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

कायप का मांक - १८० 
सभावृ ांत 

दनांक – २८/०७/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२८/०७/२०१५ 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.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड  
४) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

      ५) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
             ७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
            यािशवाय मा.राजन पाट ल-सह शहर अिभयंता, मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.भोसले-
मु यलेखापाल,मा.च हाण–सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.पवार-कायदा स लागार,  
मा.सवणे,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण-कायकार  अिभयंता,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
खालील माणे सूचना मांड यात आली. 

 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे                 अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

 
थोर शा  व भारताचे माजी रा पती मा.ए.पी.जे.अ दूल कलाम यांचे दुःखद िनधन झाले 

अस याने तसेच पंजाब मधील अितरेक  ह यात बळ  गेले या नागर कांना ांजली वाहून सभा 
मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. पयत तहकूब कर यात यावी.   

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

(सवानी दोन  िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
-------- 

मा.सभापती -  सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. पयत तहकूब  

कर यात येत आहे.   
 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १८० 
सभावृ ांत 

( दनांक २८.०७.२०१५ ची तहकूब सभा) 
 

 

दनांक – ०४/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २८/०७/२०१५ची तहकूब सभा  
मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ 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.बाप ु
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.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
  ११) मा.काळे वमल रमेश 
  १२) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
  १३) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 
   यािशवाय मा.डोईफोडे-सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.कडूसकर,मा.खोसे-
सहा.आयु ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.थोरात,मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

-------- 
खालील माणे सूचना मांड यात आली. 

 
सूचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.संपत पवार 

 
मा.महापौर शकंुतलाताई धराडे यां या सासुबाई ीम.सखुबाई बाळासाहेब धराडे यांचे वृ ापकाळाने 

िनधन झाले अस याने यांस ांजली वाहून सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  
११.३० वा. पयत तहकूब कर यात यावी.   

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 
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(सवानी दोन  िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
-------- 

 
मा.सभापती -  सभा मंगळवार दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.३० वा. पयत तहकूब  

कर यात येत आहे.   
 
 
 
 
 

 
(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 

                                 सभापती 
        थायी सिमती 

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

कायप का मांक - १८० 
सभावृ ांत 

( दनांक २८.०७.२०१५, ०४.०८.२०१५ (सकाळ  १०.४५ वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०४/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.३० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०४/०८/२०१५ सकाळ  
१०.४५ची तहकूब सभा  दनांक ०४/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात 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.बाप ु
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.तापक र अिनता म छं  
             ११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
             १२) मा.काळे वमल रमेश 

१३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१४) 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 य लेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सह 

शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, 
मा.माछरे,मा.फंुदे,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.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट , 
मा.गलबले,मा.घोडे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख,मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार ,मा.बोदाडे,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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अ) दनांक १४/०७/२०१५ व २१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७८) सभावृ ांत  

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब)  दनांक २१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७९) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

-------- 
ठराव मांक – १२०५५     वषय मांक – १ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/२०१५ द.१६/३/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

कॉलेज ऑफ फजीिशयन अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) या अिभमत  व ापीठा या  ११ 
वै क य  शाखां या M.B.B.S. नंतर या  सी.पी.एस. ड लोमा  कोससकर ता  आव यक  असणा-या  मु य  

पी.जी. टचस  व अिस टंट पी.जी. टचस  कर ता  तावात नमुद याद तील  डॉ टरांची मानसेवी  पदावर  
र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) ित मह ना  द.०१/०४/२०१५ ते द.३१/०९/२०१५ या सहा 
म हने  कालावधीसाठ  नेमणुक  करणेकामी  व यासाठ   येणा-या  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०५६     वषय मांक – २ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
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  करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२०५७     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५४९/२०१५ द.१६/६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

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 या कामासाठ  आरो य 
मु य कायालयामाफत ई-िन वदा नोट स .२/२०१३-१४ िस द क न िन वदा माग वणेत आ या हो या. 
यानुसार पा  िन वदाधारकांपैक  कमी दर सादर केले या मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल. यांना सदर काम 
देणेबाबत मा. थायी सिमती ठराव .५७२५, द.२८/१/२०१४ अ वये मा यता िमळाले नंतर आव यक तो 
करारनामा क न आदेश .आ.म.ुका./४/का व/३०५/ २०१४, द.२९/३/२०१४ अ वये द.१/४/२०१४ ते 
द.३१/३/२०१५ या १ वष कालावधीसाठ  मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल. यांची ठेकेदार हणून िनयु  केली 
आहे. सदर कामासाठ  न वन िन वदा काढणेची कायवाह  सु  अस याने व यास काह  कालावधी लागणार 
अस याने तसेच म.न.पा. मु य इमारत दैनं दन व छतेचे काम िनयिमतपणे होणे आव यक अस याने 
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स थतीत कायरत असलेले मे.सुिमत फॅिसिलट ज ा.िल. यांना द.१/४/२०१५ पासून २ म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे, याकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस व याकामी येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक – १२०५८     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१५२/१५ द.१/७/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हाळसाकांत चौकापयतचा र यास IRS माणे  

फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२०५९     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/५६६/१५ द.८/७/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागाक रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद कामी िन.सु. .१/२०१५-१६ 
अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदे मधील मे.िनम ती इं जिनअ रंग काप . यांचे 
बाब . १, २, ४ व ५ साठ  र. . ५,०९,४७०/- व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स, िचंचवड यांचे बाब .३ 
क रता र. .२,७४,५६०/- असे एकूण र. .७,८४,०३०/- (अ र  र. . सात लाख चौ यांऐंशी हजार तीस 
फ ) ा  लघु म दराने खरेद   करणेस व याकामी येणा-या खचास तसेच यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६०     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – ई-ग हन स 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/११/का व/६९/२०१५ द.१३/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ्  ऑफ इं डया ह क  शासन अंगीकृत सं था अस याने यांनी 
दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प तीने द.२८.०८,२०१२ चे करारनामा अट  व शत माणे 
कामकाज करणेस व द.०१.०७.२०१५ ते द.३०.०९.२०१५ या कालावधीत 46 MBPS (1:1) बँड व थ चाजस 
व १६ कायालये Link ारे मु य कायालयाशी जोडणेकामी तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देऊन 
सेवा उपल ध करणेसाठ  येणारा एकूण खच र. .७,०९,४००/- (अ र  र. .सात लाख नऊ हजार चारशे 
फ ) अिधक कर अथवा थेट प तीने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०६१     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक-मा.संपत पवार     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/११२/२०१५ द.२०/७/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-२०१४ मधील अ. .३० अ वये, भाग 
.१८ कवळे वकासनगर मधील गती कॉलनी, ट .सी. कॉलनी व पडसे कॉलनी मधील उजा बचती 

अंतगत नादु त फ टंग बदलणेकामी मे.जगनाडे इले क स (िन.र. .११,२४,९५५/- (अ र  र. .अकरा 
लाख चोवीस हजार नऊशे पचंाव न) पे ा १०.२७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६२     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८१/१५ द.२०/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२१ अ वये, सांगवी 
येथील भाग .५९ प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे, जोड करणे, वॉ ह 
बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायझेस (िन वदा र कम . 
१०,४८,५५८/- (अ र  र. . दहा लाख आ ठेचाळ स हजार पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा ४१.९९ % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६३     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८२/१५ द.२०/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, सांगवी 
येथील भाग .५८ प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप टाकणे, जोड करणे, हा व बस वण े
व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.आ व कार क शन (िन वदा र कम .१०,४८,५५८/- 
(अ र  र. . दहा लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा ४१.९९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६४     वषय मांक – १० 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८३/१५ द.२०/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, सांगवी 
येथील भाग .६० प रसरात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाइप टाकणे, जोड करणे,  वॉ ह  

बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.आ व कार क शन (िन वदा र कम . 
१०,४८,५५८/- (अ र  र. . दहा लाख अ ठेचाळ स हजार पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा ४१.९९ % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३८,६८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६५     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी३/का व/८४५/२०१५ द.१०/७/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या सन २०१५-१६ या 
मूळ अथ संक पाम ये णालयामाफत र. .१,००,००,०००/- ची तरतूद सुच वणेत आली होती, परंतु लेखा 
वभागाने व ावेतन या लेखाशीषावर र. .५०,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली आहे. सदर खचातून 
आजपयत र. . २४,५५,९४०/- इतका खच झालेला असून र. .२५,४४,०६०/- िश लक आहे. स या 
सीपीएस टचस यांचे व ावेतन र. .२६,००,०००/- इतके अदा करणे बाक  आहे. तसेच पुढ ल 
कालावधीतील सीपीएस चे मानधन र. .७४,००,०००/- इतक  र कम अदा करणे अपे त आहे. सदर 
रकमेची पुतता करणेकामी यशवंतराव च हाण मृित णालयातील मूळ अंदाज प कातील औषध खरेद  
या लेखािशषकातुन र. .१,००,००,०००/- वग करणे श य आहे. तर  यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे 
सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील औषध खरेद  या लेखाशीषावर ल र. . १,००,००,०००/- व ावेतन या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०६६     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२८५/२०१५ द.२१/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पाणीपुरवठा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स . १६/१/२०१४-१५अ वये जलशु करण क  से.२३ 
कर ता ५००  मे.टन िल वड लोर न वायु खरेद कामी वृ प  तसेच मनपा वेबसाईटवर िन वदा नोट स 
िस  क न िन वदा माग व यात आ या हो या. िन वदा अट  व शत नुसार ५ िन वदा पा  असून 
यापैक  मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.  यांची र. .७,९५०/- .मे. टन दराची लघु म िन वदा आहे. 
जलशु करणाचे येम ये िल वीड लोर न वायु हा घटक अ यंत मह वाचा असून याचा पुरवठा न 
चुकता अखंड तपणे जलशु करण क ास होणे अ यंत आव यक आहे. अ यथा याचा शहरातील 
पाणीपुरव यावर प रणाम होवू शकतो. यासाठ  सदर पुरव याकामी एकावेळ  २ एज सीज मनपाचे हाताशी 
असणे गरजेचे असलेने सदर िन वदेतील शत .५ नुसार सदरची खरेद  ६०:४० या माणात हणजेच   

1st Lowest  ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ६० % व 2nd Lowest ठेकेदाराकडून एकूण प रमाणा या ४० 
% प रमाण 1st Lowest ठेकेदारा या दराने खरेद  करावयाचे आहे. सदर अट नुसार एकूण प रमाणा या ६० 
% माणे मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल.यांचेकडून ३०० मे.टन िल वीड लोर न गॅस र. .७,९५०/- 
.मे. टन या दराने खरेद  करणेस मा.आयु  यांनी द. ३०/०४/२०१५ चे तावा वये मंजूर  दलेली 

आहे. व उव रत ४० % पुरवठा करणेसाठ  याकामी मे.रंग रसायन व मे.केिमकल पपल या दोघांचे िन वदा 
दर एकच हणजे र. .९,४९५/- .मे. टन असा अस याने व दोघांनी सुधा रत र. .७,९५०/- . मे. टन 
दराने व प लो रन पुरवठा करणेस तयार आहेत. तर  1st Lowest ठेकेदारा या दराने हणजे 
र. .७,९५०/- .मे.टन माणे 2nd Lowest  मे.रंग रसायन यांचेकडून १००.००  मे.टन व मे.केिमकल पपल 
यांचेकडून १००.००  मे.टन िल वीड लोर न गॅस (एक त अपे त खच .१५,९०,०००/- [अ र  र. .पंधरा 
लाख न वद हजार फ ]) यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६७     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२९३/२०१५ द.२१/०७/२०१५ 
वषय - जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील पा या या उंच टाक चे आऊटलेट हायवे ॉिसंग क न  

जु या लाईनला जोडणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२०६८     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – डा 
सुचक-मा.संपत पवार     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/४९८/२०१५ द.२९/०६/२०१५ 

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११३ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 
मनपाचे डा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१/२-२०१३-२०१४ थेरगांव जलतरण तलाव पाणी 
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शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल द ती कामासाठ  ा  झालेले 
फ ट लोए ट ठेकेदाराचे संत गाडगेबाबा महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत, पंपर  
यांचे २ वषाचे लघु म दरानूसार १ या वषाचा दरमहा दर र. .१,०८,९००/- या दराने १२ म हने 
कामासाठ  येणारा खच र. .१३,०६,८००/- तसेच दुस-या वषाचा दरमहा दर र. .१,१९,७९०/- या दराने 
१२ म हने कामासाठ  येणारा खच र कम पये १४,३७,४८०/- एकूण र. .२७,४४,२८०/- (अ र  
र. .स ावीस लाख च वेचाळ स हजार दोनशे ऐंशी फ ) चे कामकाज सेकंड लोए ट ठेकेदार 
मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड, पुणे ३३ यांचेकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश 
देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०६९     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – डा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६८/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११४ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 
वषय - मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेक रता यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२०७०     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – डा 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६९/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 

२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११५ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार,  

वषय - मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेक रता यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२०७१     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५      
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- १) मा.सुरेश हे े, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११९ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 
से.२२ झेड ल टर हॉल, राहुलनगर, िनगड  येथे ३ कॅरम व या अनुषंगाने सा ह य खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०७२     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय, थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०८/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०१ अ वये, भाग .६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .९,३३,६६८/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे अडुस ) पे ा ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२०७३     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय, थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०७/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०५ अ वये, भाग .३२ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०७४     वषय मांक – २० 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय, थाप य 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२१२/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०६ अ वये, भाग .३५ भोसर  गावठाण व धावडेव ती येथे मनपा या ता यात येणा-या र यांचे 
खड मु मीकरण व बी.बी.एम. करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा ३५.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०७५     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय, थाप य 
सुचक-मा.संपत पवार     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२१०/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०३ अ वये, भाग .६ मोशी, कुदळेव ती येथे टॉम वॉटर गटर व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.िशवगंगा कं शन (िन.र. .५,६०,०९२/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार या नव) 
पे ा ३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०७६     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय, थाप य 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०५/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .३५ धावडेव ती येथील रा हले या र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .७,०७,२८०/-(अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा २९.१०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२०७७     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय 

सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०९/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०७ अ वये, भाग .३५ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणे कामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०७८     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय  
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०६/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .२० अ वये, भाग .३५ भोसर  गावठाण येथील रा हले या र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .७,०७,२८०/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे ऐंशी) पे ा २७.६० % 

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

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

ठराव मांक – १२०७९     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय  
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२११/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .१० अ वये, भाग .३१ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणे कामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२०८०     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – इ े य कायालय  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२५२/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१४/२०१५ मधील 
अ. .०९ अ वये, भाग .३१ दघी मधील व वध ठकाणी बोड बचेस व वाचनालय इ. थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.अिनकेत एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 
२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०८१     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – झो.िन.पु. थाप य 
सुचक-मा.संपत पवार     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP/२६२/२०१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत BSUP/JnNURM अंतगत राब वणेत येत असले या 
वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन क पास महारा  दुषण िनयं ण मंडळाची अनुमती (Consent to 

Establish) िमळालेली आहे. यापूव या वेताळनगर पुनवसन क पातील इमारत .A-4, A-11 व A-10, 

A-3, A-9, A-8 या इमारतींना MPCB चा Consent to Operate िमळालेले आहे. तसेच A-7 चा ताव 
द.५/५/२०१५ रोजी मंजुर झालेला आहे. वेताळनगर पुनवसन क पातील A-5 या इमारतीकर ता 

Occupation Certificate साठ  अज कर यापूव  Consent to Operate िमळणे आव यक आहे. यापूव  
वेताळनगर मधील A-4, A-11, A-3, A-10, A-9, A-8 आता Fee Structure नुसार वेताळनगर पुनवसन 
क पातील A-5 व या इमारतीसाठ  Consent to Operate  ा  कर यासाठ  शु क र. .१५०००/- व 

फॉम फ  १००/- या माणे र. .१५,१००/- इतक  फ  भरणे आव यक आहे. सबब, महारा  दुषण िनयं ण 
मंडळाकडून वेताळनगर झोपडप ट  पुनवसन A-5  इमारतीकर ता MPCB कडून Consent to Operate 

िमळणेसाठ  शु क र. .१५,०००/- व अिधक फॉम फ  र. .१००/- असे एकुण र. .१५,१००/- (अ र  
र. .पंधरा हजार शंभर) यांचेकडे जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२०८२     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – मु यलेखाप र ण  
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
सदंभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/९९/२०१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
जुन, २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२०८३     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग –म यवत  औषध भांडार  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/१४८/२०१५ द.२३/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणा-या वा षक 
मागणीनुसार औषध/सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .४/२०१४-२०१६ नुसार (दोन वषाक रता) चांग या व 
गुणा मक कंप या ा  हा यात यासाठ  नाव न दणी व कंपनी िनवड नोट स . दै.लोकमत, दै.केसर , 

दै.पुढार  व दै.सामना या वृ प ांम ये व म.न.पा वेबसाईटवर औषधे/सा ह याची याद  सं येसह िस द 
करणेत आली होती. Allopathic Medicine -870  Item, Surgical item 560, Ayurvedic 
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Medicine-286, Dental Item-289  व Homeopathic Medicine-81  असे एकुण 2086 

item औषधे/सा ह याचा िन वदेत समावेश होता. यानुसार दोन वषाक रता औषधे/सा ह य खरेद  
करणेकामी ५ कार या िन वदा (Allopathic Medicine Purchase 4/1, Surgical Item 4/2, 

Ayurvedic Medicine 4/3, Dental Item 4/4 & Homeopathic Medicine 4/5) माग वणेत 
आ या. या िन वदा नोट सम ये नमुद केलेनुसार कंपनीचे मुळ अिधकृत व े यांची प े िन वदाधारकांनी 
भांडारात जमा केली होती. पैक  Homeopathic Medicine चे एकाह  अिधकृत व े याचे प  ा  झाले 
नाह . यामुळे ा  झाले या अिधकृत व े या या प ांव न गुणा मक या चांग या कंपनीची िनवड 
औषधे िनवड सिमतीने के या आहेत. िन वदाधारकांनी िन वदा सादर के यानंतर िन वदा किमट ने िन वदा 
उघडले यानुसार (Allopathic Medicine Purchase 4/1, Surgical Item 4/2, Ayurvedic 

Medicine 4/3, Dental Item 4/4 & Homeopathic Medicine 4/5) िन वदा ा  झा या व 
यानुसार मा. थायी सिमती सभा यांची ठराव .८११९ दनांक–०२/०९/२०१४  अ वये सन २०१४-१५ 
क रता खचास मा यता घेणेत आली आहे.  िन वदा दोन वषाकर ता अस याने सन २०१५-१६ या आिथक 
वषाक रता मंजुर दरानुसार औषधे/सा ह य खरेद कामी अंदाजप कात ९ कोट  ची तरतुद केली असुन 
मागील दोन वषाचा खच पाहता ९ कोट  पये ऐवजी ८ कोट  खचास मा यता घेणे आव यक आहे. 
िन वदा दरानुसार औषधे/सा ह य खरेद कामी होणारा खच ‘औषधे खरेद ’ या लेखािशषातुन भाग वणे श य 
आहे. सबब सन २०१५-१६ या आिथक वषाक रता मंजुर दरानुसार औषध खरेद साठ  होणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२०८४     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/६९५/२०१५ द.२०/०७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपासाठ  पुनावळे येथील वनजमीन ता वत घनकचरा यव थापन क पासाठ  
महारा  शासना या पाणी पुरवठा व व छता वभाग मं ालय, मुंबई यांचेमाफत क  शासनाकड ल प  
.6MHCO49/2006-BHO/832, Dt.17/04/2008 अ वये स.ंन.२४ पुनावळे येथील २२.८ हे टर वनजमीन 

वळती कर यास त वतः मा याता दली आहे. सदर वनजमीन ३० वष कर ता मंजूर केली असून यासाठ  
महानगरपािलकेने वन वभागास व वध आकारापोट  अट .२ (ब), अट .४(ड), अट .६, अट .९, अट 
.११(ब) मधील वृ लागवड चा खच व अट .१२ असा एकूण  र. .२,६३,५७,७५०/- व तसेच अट 
.११(अ) मधील वृ तोड चा खच र कम .८१,३९९/- असे एकूण र. .२,६४,४८,०१६/- चा 
द.११/११/२०१० या धनादेशा दारे मा. थायी सिमती या मंजूर ठराव .११०७१, द.४/०५/२०१० व ठराव 
.१२२३५, द.५/१०/२०१० नुसार अदा केले आहे. याचबरोबर मंजूर अट माणे वन वभागास पयायी 

वने र े  हणून गट.नं.३०१ पंपर  पौड येथील शासक य जमीन ावयाची आहे. सदर जमीन 
ह तांतराबाबत शासन तरावर स थतीत कायवाह  चालू असून मा. वभागीय आयु , पुणे यांचेमाफत 
द.२०/०३/२०१४ रोजी प  .मह-२/जमीन-पुणे/सीआर/ जागामागणी/ ८५ अ वये महसूल व 
वन वभाग, ज-५, मं ालय, मुंबई यांना ताव सादर करणेत आला आहे. उपवनसंर क, पुणे वभाग, पुणे 
यांचे  मागणी माणे पयायी वनीकरणा अंतगत सन २०१०-११ मधील र. .७८,०८०/- या दरा माणे २२.८० 
हे. े ासाठ  १७,८०,२२४/- र कम अदा करणेत आली होती. सन २०१४-१५ मधील (सुधार त दरा माणे) 
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३,७३,०४४ या दरा माणे २२.८० हे. े ासाठ  र. .८५,०५,४०३/- इतक  र कम पर गणीत होत 
अस यामुळे सदर र कम पुव  भरणेत आलेली र. .१७,८०,२२४/- मधून वजा केली असता र.  
६७,२५,१७९/- इतक  र कम मा. थायी सिमती या मंजूर ठराव .११०७७, द.१७/०३/२०१५ नुसार 
पयायी वनीकरणाअंतगत उपवनसंर क, पुणे वन वभाग यांचेकडे अदा करणेत आली आहे. उपवनसंर क, 
पुणे वन वभाग यांचेकड ल प  .जा. .क -६/जमीन/ट -४/२०४/२०१५-१६, द.२२/०४/२०१५ अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  शासनाने िनगिमत केले या रेड  रेकनर दर र. .४,१०,३५०/- ित हे टर  माणे 
२२.८० हे टर े ासाठ  र. .९३,५५,९८०/-  इतक  र कम प रगणीत होत अस यामुळे यापुव  पयायी 
वनीकरणा अंतगत भरलेली सन २०१०-११ साठ  र. .१७,८०,२२४/- व सन २०१४-१५ साठ  
र. .६७,२५,१७९/- असे एकूण िमळून भरलेली र.र.८५,०५,४०३/- वजा करता फरकाची र. .८,५०,५७७/- 
इतक  र कम कॅ पा, कॉप रेशन बँक, नवी द ली यांचे खाते .०३७१००१०१०२५२१८ या खा यावर 
आर.ट .जी.एस. दारे भरणा करणेची मागणी केली आहे. सदर अट ंची पुतता के यानंतरच सदर ताव 
विधवत मंजूर साठ  यथोिचत मागाने क  शासनाकडे सादर करणेत येईल असे कळ वले आहे. सबब 
तूत करणी संबिधत उपवनसंर क, पुणे वन वभाग, पुणे यांनी मागणी के या माणे पयायी वनीकरण 

अंतगत सन २०१५-१६ (सुधार त दरानुसार) नुसार फरकाची र. .८,५०,५७७/- अदा करणे आव यक 
अस याने नगररचना वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषाखाली खच  टाकणेचे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२०८५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/८४/२०१५ द.२३/०७/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला असे कोणतेह  
लेखािशष नस याने सदरची खाजगी मा यता ा  वदयालयाकड ल वदया याकडुन २५ ट के र कम जमा 
कर याबाबत न याने लेखािशष िनमाण करणे आव यक आहे. मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन 
२०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला खाजगी वदयाथ  बसपास  २५ ट के र कम जमा हे लेखािशष 
न याने िनमाण करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२०८६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/५९३/१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना (तीन पाळ त काम करणारे) हवाळ  साधने खरेद कामी िन वदा 
सुचना .४/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदे मिधल मे.िशवसमथ 
एंटर ाईजेस ािधकरण यांचे बाब .१ ते ४ साठ   एकुण र. .३,९१,८४६/- (अ र  र. .तीन लाख 
ए या नव हजार आठशे शेहेचाळ स) ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास व 
याचें बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२०८७     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – ब े य कायालय,पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/२१४/२०१५ द.२२/७/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 
मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२५-२०१४-१५ अ वये सन 

२०१४-१५ साठ  जल े  .बी.५ अंतगत पाणीपुरवठा वषयक कामाची देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे.अिनकेत इंटर ायजेस (िन.र. .९,१०२०१/- (अ र  र.  नऊ लाख दहा हजार दोनशे एक फ ) पे ा -
४०.२७ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७०,८४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२०८८     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०४/०८/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/५३९/१५ द.२२/७/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

म यवत  भांडार वभागाकडे छपाई सा ह य (हँड ब स, फॉ स, र ज टर) तसेच टेशनर  कागद 
खरेद  मोठया माणावर होत असते. सदर सा ह याम ये जी.एस.एम. ( ॅम पर केअरमीटर g/sm) ह  
एक बाब अ यंत मह वाची असते. यासाठ  म यवत  भांडार वभागाने जीएसएम मिशन खरेद कामी 
कोटेशन नो. . ४८/२०१५-१६ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार  एकुण 03 

कोटेशन नोट स  दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.राऊत 
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सायं ट फक & जनरल टे स, पुणे यांचे जीएसएम मिशन खरेद कामी एकुण र. .४४,०५०/- (अ र  
र. .च वेचाळ स हजार प नास फ ) चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत 
आला असून तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते 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/७५/२०१५ 

दनांक - ०४/०८/२०१५     
 

 
                               नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


