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

कायप का मांक – २०२ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक - २९/१२/२०१५          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २९/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

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

 
यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर 

अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले – मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह 
आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण-सह शहर अिभयंता, मा.गायकवाड,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.खोसे, 
मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.फंुदे,मा.दरगुडेु ,मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय औ ोिगक िश ण क , मा.उबाळे- शासन 
अिधकार -िश ण मंडळ, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.लडकत,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे, 
मा.ओंभासे,मा.सोनवणे,मा.ग टुवार,मा.गायकवाड,मा.र पारखी,मा.पुजार -कायकार  अिभयंता,मा.बडे, 
मा.काटकर- शासन अिधकार ,मा.मोरे-सह यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल,मा.ऐवले-समाज 
वकास 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 .५४) भाग .१९ वा हेकरवाड  येथील गु ारा प रसरातील मु य व अंतगत र ते  
            हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेबाबत...  
वषय .५५) संचलनतूट या उवर त िनधीपैक  र. .तीन कोट  अदा करणेबाबत... 
वषय .५६) िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजुर   
            िमळणेबाबत... 
वषय .५७) प का व उ रप का छपाई कामाकाजा या येणा-या खचास मा यता 
            घेणेबाबत...  
वषय .५८) पोटिनवडणूक-२०१५-१६ . .२६ जागा अ (काळभोरनगर) हड ओ िच ीकरणाचे  
            कामकाजाचे खचास मा यता िमळणेबाबत... 
वषय .५९) म.न.पा.प रसरातील मितमंद व अपंग व ा या या व वध डा पधा २०१५-१६  
            आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत... 
वषय .६०) सांगवी/दापोड  मैलाशु करण क ांतगत सांगवी मुळानगर येथे पंपहाऊस या 
            मोक या जागेत रटेनींग वॉल व िसमािभंतीची उव रत कामे करणेबाबत...  
वषय .६१) कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत . .६ मोशी येथे बो-हाडेवाड , बनकर  
            व ती इ. मलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय .६२) कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत . .६ मोशी येथे मोशी गावठाण,  

िशवाजीवाड  इ. भागात मलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय .६३) ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील दैनं दन साफसफाईबाबत... 
वषय .६४) पुनावळे येथील स.नं.४३,४४,४५ व ४७ मधील १८ मी. ं द ड .पी. र याचे  

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता  
साळंुके यांचा ताव...  

वषय .६५) िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३४ च ेकामाचा करारनामा क न घेणेत 
आला असुन याचे अवलोकन करणेबाबत...   

वषय .६६) मा. थायी सिमती ठ. .१२३९६ द.८/९/२०१५ या ठरावाम ये द ती ु  
करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .६७) वॉड .४७, कोकणेनगर, राजवाडेनगर येथील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा  
कामे करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .६८) िश णाक रता वमान वासाची र कम अदा करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .६९) थायी सिमती सभा ठराव . १४१९० द.१५.१२.२०१५ म ये द ती करणेबाबत ु - 
मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .७०) फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव... 
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वषय .७१) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव... 
वषय .७२) सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.अिनता तापक र, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय .७३) सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भागातील महसुली कामां या तरतुद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय .७४) . .५२ येथील र यातील चर ख डयांची खड मु माने व बीबीएम प तीने 

द तीची कामे करणेबाबत ु - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय .७५) . .५२ येथील र यावर ल ख डयांची बीबीएम व हॉटिम स प तीने द तीची ु
कामे करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .७६) मनपाचे एस.ट .पी. ोथ लॅब उ ान देखभाल वकास व संर ण कामाबाबत – 
मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .७७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुळा नद चा संक पत अ यास 
करणेकर ता व याकर ता लागणारा खच पाटबंधारे वभागास ावा लागेल या 
खचास तसेच सव शु क अदा करणेकामी धोरणा मक िनणयास व यासाठ  येणा-
या सव खचास मंजूर  देणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव... 
वषय .७८) सांगता काय मासाठ  मनपातफ अनुषंिगक सोईसु वधा उपल ध क न देणेबाबत - 

मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय .७९) फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय .८०) वाढ व तरतूद करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

-------- 
ठराव मांक – १४३८४     वषय मांक – १  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७१/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२२/२०१५-१६ अ वये, . .५४ 
वशालनगर येथील जगताप डेअर  समथ कॉलनी प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण 
करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी िन.र. .१७,५०,६८५/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सहाशे पं याऐंशी) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,९५,०२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३८५     वषय मांक – २  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७२/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१६/२०१५-१६ अ वये, . .४८ 
तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स प दतीने 
दु ती करणेकामी (सन २०१५-१६) मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. .१४,००,४६७/- 
(अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदसु ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५५,९६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३८६     वषय मांक – ३  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७३/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२८/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ५४ 
पंपळेिनलख येथील मशानभूमीकडे जाणारा र ता व न वन २४.०० मी.ड .पी. र यास जोडणा-
या र याची सुधारणा क न हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन 
कंपनी, िन.र. .१७,५०,६६०/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे साठ) पे ा ३४.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९५,००९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४३८७     वषय मांक – ४  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७४/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१४/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ४४ 
अशोक िथएटर येथील सुषमा सोसायट  र व सोसायट  ाने र  नगर  िशवद नगर व इतर 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी, 
िन.र. .२३,३४,२००/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे) पे ा ३४.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९३,३३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३८८     वषय मांक – ५  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७५/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ४७ 
काळेवाड  येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स प दतीने द ती ु
करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. . १२,५९,९४५/- (अ र  र. .बारा लाख 
एकोणसाठ हजार नऊशे पंचेचाळ स) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,६०,०४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३८९     वषय मांक – ६  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७६/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/११/२०१५-१६ अ वये, . .४५ पंपर  
वाघेरे येथील नवमहारा  शाळा व गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.लोनावळा क शन कंपनी, िन.र. .१९,६०,७००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख 
साठ हजार सातशे) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,३८,३८४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन 
राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९०     वषय मांक – ७ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७७/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  गावठाण 
. .३५ येथे द तीु ची व देखभालची कामे करणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे, िन.र. .१५,३९,७८९/-

(अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार सातशे एकोणन वद) पे ा ३०.५१% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,२३,४९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९१     वषय मांक – ८ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७८/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३०/२०१५-१६ अ वये, . .५६ वैदव ती ु
येथील जवळकरनगर, सुदशननगर, कािशदपाक, मनपा शाळा, भातनगर, नेताजीनगर इ याद  
प रसरातील र यांवर ल जु या टॉम वॉटर लाईनवर ल लोखंड  जा या बदलून हेवी आर.सी.सी. 
चबस क हरची कामे करणेकामी मे. ओमकार क शन िन.र. .१५,२०,९९९/-(अ र  र. .पंधरा 
लाख वीस हजार नऊशे न या णव) पे ा ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,३६,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९२     वषय मांक – ९  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७७९/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५०/२०१५-१६ अ वये, . .४५ पंपर  
वाघेरे येथील वैभवनगर व माळ  आळ  व इतर प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व फुटपाथ 
वकसीत करणेकामी मे.ओमकार क शन िन.र. . १५,४०,६१६/-(अ र  र. .पंधरा लाख 
चाळ स हजार सहाशे सोळा) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,३८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९३     वषय मांक – १०  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८०/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६५/२०१५-१६ अ वये, भोसर  . .३५ 
म ये गावठाण व धावडेव ती येथे नवीन पे हर लॉ स बस वणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे 
िन.र. .१५,४०,७८९/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकोणन वद) पे ा २५.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,०५,२८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४३९४     वषय मांक – ११  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८१/१५ द.१८/१२/२०१५ 
वषय - . .६ मोशी येथील पुणे नािशक महामागालगत या पुव व प मेकड ल नागर  व या  

 थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४३९५     वषय मांक – १२  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८२/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२३/२०१५-१६ अ वये, . .३४  ग हाणे 
व ती येथे डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या िन.र. .३५,०१,३९४/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चौ-या णव) पे ा ३२.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,९९,९९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९६     वषय मांक – १३  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८३/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२/२०१५-१६ अ वये, . .५४ पंपळे 
िनलख, वशालनगर येथील फुटपाथ, पाथव,े पे हंग लॉक द ती व देखभाल करणेकामी ु (सन 
२०१५-१६) मे.ए.आर.नायडू िन.र. .११,२०,२२०/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे 
वीस) पे ा ३४.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,७०,४३१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर ू
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 – १४३९७      वषय मांक – १४  
दनांक – २९/१२/२०१५      वभाग – शासन 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/७२६/२०१५ द.१५/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन- 

ी.काकडे सुहास एकनाथ, यव थापक म यवत  औषध भांडार यांचे अ पल अजावर वचार 
करणकेामी (मा. थायी सिमती ठराव .१३६९१ द. १७/११/२०१५ अ वये) महारा  महानगरपािलका 
अधिनयमातील कलम ५६ (४) मधील तरतुद  माणे शा ती या आदेशाची त अ पलक याला 
िमळा या या तारखेपासून ३० दवसांत अपील दाखल कर याची तरतुद आहे.तसेच अ पल अजातील 
मु ांवर अ पलीय ािधका-याने करणा या गुणव ेवर सुसंगत व यायपुण िनणय घेणे अपे त 
आहे.अिधिनयमातील तरतुद वचारात घेता ी.काकडे यांनी दाखल केले या मुदतबा  अ पला म ये 
कोणतीह  गुणव ा नाह  ह  व तु थती वचारात घेता यांचेवर केलेली कारवाई यो य व िनयमाधीन आहे. 
तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून मा. थायी सिमतीने अ पल अजाबाबत उ  अिधिनयमातील 
तरतुद ंचा वचार क न िनणय घेणे यो य होईल असे ता वत केले असले तर , ी.सुहास एकनाथ 
काकडे, यव थापक, म यवत  औषध भांडार, वै क य वभाग यांचा म.न.पा.अिधिनयम कलम ५६ (४) 
नुसार द.१७/११/२०१५ चे िनलंबनावेळ  लादलेली अवा तव शा ती र  करणेबाबतचे अपील व आयु ांचा 
ा  अहवाल याचे अवलोकन केले असता NST मशीन खरेद  येदर यान झाले या िनलंबनासंदभात 
ी.काकडे यांनी िनद ष असलेबाबत दलेला खुलासा संयु क असलेबाबतचा व आयु  कायालयाची 

कोणतीह  दशाभूल झाली नसलेबाबतचा नेमले या सद यीय सिमतीचा अहवाल पाहता व करणी 
म.न.पा.ची कोणतीह  आथ क नुकसान झाली नसणे तसेच ी.काकडे यांची अकायकार  पदावर ल आदेश 
िनर त क न पुन  यांचेकडे कायकार  पदाचे सोप वलेले कामकाज पाहता या करणी ी.काकडे हे 
िनद ष अस याचे िस द होत आहे.  सबब ी.सुहास एकनाथ काकडे, यव थापक, म यवत  औषध भांडार 
यांचा अज वका न यांचेवर आयु ांनी लादलेली भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम न करता ता पुर या 
व पात दोन वेतनवाढ ची थिगतीची शा ती र  करणेत येत आहे.  तसेच या करणी ी.काकडे िनद ष 

अस याने यांचा सेवा िनलंबन कालावधी हा सेवाकालावधी धरणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४३९८     वषय मांक – १५  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग –इ े य कायालय  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८४/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .३९ अ वये, भोसर  येथील पी.एम.ट . व पी.सी.एम.ट . चौकात व छतागृह 
बांधणेकामी मे.अशफाक स ार शेख (िन.र. .९,४२,५७६/- (अ र  र. .नऊ लाख बेचाळ स हजार 
पाचशे शहा र) पे ा -६.०० % कमी) या ठेकेदारा बरोबर 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 – १४३९९     वषय मांक – १६  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – इ े य कायालय  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८३/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३/२०१५-१६ 
मधील अ. .६ अ वये, . .३० च पाणी वसाहत येथील लांडगे व ती पर सरात पे ह ंग लॉक 
म ये सुधारणा करणेकामी मे.एस.ड . अजवाणी (िन.र. .९,३३,४४१/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार चारशे ए केचाळ स) पे ा -२२.५० % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४००     वषय मांक – १७  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९४६/२०१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .५० अ वये, 
अशु द जलउपसा क  रावेत येथील पंपगृहातील ट पा-१ व २ अंतगत पंपींग मिशनर ची वा षक 
प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु . लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन.र. .४१,९०,०२३/- 
(अ र  र. .ए केचाळ स लाख न वद हजार तेवीस) पे ा ३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .४२,२७,९४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार ि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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४०१     वषय मांक – १८  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३९९/१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३२/ २०१५-
१६ अ वये, वॉ. .३७ मधील यानचंद हॉक  टेड यम मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
M/S. G R MANGODEKAR (िन.र. .२२,३३,२५६/- (अ र  र. . बावीस लाख तेहतीस हजार 
दोनशे छप न) पे ा २९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४३,७८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४०२     वषय मांक – १९  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३९८/१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३४/ २०१५-
१६ अ वये, डा को कंपनी या शेजार ल नाला बांधणे व पुढे रे वे ळाखालील अ थ वात 
असले या ना यास जोडणेकामी M/S. R. G. MANGALWEDHEKAR (िन.र. .१३,०६,६०५/- (अ र  
र. .तेरा लाख सहा हजार सहाशे पाच) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,६०,४९२/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४०३     वषय मांक – २० 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४०१/१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२४/ २०१५-
१६ अ वये, . .२९ मधील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. B D YADAY (िन.र. . 
१६,८०,०००/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार) पे ा ३४.७७% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,५०,६५७/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४०४     वषय मांक – २१  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४०४/१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२१/ २०१५-१६ 
अ वये, . .४१ इ याद  ठकाणी अनािधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेकामी 
मे.संक प क शन (िन.र. .२३,३४,१३१/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे एकतीस) 
पे ा ४.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२,४०,५३२/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४०५     वषय मांक – २२  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६३/१५ द.१८/१२/२०१५ 
वषय - . .२३ मधील ता यात आले या आर णां या िसमािभंती करणेबाबत... 

वषय मांक २२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४०६     वषय मांक – २३ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६२/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/१५/२०१५-१६ अ वये, . .४२ भाटनगर 
येथील मु लम दफनभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.ड . यादव 
(िन.र. .१४,००,५६५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पास ) पे ा -३३.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,७३,९७४/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४४०७     वषय मांक – २४ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/४७६/१५ द.१७/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .११ अ वये, 
. .२३ व २४ म ये दा गाडन, गणेशबाग व इतर उ ानांम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.शुभम क शन संतोष टगळे िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४७,१७६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर ू
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४०८      वषय मांक – २५ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/४७५/१५ द.१७/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१८ अ वये, 
. .१७ भ  श  उ ान येथे उ ानांतील थाप य वषयक नवीन कामे करणेकामी ( ीराम, संत 
ाने र, संत तुकाराम रोपवाट का माऊली सावरकर इ.) मे.शुभम क शन संतोष टगळे 

िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख  दोनशे ऐंशी) पे ा २५.२५% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंूर दराने र. .५,४९,६३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या 
अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४०९      वषय मांक – २६  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/६१६/२०१५ द.१९/१२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

डा वभागांतगत व वध कारचे यायाम शाळेकर ता आरसे खरेद  करणेकामी िस द 
केले या  कोटेशन नोट स .२०/२०१५-१६ या कोटेशननुसार लघु म िन वदाकार मे.ओम एंटर ायजेस 
यांचे आरसे खरेद चे दर र. .१,८१,५८४/- हे अंदाजप क य दरांपे ा ७.६२%  ने कमी अस याने वकृत 
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क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १४४१०     वषय मांक – २७  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – इ े य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८५/१५ द.१९/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागा या िन.नो. .३/१५/२०१५-१६ 
मधील अ. .४ अ वये, भोसर  उप वभागांतगत . .३० व ३२ मधील सारथी वषयक व 
नाग रकां या मागणी माणे टलाईटची सन २०१५-१६ म ये देखभाल द ती करणे व ु
अनुषंगीक व ुत वषयक कामे करणेकामी म.ेिसट लाईट पॉवर िस ट म टे नॉलॉजीस 
(िन.र. .५,५६,२९५/- (अ र  र. .पाच लाख च प न हजार दोनशे पं या णव) पे ा ३०.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४११     वषय मांक – २८ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – क े य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क /ेअित/२/का व/२३४/२०१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

पंपर  िचंचवड मनपाचे क े य कायालया या काय े ातील अनिधकृत बांधकाम 
हट वणेकामी य , सं था यांना पाठवायचे नोट सांची सं या मो या माणावर अस याने जावक 
क ा माफत नोट सा पाठ वणेस मा यता घे यात आली होती. या कामी क े य कायालयात 
र. .४,००,०००/- अ ीम घे  यात आले होते. सदर र कम भारतीय डाक वभाग यांचेकड ल बुक नं 

८२७८१ पावती . ८८ द. २८/०६/२०११ अ वये र. .२,००,०००/- व बुक नं ८२७९७ पावती . 
१५ द. १५/०९/२०११ अ वये र. .२,००,०००/- असे एकुण र. .४,००,०००/- पो ट खा यात अदा 
करणेत आली आहे.  क  भाग कायालयाकड ल अनिधकृत बांधकामे हट वणेकामी आर.पी.ए.ड . 
व लोकल पीड पो ट, मेल, बीझनेस सटरने नोट सा पाठ वणेकामी एकुण र. .३,८३,०१९/- (अ र  
र. .तीन लाख याऐंशी हजार एकोणीस) खच झालेला आहे. उवर त िश लक . १६९८१/- (सोळा 
हजार नऊशे ऐ याऐंशी  फ ) मनपा कोषागरात सामा य पावती .B/३६५ द.२४/११/२०१५ 
अ वये भरणा केलेला आहे. मनपा कडुन घेतलेले अ ीम र. .४,००,०००/- चे समायोजन करणेस 
व झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४१२     वषय मांक – २९ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४५७/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/१/२०१४-१५ अ वये, कै.पांडुरंग काळभोर 
सभागृहाम ये म हला िश ण क  बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी क शन 
शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .९,२४,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे चौस ) 
पे ा -२१.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,५८,२१९/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४१३     वषय मांक – ३०  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६९३/१५ 

द.३०/१०/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३४ 
अ वये, भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर प रसरातील थाप य 
वषयक देखभाल व द तीची कामे करणेकामी मेु . ी कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस  हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३५.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .५,९८,३४८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

---------- 
ठराव मांक – १४४१४     वषय मांक – ३१  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४५४/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/१५/१५-१६ अ वये, अ 
े य कायालयाच ेइमारतीम ये उ ाहक (िल ट) बस वणे ( थाप य वषयक कामे करणे) कामी 
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M/S. G.K. Construction (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) 
पे ा ३०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३५,२९४/- 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 राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४१५     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४५५/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१३/२०१४-१५ अ वये, . .१५ म ये 
थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु . ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 

(िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा ३६.५५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१२,४००/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४१६     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४५६/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२९/२०१४-१५ अ वये, . .१६ म ये 
थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु . ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके 

(िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा ३६.५५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१२,४००/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४१७     वषय मांक – ३४  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४४२/१५ द.१५/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५५/२०१५-१६ अ वये, . .१५ म ये 
गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु . ी 
कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .१४,४९,५७६/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे शहा र) पे ा ३६.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६१,०२५/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४१८     वषय मांक – ३५  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४५८/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५४/२०१४-१५ अ वये, . .१६ म ये 
गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी 
कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .१४,४९,५७६/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे शहा र) पे ा ३६.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६१,०२५/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४१९     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८५२/२०१५ द.१४/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(24883) . .३ िचखली येथे ठक ठकाणी करकोळ द ती डांबर  र ते द तीची कामे ु ु
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार तीनशे बास ) पे ा २२.९८ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२०     वषय मांक – ३७  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८५४/२०१५ द.१४/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(26153) . .५ कुदळवाड  ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स र) पे ा २४.६८ % कमी) या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२१     वषय मांक – ३८  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८४५/२०१५ द.०९/१२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(26261) . .२८ मासुळकर कॉलनी ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. पुणे (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे स र) पे ा २४.१९ % 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 – १४४२२     वषय मांक – ३९  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०४/का व/९०८/२०१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या मा यिमक िश ण वभागाकड ल प का व उ रप का छपाई कामाची 
न वन िन वदा या चाल ू अस यामुळे िन वदा यी पुण हो यास एक म हना कालवधी 
लागणार अस याने, व व ालयातील पर ा माहे ऑ ट बर या शेवट या आठव याम ये 
अस याने मा. अित र  आयु  यांनी 2014 – 2015 या पुरवठा आदेशातील बाबीस माहे ऑ ट बर 
2015 अखेर मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. यानुसार मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी, यांना 
झालेला र.  2,56,865/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२३     वषय मांक – ४० 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.शातंाराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५७५/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, अ 
भागा अंतगत . .१ पीनगर तळवडे प रसरातील आव यक ठकाणी र यावर दवाब ीची 

सोय करणेकामी मे.अबान इले. व स (िन.र. .१५,५३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न 
हजार सहाशे एकवीस) पे ा ४९.५५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२४     वषय मांक – ४१  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग– व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांच ेजावक . वमुका/५/का व/५७६/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२५ अ वये, 
फ े य कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग . .३ मोरेव ती िचखली प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .१,९६,६२६/- (अ र  र. . एक लाख शहा नव हजार सहाशे स वीस) पे ा १८.९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४४२५     वषय मांक – ४२  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५७७/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, अ 
भागा अंतगत . .५ जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील आव यक ठकाणी र यावर 
दवाब ीची सोय करणे (न वन फ े य कायालय सन १५-१६) कामी मे.अबान इले क व स 
(िन.र. .१५,३३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख तेहतीस हजार सहाशे एकवीस) पे ा ४९.४४ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२६     वषय मांक – ४३  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५७८/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२३ अ वये, 
अ भागा अंतगत . .३ मोरे व ती िचखली प रसरातील आव यक ठकाणी र यावर 
दवाब ीची सोय करणेकामी म.ेअबान इले क व स (िन.र. .१५,५३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख ेप न हजार सहाशे एकवीस) पे ा ४९.४४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२७     वषय मांक – ४४  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५७९/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१५ अ वये, 
अ भागा अंतगत . .२ वेणीनगर प रसरातील आव यक ठकाणी र यावर दवाब ीची सोय 
करणेकामी मे.अबान इले. व स (िन.र. .१५,३३,६२१/- (अ र  र. .पंधरा लाख तेहतीस हजार 
सहाशे एकवीस) पे ा ४९.५९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४२८     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/२५८/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

पंपर  िचंचवड महानरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत या १८ शाळा कायरत 
आहेत, या शाळांमधील व ा याचे गुणव ा वाढ व शा र रक वकासा या ने महापािलके या 

डा बोिधनीमाफत- व वध डा पधाचे आयोजन केले जाते. परंतु महापािलके या इतर 
मा यिमक व ालयांम ये अशा कार या डा पधा घेणे बाबत मा.  िश णािधकार  यांनी दनांक 
१६/११/२०१५ रोजी या सभेम ये सम  सूचना दले या असून या अनुषंगाने खाली नमूद 
कर यात आलेनुसार  संबंिधत शाळांनी यांचे मा यिमक व ालयाचे नांवासमोर नमूद केलेनुसार 

डा पधा मु या यापकांनी यांचे तरावर आयो जत क न पार पाडावया या आहेत. जेणके न 
व ा या या शार र क, बौ द क व मानिसक इ. कलागुणांना वाव िमळेल व व ा या या सवािगण 
वकासाला चालना िमळेल. 

 

अ. . मा यिमक व ालयाचे नांव 
आयो जत करावया या 

पधचे नांव 
अपे त खच 

१ पंपळेगुरव मा यिमक व ालय व ृ व पधा १०,०००/- 
२ लांडेवाड  मा यिमक व ालय िनबंध पधा १०,०००/- 
३ वाकड मा यिमक व ालय गायन पधा १०,०००/- 
४ नेह नगर मा यिमक व ालय ह ता र पधा १२,०००/- 
५ पीनगर मा यिमक व ालय िच कला पधा १५,०००/- 
६ खराळवाड  मा यिमक व ालय मंजुषा पधा १०,०००/- 
७ केशवनगर मा यिमक व ालय नाटय पधा ३०,०००/- 
८ िमकनगर मा यिमक व ालय रांगोळ  पधा १५,०००/- 
९ थेरगाव मा यिमक व ालय नृ य पधा ३५,०००/- 
 माणप  व ॉफ  खच  ३५,०००/- 
  एकूण १,८२,०००/- 

सदर या पधासाठ  होणारा र. . १,८२,०००/- इतका अपे त खच व या खचा यित र  
पधत सहभागी असणारे व ाथ  व िश क यांचा वास खच तसेच पधत सहभागी होणा-या 
व ा यासाठ  सा ह य भाडे उदा. ेपर  इ. साठ  १८ मा यिमक व ालयांना येक  
र. .१०,०००/- माणे एकूण र कम . १,८०,०००/- मु या यापकां या नावे अगाऊ र कम अदा 
करणे आव यक अस याने असे वर ल माणे एकूण र कम . ३,६२,०००/- खचास  अथवा  
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४२९    वषय मांक – ४६  
दनांक – २९/१२/२०१५    वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/२०/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वाहतूक मु य कायालयाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/२८/ १३/१३-
१४ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा ह तील ब भागात . .१८ म ये वाहतूक सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे. ी क शन ( िन.र. . ८,३८,६६५/- (अ र  र. .आठ लाख अडतीस हजार 
सहाशे पास ) पे ा ३६.५८% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,५८,४७५/- 
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 राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १४४३०     वषय मांक – ४७  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११३०/२०१५ द.२३/१२/१५ 
वषय-नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 

वषय मांक ४७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १४४३१     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६६/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२२/५९/२०१५-१६ अ वये, . . ३ 
िचखली येथील पाट लनगर म ये कॉ ं ट पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२२,४०,४७८/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे अ याह र) पे ा 
४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,५३६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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ि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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४३२     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६७/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६९/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे, 
पीनगर प रसरातील र याचे कडेने पदपथ करणेकामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .२२,४०,५२०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार पाचशे वीस) पे ा ४७.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,५५९/- 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४३३     वषय मांक – ५० 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा. साद शे ट  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६५/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

येथील देह आळंद  र ता ते इं थ गाडन मेन र यावर टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामीू  
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे 
स या णव) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,६५६/- 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 राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४३४     वषय मांक – ५१  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६४/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४८/२०१५-१६ अ वये, . .३ िचखली 
येथील सोनवणे व ती ड .पी. र यालगत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे स या णव) पे ा ४७.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,६५६/-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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४३५     वषय मांक – ५२  
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६३/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४०/२०१५-१६ अ वये, . .३ िचखली 
मधील मोरेव ती मधील भावे र  सोसायट  व अंगणवाड  रोड येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे 
स या णव) पे ा ४७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२३,६५६/-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 राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४३६     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – मा हती तं ान 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/४७७/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
वषय – Server Virtualization License खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ५३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक – १४४३७     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४७०/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील अ. . 
३० अ वये, . .१९ वा हेकरवाड  येथील गु ारा प रसरातील मु य व अंतगत र ते हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .९३,३४,७१५/- (अ र  
र. . या णव लाख चौतीस हजार सातशे पंधरा) पे ा ३४.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .६३,७१,९२३/-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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४३८     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – लेखा 
सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/९७७/१५ द.२९/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
 मा.अ य  व यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  मांक PMPML/CAFO/6314 

द.१६/१२/२०१५ अ वये सदर र कम व रत न िमळा यास माहे डसबर म ह याचे वेतन अदा 
करणेस अडचण िनमाण होणार असलेबाबत नमुद केले आहे. यामुळे मा. थायी सिमतीची 
काय र मा यता िमळेल या उमेदमा यतेवर र कम पये ३ कोट  (अ र  र. .तीन कोट ) फ  
संचलन तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत लेखाप र ण झा यानंतर यां या 
िशफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या 
अट स अिधन राहन पुू णे महानगर प रवहन महामंडळ िल.पुणे यांना र. .३ कोट  (अ र  
र. .तीन कोट ) अदा करावयाचे अस याने सदरचा खच लेखा वभागाकड ल “पीएमपीएमएल 
िनधी” या लेखािशषातुन खच  टाक यास काय र मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४३९     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६४/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, फ 
भागातील भाग .२ अंतगत हे े व ती व ता हाणे व ती येथे पाणीपुरवठा मजबूतीकरण 

करणेसाठ  नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.युिनक ेडस (िन.र. .४२,०१,२२१/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार दोनशे एकवीस) पे ा २४.१६% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .३३,४५,५१६/-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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४०     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक –मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०४/का व/९१२/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत १८ मा यिमक 
व ालये चाल वणेत येतात. सदर व ालयांतील व वध पर ांकामी प का, उ रप का, 
टेशनर  छपाई सा ह य क न पुरवठा करणेबाबत ई िन वदा नोट स मांक – १/२०१५-२०१६ 

अ वये दर माग वणेकामी ई िन वदा थािनक वतमानप ात व म.न.पा. या संकेत थळावर िस  
करणेत आली होती. यानुसार एकूण ०३ िन वदा ा  झाले या आहेत. सदर ०३ िन वदां या ा  
झाले या दरांचा तुलना मक त याचे अवलोकन केले असता याम ये मे. वशाल एंटर ायजेस 
रहाटणी पुणे – १७ यांचे सवात कमी दर ा  झालेले आहेत. यानुसार व वध पर ाकामी 
छपाई ई िन वदा कामकाजाकर ता ितवष  र. .२०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. उपरो  
एकुण बाबींचा वचार करता १८ मा यिमक व ालयांतील व वध पर ाकामी प का, 
उ रप का टेशनर  छपाईबाबतची ई िन वदा नोट स .०१/२०१५-२०१६ नुसार पुरठा करणारे 
मे. वशाल एंटर ायजेस रहाटणी पुणे -१७ एकुण र. .२०,००,०००/- चे खचास, संबंिधताबरोबर 
करारनामा करणेस, िन वदा अट  शत नुसार ता वत कामकाज दोन वषाकर ता संबंिधतास 
कामाचे आदेश देणेस तसेच य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४४१     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – िनवडणूक 
सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िनवडणूक/२/का व/३४२/१५ द.२९/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .२६ जागा अ या र  जागेकर ता 
पोटिनवडणूक-२०१५-१६ काय म मा.रा य िनवडणूक आयोग, महारा  यांचेकड ल प  . 
रािनआ/मनपा २०१५/ . .३०/का.०५ द.९/१२/२०१५ अ वये कामकाज सु  कर यात आलेले 
आहे. याकामी मा.िनवडणूक िनणय अिधकार  यांचे कायालयात नामिनदशन प े दाखल कर याचे 
कामकाज हे दनांक-१५/१२/२०१५ पासून चालू झाले आहे. सदर संपूण िनवडणकू काय माचे 
हड ओ िच ीकरण कर याकामी मा.रा य िनवडणूक आयोगामाफत कळ वले असून या माणे 

िनवडणूक िनणय अिधकार  यांचे कायालयात दनांक-१५/१२/२०१५ ते दनांक-२८/१२/२०१५ 
अखेर एक हड ओ कॅमेरा व दनांक-२९/१२/२०१५ ते दनांक-११/०१/२०१६ अखेर एक जादा 
हड ओ कॅमेरा पुर वणे आव यक आहे.  

 याकामी मनपा साव क िनवडणूक २०१२ म ये म.ेरो हत ए टर ायझेस यांची िन वदा 
मंजूर कर यात आली होती व यास मा. थायी सिमती सभा ठराव .१६७०५ वषय .२६ 
दनांक-१०/१/२०१२ अ वये मंजूर  दे यात आली होती व यांचे दर ित दन ती कॅमेरा 
र. .८३७/- मंजूर कर यात आले होते. स थतीत पोट िनवडणूक चा अ प कालावधी पहाता 
सदर हड ओ िच ीकरणाचे कोटेशन अथवा िन वदा काढणे याकामी लागणारा वेळ ल ात घेता 
िनवडणूक वभागामाफत RAHUL VIDEO & SHUTTING यांना सदर कामा वषयी वचारणा केली 
असता यांनी साव क िनवडणूक २०१२ म ये सदर कामासाठ  जे दर मंजूर झाले होते. याच 
दरा माणे पोटिनवडणूक २०१५-१६ . .२६ अ चे कामकाज कर यास तयार  दाखवली आहे. 
नमूद मंजूर दरा माणे पोट िनवडणूक कर ता खाली नमूद के या माणे खच अपे त आहे.  

१) १ कॅमेरा दनांक-१५/१२/२०१५ ते दनांक-२८/१२/२०१५ अखेर एकूण १४ दवस X 

र. .८३७/- एकूण र. .११,७१८/- 
२) १ कॅमेरा दनांक-२८/१२/२०१५ ते दनांक-११/१/२०१६ अखेर एकूण १४ दवस X 

र. .८३७/- एकूण र. .११,७१८/- 
३) १ जादा कॅमेरा आव यकतेनुसार दनांक-२९/१२/२०१५ ते दनांक-११/१/२०१६ अखेर एकूण 

१४ दवस X र. .८३७/- एकूण र. .११,७१८/- 
वर नमूद के या माणे ३ कॅम-ेयांचे खच अंदाजे र. .३५,१५४/- (अ र  र. .प तीस हजार एकशे 
चोप न फ ) अपे ीत असून सदर कामकाज RAHUL VIDEO & SHUTTING यांना कोणताह  
करारनामा न करता िन वदा अथवा कोटेशन न माग वता थेट प तीने दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४४२     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – डा 
सुचक –मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/८१२/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था,िचंचवड पुणे १९  यां या 
सहकायाने माहे जानेवार /फे ूवार  २०१६ म ये,  ी वामी ववेकानंद डांगण ,महा मा 
फुलेनगर, िचंचवड येथे अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा या या व वध कार या डा पधा 
आयो जत कर यात येत आहे.सन २०१५-१६   म ये म.न.पा. या वतीने मितमंद व अपंग 
दनािनिम  म.न.पा. प रसरा तील मितमंद व अपंग व या या या व वध डा पधा २०१५-१६  
आयो जत करणेकामी खालील माणे र. . ६,१७,९००/-खच अपे त आहे. 
अ.  खचाचा तपिशल होणारा अंदाजे  

खच र. . 
१ रोख ब से व मेड स (रोख ब से .९०,०००/-+मेड स 

.४०,०००/-) 
१,३०,०००/- 

२ पधा काळात  पधक,पंच,पाह याक रताु  बसलेर  पाणी खच ५,,०००/- 
३ पधा उदघाटन ,समारोप,हार, नारळ,बुके खच  ७,०००/- 
४ रांगोळ  फुगे, करकोळ खच ५,०००/- 
५ टेशनर  ,झेरो स खच २,०००/- 
६ पधा उ ाटन, पधाकाळ समारोप समारंभ संगी पंच , 

पदािधकार , पाह याक रताु  चहा व अ पोपहार खच 
५०००/- 

७ पधाकाळात व ाथ  खेळाडू पंच अ पोपहार व भोजन खच 

५०० व ाथ   x ०२ दवस x डा बोिधनी १ वेळच ेभोजन दर 
र. .३५.९० =र.  ३५,९००/- 
५०० व ािथ x ०२ दवस x डा बोिधनी १ वेळच े अ पोपहार  
दर र. .२८.००  =र.  २८०००/- 

६३,९००/- 
 

अ.  खचाचा तपिशल र. . 
८ सां कृितक काय म आ ण बस यव था खच  ३५,०००/- 
९ प कार प रषद चहापान खच  ५,०००/- 
१० पी ह . सी. ले स यानर खच  २०,०००/- 
११ व ुत पीकर माईक, जनरेटर यव था  ५५,०००/- 
१२ टेज,मंडप,टेबल खु या यव था  १,१०,०००/- 
१३ सहभागी शाळांनी भेट व तू  खरेद   १,७५,०००/- 

                                     एकूण र.  ६,१७,९००/- 
    
      तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था,िचंचवड पुणे १९  
यां या सहकायाने माहे जानेवार/फे ूवार  २०१६ म ये,  ी वामी ववेकानंद डांगण ,महा मा 



 29 

फुलेनगर, िचंचवड येथे अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. . ६,१७,९००/- चे खचास मा यता व सहभागी 
शाळांनी भेट व तू , मेड स खरेद ,पी. ह.सी. ले सबॅनस, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस, व सदर खचातील व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था  खच र. .५५,०००/-हा  
व ुत वभाग, फ  े ीय कायालय  व टेज,मंडप,टेबल खु या यव था खचर. .१,१०,०००/- हा  
थाप य वभाग फ े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस व उव रत खच 

र. .४,५२,९००/- हा खच डा वभागाचे डा िनधी, वा षक पधा डा कला या लेखािशषातुन 
खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४३     वषय मांक – ६० 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८७/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ मधील अ. .२० अ वये, 
सांगवी/दापोड  मैलाशु करण क ांतगत सांगवी मुळानगर येथे पंपहाऊस या मोक या जागेत 
रटेनींग वॉल व िसमािभंतीची उव रत कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .४४,९९,६९०/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार सहाशे न वद) पे ा 
२८.२०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,९२,३१६/-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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४४     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८८/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मोशी येथे बो-हाडेवाड , बनकर व ती इ. ठकाणी  
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.ब हरट दस (िन.र. .४९,४९,११९/- (अ र  र. .एकोणप नास 
लाख एकोणप नास हजार एकशे एकोणीस) पे ा ३८.७५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजूंर 
दराने र. .३१,८२,९०२/-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 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४५     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८६/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ मधील अ. .१४ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मोशी येथे मोशी गावठाण,िशवाजीवाड  इ. 
भागात  मलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.ब हरट दस (िन.र. .२९,९९,८३९/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे एकोणचाळ स) पे ा ३८.७५% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१९,२९,२७१/-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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४६     वषय मांक – ६३ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – ा.रामकृ ण मोरे े ागृह 
सुचक –मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . े ा/का व/२३२/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथील दैनं दन 
कामाची ई-िन वदा .२, २०१४-२०१५ ह  म.न.पा. या वेबसाईट तसेच वतमान प ात िस  
करणेत येऊन ऑनलाईन िन वदा दरप के माग वणेत आलेली होती. याम ये एकूण १० (दहा) 
ई-िन वदा दरप के भर यात आली आहेत. पैक  मे. म वकास म हला वयंरोजगार सहकार  
सं था, पंपर  व मे. संत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा एस.एस.मया दत पंपर  यांनी सेवा कर 
वगळून ई-िन वदा दरप क भरणेत आलेने या दो ह  िन वदा वगळणेत आले असून उव रत ा  
ई-िन वदा दरप क तपिशल खालील माणे - 
 
अ. . ई-िन वदा धारकांचे नांव ा  दरप क 
१) मे.जनसेवा वयंरोजगार सह.सं था मया दत पंपर  ३५१.५८०० 
२) मे.सा व ी म हला एस.एस.एस मया दत, पंपळे गुरव ३७२.६५०० 
३) मे.माऊली रोजगार सहकार  सं था ३७९.०६०० 
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४) मे.भगवती वयंरोजगार सेवा एस.एस. मया. पंपर  १७ ४१४.३८०० 
५) मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा एस.एस.मया. पंपर  १८ ४१५.१७०० 
६) मे.िशवमु ा वयंरोजगार एस.एस.सं था मया. पंपळेगुरव ४२१.२९०० 
७) मे.अथव वयंरोजगार औ.सेवा. एस.एस. मया दत ४२९.९९०० 
८) मे.शुभंम उ ोग, पंपर  ३६०२२.३४.०० 

 
ा  झाले या ई-िन वदा .२ २०१४-२०१५ म ये म.ेभगवती वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 

मया दत, पंपर  – १७ यांचा ई-िन वदा दर ित दन ित य  र. .४१४.३८ हे कमान वेतन 
दराशी िनगड त असलेने ११ म हने कालावधीसाठ  दैनं दन साफसफाई कामाचा ठेका देणेस व 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४४४७     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २९/१२/२०१५      
सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क-३ सन २०१५-१६ म ये पान .१३१, अ. .८४ 
वर त पुनावळे येथील स.नं. ४३,४४,४५ व ४७ मधील १८ मी. ं द ड .पी. र याचे हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणे हे काम आहे. . .५२ मधील र ते महारा  नॅचरल गॅस िल. यां या 
खोदाईमुळे र यांची द ती करणे आव यक आहेु . सदर कामास र. .५,९८,१३२/- इतक  र कम 
कमी पडत अस याने वाढ व कामासाठ  अंदाजप क य र कमेस सुधार त शासक य मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४४४८     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २९/१२/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक –मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६९३/१५ 

द.३०/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .३४ 

अ वये, . .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर प रसरातील थाप य 
वषयक देखभाल व द तीची कामे करणेकामी ु मे. ी क शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार ितनशे पंधरा) पे ा ३५.८९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,९८,३४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. 
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या अट स अधीन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नू  कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४४९     वषय मांक – ६६ 
दनांक – २९/१२/२०१५       
सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

भाग .९ संभाजीनगर येथील बड हॅलीम ये लेसर शो कर ता व ुत वषयक 
कामासाठ या क पाचे संक प िच  व आराखडा तयार करणे, पुव गणनप क तयार करणे, 
िन वदा िस  कर ता िन वदा तयार करणे कर ता महानगरपािलके या मा यता ा  पॅनेल वर ल 
वा तु वशारद मे.अथ केप आ कटे टस अँड क स टंटस् ,् पुणे यांची नेमणूक करणेस व 
महानगरपािलके या चिलत दरानुसार –  

(१) र. .५० लाखापयत या कामास ३% व र. .५० लाखावर ल कामास २% माणे फ 
अदा करणेस तसेच 

(२) िन वदा प ात कामाक रता ोजे ट मॅनेजमट क स टंसी हणून ह  यांची 
नेमणूक करणेस व मनपा या चिलत दरानुसार २.३५% माणे फ अदा करणेस  

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

---------- 
 
ठराव मांक – १४४५०     वषय मांक – ६७ 
दनांक – २९/१२/२०१५       
सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वॉड .४७, कोकणेनगर, राजवाडेनगर येथील 
जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे करणे (िन वदा नोट स .४/१४-२०१५/१६) या 
कामाअंतगत स थतीत २०% काम पुण झालेले असून सदर भाग वेगाने वकिसत होत असून 
मुलभूत गरजा पुर वणे अंतगत मलिनःसारण वा ह यांची कामे करणे अ याव यक आहे. सदर 
कामाअंतगत कोकणेनगर म जद रोड, आझाद कॉलनी १,२,३,४, िशवकृपा कॉलनी, एकता 
कॉलनी, चं करण कॉलनी, राजवाडेनगर अंतगत र ता, ीकृ ण कॉलनी, िशवर  कॉलनी, 
अयो या कॉलनी, साई पाक कॉलनी, व णूराज मंगल कायालय मागील र ता, ाने र कॉलनी, 
गु कृपा कॉलनी, गणेश कॉलनी, पाच पर चौक ते पवना चौक पयत मा.नगरसद य वनोद नढे 
यांचे ऑ फस समो रल र ता, पवना चौक ते राजवाडेनगर मेन लाईन, राजवाडेनगर ते जय हंद 
कॉलनी मु य र ता येथे अ ाप ब-याच ठकाणी ेनेज लाईन टाकणे अ याव यक आहे. सदर 
कामास ३१,१७,६३१/- या खचास थायी सिमती ठराव . १२५३८ वषय .४३ 
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द.२२/०९/२०१५ चे अ वये मा यता िमळालेली आहे. सबब सदर कामासाठ  वाढ व खच 
र. .४०,४४,३८०/- सह सुधा रत खच र. .७१,६२,०१०/- यास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १४४५१     वषय मांक – ६८ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

 अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, मंुबई यांचेवतीने दनांक १० ऑ टोबर २०१५ 
रोजी रा यातील महानगरपािलकांमधील नगरसिचव व सहा यक नगरसिचव यांचेसाठ  िश ण 
वगाचे आयोजन कर यात आले होते.  सदर िश णास महापािलके यावतीने ी.उ हास बबनराव 
जगताप, नगरसिचव यांची मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .नस/१/का व/९८८/२०१५, दनांक 
३०/०९/२०१५ अ वये िशफारस करणेत आलेली आहे.  सदर िश णास ी.उ हास बबनराव 
जगताप, नगरसिचव उप थत रा हले असून यांचे जाणे येणे क रता वमान वास एकूण र कम 
पये ७,४३७/- इतका खच आला असून सदरची र कम मे.सारथी टुस अ ड ॅ ह स, आकुड  

यांना अदा करणेकामीचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४४५२     वषय मांक – ६९ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
     कायशाळा वभागाकड ल वाहन द तीची ु (क गट भाग १ आ ण २) एज सी िन त 
करणेस मा. थायी सिमतीने ठराव मांक १४१९० दनांक १५/१२/२०१५ अ वये मा यता दलेली 
आहे. सदर ठरावातील तसेच इतर िन वदेम ये वाहन द ती कामासाठ  वलंब आकार ित दन ु
.५००/- आहे तो कमी क न सव गटांसाठ  वलंबा आकार ित दन .२००/- करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४५३     वषय मांक – ७० 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .१,११,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४५४     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १४४५५     वषय मांक – ७२ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये भाग .३५ भोसर  येथील 
कामासाठ  तावात नमुद के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – १४४५६     वषय मांक – ७३ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
  ड भागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजामधील महसुली कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .५,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १४४५७     वषय मांक – ७४ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१५-१६ म ये पान .६३० अ. .१८ 
वरती भाग .५२ येथील र यातील चर ख डयांची खड मु माने व बीबीएम प दतीने द तीची ु
कामे करणे आहे.  भाग .५२ मधील र ते केबल खोदाईमुळे तसेच न याने जलिन:सारण व 
पाणीपुरवठा वभागाने जलवा ह या टाक यामुळे र यांची द ती करणे आव यक आहेु .  यामुळे 
खचात वाढ होणार आहे.  तर  सदर कामाचे सुधा रत र. .३५,०२,५००/- चे खचास (वाढ व खच 
र. .१९,५८,६९२/-) मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४४५८     वषय मांक – ७५ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१५-१६ म ये पान .६३० अ. .१७ 
वरती भाग .५२ र यावर ल ख डयांची बीबीएम व हॉटिम स प दतीने द तीची कामे करणे ु
आहे.  भाग .५२ मधील र ते केबल खोदाईमुळे तसेच न याने जलिन:सारण व पाणीपुरवठा 
वभागाने जलवा ह या टाक यामुळे र यांची द ती करणे आव यक आहेु .  यामुळे खचात वाढ 
होणार आहे.  तर  सदर कामाचे सुधा रत र. .३५,०२,५००/- चे खचास (वाढ व खच 
र. .१९,५७,३८५/-) मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १४४५९     वषय मांक – ७६ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मनपाचे एस.ट .पी. ोथ लॅब उ ान देखभाल वकास व संर ण काम मे.माऊली 
बेरोजगार सेवा सं था यांना िन वदा नो. .११/२०१२-१३ (बाब .१२) चे िन वदा दरानुसार ित 
चौ.मी.३.४२ ने मा. थायी सिमती सभा ठराव .४७९१ द.१२/११/२०१३ अ वये एकूण ८८०४ 
चौ.मी.क रता ित महा र. .३०,११०/- या दराने आदेश .उ ान/६/का व/१२३/२०१४, 
द.१६/५/२०१४ अ वये तीन वषा या कराराने देखभाल वकास व संर णाचे काम देणेत आलेले 
होते.  तथा प सदर सं थेचे काम असमाधानकारक अस याने मा.आयु  यांचेकड ल 
द.७/७/२०१५ रोजी या मा य तावा वये कामकाज काढन घे यात आ याने सदरचे काम ू
स थतीत कोणाकडे नस याने दोन वषा या कालावधीसाठ  मे.तुळजाभवानी स हसेस यांना 
ित चौ.मी.३.४२ ितमहा र. .३०,११०/- या दराने थेट प दतीने कामकाज दे यास व यासाठ  

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

---------- 
 
ठराव मांक – १४४६०     वषय मांक – ७७ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त मौजे वाकड, पंपळे िनलख व सांगवी या 
गावां या प रसरातून मुळा नद  वाहते.  सदर प रसरात महानगरपािलकेमाफत ठक ठकाणी 
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रटेिनंग वॉलचे काम करणेत आलेले आहे.  यामुळे संभा य पुराचा धोका काह  माणात कमी 
झालेला आहे. सदर कामामुळे पुररेषेखालील े  कमी होऊ शकते.  यामुळे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह मधील वाहणा-या मुळा नद चा संक पत पुर अ यास व नद  पा ातील 
काटछेदामधील सुधारणा करणे शहरा या वकासा या ीने आव यक आहे.  यामुळे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुळा नद चा संक पत अ यास करणेकर ता व याकर ता 
लागणारा खच पाटबंधारे वभागास ावा लागेल.  या खचास तसेच कामाचा स लागार शु क, 
कायालयीन शु क इ याद  सव शु क अदा करणेकामी धोरणा मक िनणयास व यासाठ  येणा-या 
सव खचास मंजूर  देणेत येत आहे. तसेच सदरचा खच पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल 
“पयावरण वशेष योजना अ. .१ पंपर  िचंचवड शहरातील व वध न ांसाठ  नद  सुधार क प 
राब वणे (स लागार फ  सह)”या लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १४४६१     वषय मांक – ७८ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 सालाबाद माणे यंदाह  “हजरत मोह मद पैगंबर” ेषीतांची जयंती २४ डसबर 
२०१५ रोजी होणार आहे.  याकामी मु लीम बांधवांचे अनेक सामुदाियक काय म होणार आहे. 
ामु याने शहरात एक भ य शांतता रॅलीचे आयोजन कर यात येते व याची सांगता पंपर  

चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया मागील पटांगणात होणार आहे.  सांगता काय मासाठ  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने टेज, मंडप, आसन, वनी ेपन, व ुत, सां कृितक 
काय म इ याद  अनुषंगीक सु वधा मनपातफ िन वदा न माग वता थेट प दतीने उपल ध क न 
देणेस व याकामी येणा-या र. .तीन लाख पयतच ेखचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १४४६२     वषय मांक – ७९ 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४६३     वषय मांक – ८० 
दनांक – २९/१२/२०१५      

सुचक - मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 िश ण मंडळा यावतीने इय ा बालवाड  व इय ा १ली ते ७वी या व ा याना मोफत 
पी.ट .गणवेश व खेळ गणवेश वाटप केले जातात.  सदर गणवेश हे येक १ या माणे वाटप 
केले जातात.  तथा प िश ण मंडळाने या वषापासून येक व ा यासाठ  २ पी.ट .गणवेश व 
खेळ गणवेश वाटप करणेबाबत ठराव मंजूर केला आहे.  या कर ता एकूण १.५० कोट ची वाढ व 
तरतूद ची आव यकता आहे.  ती तरतूद सन २०१५-१६ या सुधा रत अंदाजप कात करावी.  
तसेच रेनकोटसाठ  करणेत आलेली तरतूद ०/- क न अंदाजप कात केलेली तरतूद ती पुववत 
हणजेच १.२५ कोट  तरतूद कायम क न सन २०१५-१६ या सुधा रत व सन २०१६-१७ या 

मुळ अंदाजप कात करणेत यावी.  वर ल माणे एकूण २.७५ कोट  वाढ व तरतूद करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 

  (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१८०/२०१५ 

दनांक – २९/१२/२०१५     
    

                                                
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.     
                                              


