणूक करण,े याकामी यांचेशी आव यक अट /शत चा करारनामा करण,े कामाचे आदेश देणे व 

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११८१९     वषय मांक – २५ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – ब े य कायालय, जलिनःसारण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/TBdrainage/१४३/२०१५ द.१५/६/२०१५ 
वषय - वॉड .५१ गणेशनगर, बेल ठकानगर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी  

 जलिनःसारण निलका टाकणबेाबत... 
वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८२०     वषय मांक – २६ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेका/७/का व/१४७/२०१५ द.१२/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर   िचंचवड म.न.पा. या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स . ११/४/२०१४/२०१५ ची 
जा हरात .९४ रा य तरावर िस द करणे कामी दै.टाई स ऑफ इं डया, दै.महारा  टाई स, दै.नवभारत 
टाई स ई. ुप यांना अदा करावयाचे र. .३,०६,०८९/- (अ र  र कम पये तीन लाख  सहा  हजार 
एकोणन वद फ ) व आयकर र. .६,२४७/- अशी एकुण र. .३,१२,३३६/- (अ र  र. .तीन लाख बारा 
हजार तीनशे छ ीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८२१     वषय मांक – २७ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – वाय.सी.एम. णालय र पेढ  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCM/पीजी-१ र पेढ /४७३/१५ द.५/६/२०१५ 

वषय - मनपाचे वाय.सी.एम. णालय येथे न याने झाले या र पेढ साठ  दर िन तीबाबत... 
वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८२२     वषय मांक – २८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५४९/१५ द.१६/६/२०१५ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बा  प रसराची  

यां क प दतीने तसेच मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई व व छता करणे कामकाजास 
मुदतवाढ बाबत... (िन वदा नोट स .२/२०१३-१४) 

वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११८२३     वषय मांक – २९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३८/१५ द.२/६/२०१५ 
वषय - कासारवाड  उप वभागातील . .६१ व ६४ मधील मनपा इमारतीमधील व ुत वषयक करकोळ  

देखभाल व दु तीचे काम करणबेाबत... 
वषय मांक २९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८२४     वषय मांक – ३० 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३९१/१५ द.१६/६/२०१५ 
वषय- िन वदा नोट स .०३/१५-२०१४-१५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८२५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २३/०६/२०१५     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/३९०/१५ द.१६/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .०३ अ वये, 
साईबाबानगर येथील रे वे लगत गटार बांधणे व इतर अनुषांिगक कामे  करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .१४,८९,३३७/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोन वद हजार तीनशे सदोतीस फ ) पे ा 
३ % कमी ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने दराने र कम पये १४,४४,६५७/- 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. 
-------- 

ठराव मांक – ११८२६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/८०/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/४-२०१४-१५ अ वये, . .६० 
सांगवी येथील व वध ठकाणी मा हती दशक व दशादशक फलक बस वणकेामी मे.देव कं . 
(िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा -३७.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
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मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८२७     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३०/१५ द.२७/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२-२०१४-१५ अ वये, . .४१ 
गांधीनगर येथील प रसरातील पाथवेची करकोळ दु ती कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं . 
(िन.र. .९,१७,८३३/- (अ र  र. .नऊ लाख सतरा हजार आठशे तेहतीस) पे ा -४९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८२८     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३२/१५ द.२७/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/६-२०१४-१५ अ वये, . .४० 
येथील ये  नागर कांना वरंगुळा क ात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं . 
(िन.र. .९,३०,०७६/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार शहा र) पे ा -४७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या 
िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८२९     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३६/१५ द.२७/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/९-२०१४-१५ अ वये, . .४१ 
गांधीनगर मधील सावजिनक व छतागृह करकोळ दु ती कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं . 
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(िन.र. .९,१०,२८६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे शहाऐंशी) पे ा -४७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३०     वषय मांक –३६  
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/११९/१५ द.१२/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/३-२०१४-१५ अ वये, . .६१ व 
६२ क भागासाठ  अित मण यं सामु ी कारवाईसाठ  व वध कारची वाहने पुर वणेकामी मे.समीर 
एटर ाजस (िन.र. .७,००,२१९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणीस) पे ा -२१.२४ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३१     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/९६/१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१-२०१४-१५ अ वये, . .३८ 
नेह नगर येथील कुलद प अंगण प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.जयराम क . 
(िन.र. .७,४८,९५७/- (अ र  र. .सात लाख आ ठेचाळ स हजार नऊशे स ाव न) पे ा -४८.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८३२     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/९८/१५ द.१७/४/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१४-२०१४-१५ अ वये, 
. .३८ नेह नगर येथील संतोषीमाता मंद र चौक व आंबेडकर चौकाचे सुशोिभकरण कामे करणेकामी 

मे.एस.बी.सवई (िन.र. .७,४९,९१६/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे सोळा) पे ा -
४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३३     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१३४/१५ द.२७/५/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/७-२०१४-१५ अ वये, गांधीनगर 
मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन मधील वषयक कामे, रंगरंगोट  करणेकामी मे.सांडभोर 
कं . (िन.र. .९,३१,८६१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस हजार आठशे एकस ) पे ा -४७.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३४     वषय मांक – ४० 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६९/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१४-२०१४-१५ अ वये, . .५८ 
नवी सांगवी येथील र यावर ल ख यांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा. ा.िल.(िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनश चौस ) पे ा -५.१५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३५     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७१/१५ द.१९/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/११-२०१४-१५ अ वये, सांगवी 
येथील . .५८ या भागासाठ  पाणीपुरवठा दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.आ व कार क . 
(िन.र. .५,५९,५६५/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार पाचशे पास ) पे ा -४१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३६     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – क े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६४/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/२०-२०१४-१५ अ वये, . .५८ 
मिधल जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणे कामी मे.मी हर इचर ाजस 
(िन.र. .९,६१,१४१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकस  हजार एकशे ए केचाळ स) पे ा -२८.०९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८३७     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४अ/का व/४४९/२०१५ द.१७/६/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

म.न.पा. या उ ान वभागासाठ  शोिभवंत कंुडया व रोपे खरेद  करणेबाबत िन वदा नोट स 
.९/सन २०१४-२०१५ कर ता (र. .९,६२,०००/-) मे. यु पा रजात गाडन यांची २७.५० % कमी दराने 

िन वदा वकृत करणेत आलेली असून याचे बरोबर द. ३०/१/२०१५ रोजी करारनामा क न आदेश 
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.उ ान/४अ/का व/१३०/२०१५ द.१०/०२/२०१५ अ वये कामाचे आदेश देणेत आलेले अस याने याचे 

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

-------- 
ठराव मांक – ११८३८     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/का व/b drainage/१७४/२०१५ द.१७/६/२०१५ 

वषय – तरतुद वग करणाबाबत... 
वषय मांक ४४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८३९     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५८३/१५ द.२९/५/२०१५ 
वषय - मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागासाठ  आव यक युपीएस सा ह य खरेद  करणबेाबत... 

वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८४०     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५८४/१५ द.२९/५/२०१५ 
वषय - मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागासाठ  आव यक ंटर सा ह य खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ४६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११८४१     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५८५/१५ द.१६/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागां या कागदप ा या झेरॉ स ती काढणेकामी वत:चे झेरॉ स मशीनवर 
(कागद, इंक, कमचार सह) ई-िन.सु. .०९/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये मे.िस द  कॉपीअस अँड टुड ट कं झुमर टोअस यांचे ०४ 
बाबींचे (झेरॉ स कॉपीज वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढून देणे ७० जीएसएम िलगल पेपर एक व दो ह  
बाजू तसेच ऐ/४ पेपर एक व दो ह  बाजूस झेरॉ स) एकूण दर र. .२,३२,५००/- लघु मदर ा  झाले 
आहेत. मनपाचे व वध वभागां या कागदप ा या झेरॉ स ती वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ४.७३% ने जा त आहे. मे.िस द  कॉपीअस 
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अँड टुड ट कं झुमर टोअस यांचेकडून आव यक झेरॉ स ती काढणेकामी एकूण र. .२,३२,५००/- 
दर वकृत कर यास मा.सह आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८४२     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/५१०/१५ द.१७/६/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे संभाजीनगर यायामशाळेत आव यक १० एम.एम. जाड चे रबर 
मॅट ( फट ंगसह) (पसंत नमु या माणे) खरेद कामी कोटेशन नोट स . ७/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन 
िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशन मिधल मे. ी.िस द वनायक इंड ज भोसर  यांचे १० एम.एम. 

जाड चे रबर मॅट ( फट ंगसह) (पसंत नमु या माणे) खरेद कामी ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास एकुण र. .१,८२,०००/- (अ र  र. .एक लाख याऐंशी हजार) चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८४३     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५८७/१५ द.१७/६/२०१५ 
वषय - मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  Currency Notes Counter Cum Fake Notes Detector  

 Machine सा ह य खरेद  बाबत... 
वषय मांक ४९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११८४४     वषय मांक – ५० 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/५७३/२०१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल क शासन पुर कृत “रा ीय नागर  उपजी वका”  
अिभयान,  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत राब वणेत येणा-या  व वध क याणकार  योजना 
उदा.म हला बाल क याण योजना, मागासवग य क याणकार  योजना, अपंग क याणकार  योजना इ. 
योजनांचा व ती पातळ वर चार व सार क न संपूण योजनाची य  अंमलबजावणी करणे कामी व 
योजनांची पुतता क न या राब वणेसाठ  तावात नमुद याद तील अ. . १ ते ११ वर ल तसेच गरज 
पड यास ित ा याद तील वग िनहाय उमेदवारांची “समुह संघटक” पदावर ६ म हने कालावधी कर ता 
करारनामा क न ता पुर या व पात,  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम ५३ नुसार दरमहा  येक  
मानधन र. . १०,७१२/- + वाहन भ ा र. .१,३००/-  असे  एकूण र. .१२,०१२/- वर िनयु  करणेस,  
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तसेच  मानधनासाठ  येणा-या य  खचास  “अ थायी अ थापना” या लेखािशषातील एकूण 
तरतूद  र. .१८,००,०००/- मधून खच कर यास  मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर   
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल कामे तातड ने होणेकर ता आव यक मनु यबळ वचारात घेता 
समुह संघटक नेमणूक कामी िनवड सिमतीने िनवड केले या ११ उमेदवारांसह ित ा याद तील ५ 
उमेदवारांची मानधनावर ६ म हने कालावधीकर ता ता पुर या व पात नेमणूक कर यास व याकर ता 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८४५     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/५/का व/११४/२०१५ द.१६/६/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

पाणी पुरवठा वभागातील कायकार  अिभयंता (क े ीय कायालय) ी.बरशे ट  यांचे कायालयीन 
वापरात असलेले वाहन .MH-14/M-288 (AMBESSEDOR) या वाहनाचे टायर ( यूब स हत) मा.आयु  
सो. यांचेकड ल मा य ताव -पापु /५/कावी/३५/२०१५ द.१८/०२/२०१५ नुसार पाच नग  टायर 
( यूब स हत) मे.महारा   ेडस, िचंचवड यांचेकडून खरेद  करणेत आलेले आहेत. याक रता आगाऊ 
र कम धनादेश .९३०३३४ द.२१/०२/२०१५ र कम पये १९,०००/- अदा करणेत आलेले आहेत. 
सदर ल फमकडून द. ९/०३/२०१५ रोजी  नवीन टायर वाहनाला बसवून दे यात आले असून TAX 

INVOICE NO.11744 द.९/०३/२०१५ अ वये र कम पये १९,०००/- चे बल देणेत आलेले आहे. 
सदर ल नवीन टायर खरेद  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११८४६     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – इ े य कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१७०/१५ द.१८/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४-१५ अ वये, . .३१ 
म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.लाल दप कं शन (िन.र. .९,३३,७०७/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा ४१.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – ११८४७     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – इ े य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ/२/का व/४६०/१५ द.२२/६/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े य कायालयाचे काय े ातील भाग . ६ ते ७ व २९ ते ३६ मधील ॉम वॉटर 
चबस साफसफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या कामाची िन.नो. .२/२०१५-१६ िन वदा 
र. .१५,०१,९९२/- वतमानप ाम ये िस  क न दर माग व यात आले आहे. सदरची िन वदा 
द.२०/०६/२०१५ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदांचे अनुषंगाने मे.िस वनायक ा सपोट यांनी 
अंदाजप क य र. .१५,०१,९९२/- पे ा ८% कमी हे दर िन वदेम ये सादर केलेले आहे. सादर केलेले दर हे 
लघु म अस याने व अंदाजप क य र. .१५,०१,९९२/- पे ा ८% कमीने हणजेच र. .१३,८१,८३२/- 
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. 
-------- 

ठराव मांक – ११८४८     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सु व/५/का व/५४३/१५ द.२२/६/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामधील मानधनावर िनयु  केलेले ी.चौधर  
सुनील दशरथ यांना मा. थायी सिमती सभा ठराव .७८६२ द.२२/८/२०१४ व आदेश 
.सु व/५/का व/५६७/२०१४ द.११/९/२०१४ अ वये र. .१८,०००/- (अ र  र. .अठरा हजार फ ) 

एक त मानधनावर सुर ा िन र क या पदावर द.११/९/२०१४ ते सुर ा िन र क या पदावर लेखी 
प र े ारे िनवड क न सुर ा िन र क पदावर नेमणूक होईपयत कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत.  

 ी.सुिनल दशरथ चौधर , सुर ा िन र क (मानधन) यांनी मा.औ ोिगक यायालय, पुणे यांचेकडे 
ते कायम व पी काम कर यास पा  असतांनाह  यांना कायम व पी नेमणूक न देता वषानुवष अ थर 
/ता पुर या नेमणूक नुसार नोकर त ठेवलेले आहे. याबाबत त ार व मनाई अज दाखल केलेला आहे.  

 मा.औ ोिगक यायालयात ी.चौधर  सुिनल यांनी त ार अज दाखल केलेला आहे. मा.औ ोिगक 
यायालयाचा सदर त ार अजावर अंितम िनणय लागेपयत यापूव  अदा करणेत आलेले दरमहा 

र. .१८,०००/- (अ र  र. .अठरा हजार फ ) एक त मानधन ी.चौधर  सुिनल दशरथ यांना अदा 
करणेस व सदर खच अ थायी अ थापना या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८४९     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २३/०६/२०१५      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 वॉड .३५ मधील तावात नमूद केले या कामां या तरतुद म ये फेरबदल क न तरतुद वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.                           (वाढ/घट र. .२,३०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११८५०     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २३/०६/२०१५      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर 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. .७,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११८५१     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २३/०६/२०१५      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 इ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अदंाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .६,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११८५२     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – ड े य थाप य  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११५७०, द.२६/०५/२०१५, वषय .३८ चा ठराव र  क न 

तावात नमुद केले माणे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१२,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८५३     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २३/०६/२०१५     वभाग – ड े य थाप य  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११५७१, द.२६/०५/२०१५, वषय .३९ चा ठराव र  क न 

तावात नमुद केले माणे ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .५,७५,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११८५४     वषय मांक – ६० 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 क  शासनाकडून न याने घो षत होणा-या “ माट िसट  अिभयान” व “अटल िमशन फॉर 
र यु हेवेशन अँड अबन ा सफॉमशन” (अमृत) या दोन योजनांची घोषणा शु वार द.२५/६/२०१५ 
रोजी मा.पंत धान महोदयां या ह ते होणार असून या अनुषंगाने सदर योजनां या अंमलबजावणीबाबत 
द.२५/६/२०१५ ते द.२६/६/२०१५ रोजी दोन दवसीय कायशाळा व ान भवन, राजपथ भवन, क य 
सिचवालय, नवी द ली येथे आयो जत केलेली आहे. सदर कायशाळेस उप थत राहणकेामी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे मा.महापौर व मा.आयु  यांना िनमं ीत केले होते. तर  सदर काय मास 
स मा.महापौर ीम.शकंुतला धराडे,स मा.नगरसद या ीम.शैलजा िशतोळे व ी.िनळकंठ पोमण,संगणक 
अिधकार  तथा सम वयक JNNURM  उप थत राहणार आहेत. 
 उपरो  काय मास उ  नमुद माणे स मा.महापौर, स मा.नगरसद या आ ण अिधकार  यांना 
उप थत राहणेकर ता द.२४/६/२०१५ रोजी पुण-े द ली वमान वास व द.२६/६/२०१५ रोजी द ली-
पुणे वमान वास तसेच सदर कालावधीम ये महारा  सदन येथील िनवास व द ली येथील वाहतूक 
यव था याकर ता य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – ११८५५     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 

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

 
 
 
 



 27 
 
ठराव मांक – ११८५६     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .३९,१०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ११८५७     वषय मांक – ६३ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .८ अ वये 
योितबा उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.कोमल एंटर ायझेस (िन वदा र कम पये 

३४,८६,०००/- अ र  पये चौितस लाख शहाऐंशी हजार फ ) पे ा ४३.८८% कमी दराची िन वदा मंजूर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये १९,५६,३४४/- माणे काम क न घेणेस तसेच 
िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ११८५८     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .५ अ वये 
िसतांगण उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.कोमल एंटर ायझेस (िन वदा र कम पये 
२०,४५,४९६/- अ र  पये वीस लाख पंचेचाळ स हजार चारशे शहा णव फ ) पे ा ४३.७७% कमी 
दराची िन वदा मंजूर दराने दोन वष तसेच िन वदेतील अट /शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस, येणारा खच र कम पये ११,५०,१८३/- माणे काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११८५९     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मिधल बाब .६ अ वये आई 
उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.कोमल एंटर ायझेस (िन वदा र कम पये १७,८९,३९२/- 
अ र  सतरा लाख एकोणन वद हजार तीनशे या णव फ ) पे ा ४२.७७% कमी दराची िन वदा मंजूर 
दराने दोन वष िन वदेतील अट /शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस तसेच येणारा 
खच र कम पये १०,२४,०६९/- माणे काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ११८६०     वषय मांक – ६६ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मौजे तळवडे येथील सुमारे ५५ एकर े  डयर पाक, उ ान यासाठ  आर त आहे. सदरचे 
े  वकसीत कर यासाठ  वा तु वशारद जैन अँड असोिसएट हे ाणीसं हालय व लँड के पंगमधले 
वशेषत  आहेत. यांची या क पा या कामासाठ  व मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद हणून िनयु  
करणे व डयर पाक व उ ान वकसीत करणे कामासाठ  िनयोजन करणे, स ह ण करण,े रपोट तयार 
करणे व क  शासनाची मा यता घेणे इ. कामासाठ  यांना .१०.०० ल  + स हस टॅ स फ  व 
वाहतुक व िनवास वतं  फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ११८६१     वषय मांक – ६७ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११७९२, द.१६/०६/२०१५ वषय .८४ हा र  करणेत यावा व ड 
भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११८६२     वषय मांक – ६८ 
दनांक – २३/०६/२०१५       
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा. हरानंद आसवाणी, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

ब भागातील सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक कामां या तरतुद म ये 
तावात नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

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/६५/२०१५ 

दनांक - २३/०६/२०१५     

 
                               नगरसिचव                                                              

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


