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

कायप का मांक - १८५ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – ०१/०९/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०१/०९/२०१५ 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.तरस बाळासाहेब जयवंत 
५) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
६) मा. साद शे ट  
७) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
८) मा.तापक र अिनता म छं  
९) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१०) मा.काळे वमल रमेश  
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.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 

मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.च हाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, 
मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान 
अिध क, मा.देशमुख-वै क य अिध क,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, 
मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,  
मा.केदार , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले – 

वषय मांक ५०) :- क  शासना या माट िसट  योजनेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा वतं पणे 
समावेश करणेबाबत – मा.रमा ओ हाळ, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ५१) :- . .१३ येथे िनगड  जकात ना याशेजार  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे यां या 
पुत यासाठ  चौथरा बांधणे व सुशोिभकरण करणेबाबत... 



 2
 
वषय मांक ५२) :- िन वदा नोट स .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६ वर ल कामाचा करारनामा 

करणेस मंजुर  िमळणबेाबत... 
वषय मांक ५३) :- . .२८ मासुळकर कॉलनी अ णासाहेब मगर टे डअम बालेवाड या धत वर 

करणे व नॅशनल लेवलवर बन वणेबाबत... 
वषय मांक ५४) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१२६ द.४/८/२०१५ र  करणे व सन २०१५-१६ या 

अंदाजप कात वाढ-घट मंजूर करणेबाबत-मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५५) :- मनपाचे गणवेश देय पु ष कमचा-यांसाठ  गणवेश कापड खरेद बाबत - 
मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 

वषय मांक ५६) :- सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या 
तरतुद म ये वाढघट कर यास मा यता िमळणेबाबत - मा. साद शे ट , 
मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 

वषय मांक ५७) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२२२७ द.१९/८/२०१५ र  करणे व सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५८) :- क प स लागार यांना फ  अदा करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.संपत पवार 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५९) :- पं.िचं. मनपाचे क व ड भागातील मैलाशु करण क ामधील लज वाहतुक 
मोशी कचरा डेपोपयत करणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत - मा. साद शे ट , 
मा.संपत पवार यांचा ताव... 

वषय मांक ६०) :- तरतूद वग करणाबाबत - मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
वषय मांक ६१) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा 
ताव... 

वषय मांक ६२) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील अ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा 

ताव... 
वषय मांक ६३) :- . .२५ िचंचवड टेशन मयूर हॉटेल समोर ल चौकातील महा वतरण क.िल. 

यांचे ड  पी चर वाहतुक या व नागर कां या सुर तते या ीने 
हल वणेबाबत – मा. साद शे ट , मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ६४) :- मोशी कचरा डेपो उ ान देखभाल कामाबाबत – मा. साद शे ट , मा.संपत पवार 
यांचा ताव... 

वषय मांक ६५) :- भाग .१ पीनगरम ये ीराम, स ृंगी, कोयना सोसा. प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणेबाबत...  

वषय मांक ६६) :- तरतुद वग करणेबाबत – मा.बाळासाहेब तरस, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
वषय मांक ६७) :- पं.िचं.मनपा या वापरात असले या वाहना या दु तीबाबत... 
वषय मांक ६८) :- थाप य मु य कायालयाकड ल िन वदा अट  शत  सन २०१५-१६ मधील अट 

.१४ मधील अित र  अनामतबाबत – मा.बाळासाहेब तरस, मा. साद शे ट  
यांचा ताव... 
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दनांक २५/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८४) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – १२२८१      वषय मांक – १ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
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 १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२८२      वषय मांक – २ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से.२३ 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/५४४/२०१५ द. २७/७/२०१५ 
वषय – प.ंिचं.म.न.पा. या पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा  

वभाग या लेखािशषकांमधून भांडवली वषयक कामांसाठ  तरतूद वग करणास मा यता   
िमळणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२८३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/४/का व/१७०/२०१५ द. १४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

े ीय अिधकार  यांना ११ म हने कालावधीक रता फ  भाजी मंडई, यापार  गाळे, वाहनतळ, 

उपहारगृह, सां कृितक हॉल, वरंगुळा क , मैदान इ याद चे मा.आयु  सो. यांचेकड ल प रप क 
.भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये थेट प दतीने वतर त करणेकामी धोरण िन ीत 

करणेत आले आहे. ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांनी िनगड  जकात नाका येथील उपहारगृहासाठ  देणेत 
आले या मोक या जागेची करारनामा मुदत द.३१/७/२०१५ रोजी संपु ात येत अस याने सदर उपहारगृह 
जागेस पुढ ल मुदतवाढ िमळणेस द.३१/१/२०१५ चे अजा वये वनंती केलेली आहे. सह शहर अिभयंता, 
बी.आर.ट .एस. वभाग यांनी प  . था/बीआरट एस/१९१/२०१५ द.१३/२/२०१५ अ वये ी.संभाजी 
काळभोर यांना िनगड  जकात ना यातील जागा उपहारगृहासाठ  १ वष मुदतवाढ देणेस हरकत नसलेबाबत 
अिभ ाय दलेला आहे. ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांना िनगड  जकात नाका येथील उपहारगृहासाठ  
देणेत आलेली जागा १० फुट X ३० फुट या माणे एकुण ३०० चौरस फुट मोक या जागेचे यापुव चे 
ितमहा भाडे र. .२,१००/- या रकमेम ये प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ मधील 

अट नुसार करारनामा मुदत संपले या कालावधीपासून ित वष १२.५ % भाडेवाढ करणेत येऊन ितमहा 
भाडे र. .२,३६३/- माणे ११ म ह यांचे भाडे र. .२५,९९३/-, सेवाकर (१४%) र. .३,६३९/- व चार 
म ह यांचे भाडे र कम अनामत र. .९,४५२/- असे एकूण र. .३९,०८४/- मनपा कोषागरात भर यानंतर 
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करारनामा क न ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांना बी.आर.ट . टिमनससाठ  वह त केलेली िनगड  
जकात ना यामधील १० फुट X ३० फुट (एकुण ३०० चौरस फुट) मोकळ  जागा बी.आर.ट . टिमनस सु  
करणेपुव  जागा सोडणेचे अट वर बी.आर.ट . टिमनस सु  होईपयत कंवा द.१/०८/२०१५ पासून ११ म हने 
जे अगोदर घडेल तोपयत भा याने देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२८४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३९८/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय- िन वदा नोट स .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२८५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४०२/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ७६ अ वये, जल े  
.७ वडमुखवाड  च-होली भागात पाणीपुरवठा वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 

क शन (िन वदा र कम .२८,००,४९५/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख चारशे पं या नव फ ) पे ा 
३०.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,५८,३६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२८६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७९/१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१६/२०१५-१६ अ वये, भोसर  येथे पधा 
प र ेसाठ  लाय र  वकसीत करणेकामी मे.ह रषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .४६,६८,५३४/- (अ र  
र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस) पे ा २०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३९,२१,५६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२८७      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०००/१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय - वॉड .४६ म ये नढेनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेबाबत... 

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १२२८८     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी३/का व/९९३/१५ द.११/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या सन २०१५-१६ या 
अदांज प कात वै कय िश ण फ  या लेखाशीषावर र. . ५,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये मुंबई या कॉलेज ऑफ फ जिशयन 
अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) या अिभमत व ापीठाची मा यता असलेले M.B.B.S. या नंतरचे ११ 
वै कय शाखांचे पो ट ॅ युएट ड लोमा कोससक रता 16 सी. पी. एस. ENROLLMENT क रता Ref.No. 

CPS/Insp/371/2014 द.16 जुलै 2014 या प ा वये मा यता देणेत आलेली आहे. सदर कोस साठ  येक 
स ासाठ  (Term) १६ सी.पी.एस. ENROLLMENT कर यात येतात  हणजेच १ सी.पी.एस. 
ENROLLMENT कर ता र. .१५,०००/- माणे ६ स ाकर ता एकूण र. .१४,४०,०००/- अ फलेशन फ 
कॉलेज ऑफ फ जिशयन अँ ड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) यांना अदा करावी लागणार आहे. ( येक  
र. .१५,००० x १६ Enrollment x ६ (Term) = र. .१४,४०,०००/- इतक  अदा करावयाची आहे.) स या 
सन २०१५-१६ य़ा यशवंतराव च हाण मृित णालया या अदांज प कातील वै कय िश ण फ  या 
लेखाशीषावर र. .५,००,०००/- इतक  कर यात आलेली तरतुद वर ल उपरो  र कमेची पुतता करणेकामी 
अपुर  पडत आहे. सदर रकमेची पुतता करणेकामी यशवंतराव च हाण मृित णालयातील मूळ अंदाज 
प कातील उपकरण खरेद  या लेखािशषकातुन िश लक तरतुद  र. . ४४,००,०००/- पैक  र. .  
२०,००,०००/- वग करणे श य आहे. तर  यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप कातील उपकरण खरेद  या लेखाशीषावर ल र. .२०,००,०००/- वै कय िश ण फ  या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२८९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१११/२०१५ द.१७/०८/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३.८.२०१५ ते द.९.८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१११/२०१५ द.१७.८.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२९०      वषय मांक – १० 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/८३/२०१५ द.२०/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत म ये डांबर  र याची द ु तीची कामे करणेकामी मे.एच. सी. कटा रया 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ) पे ा २७.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,७४,५१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/८४/२०१५ द.२१/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, . .२९ म ये 
कायशाळा व कचरा वाहतूक येथील िसमािभंतीची उंची वाढ वणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३१.९७% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,००,४४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२९२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/१८३/२०१५ द.९/७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१८/२०१५-१६  अ वये, क 
े य कायालयांतगत . . ६१ ते ६४ मधील संत तुकाराम महाराज यांचे पालखी सोह या दर यान 

तसेच गणेश चतुथ  व गणेश वसजन कर ता नद वर ल घाटावर व िमरवणकु मागावर विन ेपण, काश 
यव था व सीसी कँमेरा यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप पकर & इले. (िन.र. .५,८१,५५२/- 
(अ र  र. .पाच लाख ए याऐंशी हजार पाचशे बाव न) पे ा (-) १.७१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कमाल 
मयादा मटेर यल 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 – १२२९३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – क े य कायालय  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६७/२०१५ द.११/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२/२०१४-१५  अ वये, 
. .४० खराळवाड  र यावर ल ख डे/चर बुजवणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .९,१०,२७५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा लाख दोनशे पं याह र) पे ा (-) 
४४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल 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 – १२२९४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/११९/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, पुनावळे 
गावातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. 
(िन.र. .३९,२१,०४२/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार बेचाळ स) पे ा ३१.७७ % कमी) 
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या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,०९,०९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय – िन वदा नोट स .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

 िमळणेबाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२९६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व-/४३१/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .७ अ वये, 
जलशु करण क  से. .२३ येथील लॅबोरेटर  क रता उपकरणे पुर वणे, बस वणे व देखभाल दु ती 
करणकेामी मे.सावंत इ म स ा.िल. (िन वदा र कम . २९,९९,३७३/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख 
न या नव हजार तीनशे याह र फ ) पे ा ४.००% जादा) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३१,१९,३४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०१३/२०१५ द.२५/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१५-१६ मधील काम .४ अ वये, दापोड  ते 
िनगड  या बी.आर.ट .एस. काँ रडाँरवर िचंचवड जैन मं दरासमोर FOB बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेर 
इ ा.(इं) ा.िल. (िन.र. .१,५७,३०,८४५/- (अ र  र. . एक कोट  स ाव न लाख तीस हजार आठशे 
पंचेचाळ स) पे ा ११.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,४६,८२,३०६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०२०/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, भुगयो 
अंतगत काकडे पाक व केशवनगर  येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु ती क रता देणेकामी 
मे. लोमॅक इ ज.काप . (िन वदा र कम .३०,८४,८३३/-(अ र  र. .तीस लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे 
तेहतीस फ ) पे ा १.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,३८,५६०/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२९९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०२२/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, भुगयो अंतगत 
िचंचवड लो ले हल व सांगवी मुळानगर  येथील मैला  पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी 
मे. लोमॅक इ ज.काप . (िन वदा र कम .२७,५२,५३३/- (अ र  र. . स ावीस लाख बाव न हजार पाचशे 
तेहतीस फ ) पे ा १.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,११,२४५/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३००      वषय मांक – २० 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०२१/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, भुगयो 
अंतगत पंपळे सौदागर व काळेवाड   येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी 
मे. लोमॅक इ ज. काप . (िन वदा र कम . ४२,५२,४८५/-(अ र  र. . बेचाळ स लाख बाव न हजार 
चारशे पं याऐंशी फ ) पे ा १.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४२,०१,४५५/-पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२३०१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१९/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, भुगयो 
अंतगत पंपर  वािघरे व पंपर  लो ले हल येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी 
मे. लोमॅक इ ज. काप . (िन वदा र कम . २८,५६,९३३/- (अ र  र. . अठठावीस लाख छ पन हजार 
नऊशे तेहतीस फ ) पे ा १.८०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,०५,५०८/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३०२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१६/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, भुगयो 
अंतगत दापोड  व फुगेवाड  येथील पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय 
एंटर ायजेस (िन वदा र कम .२७,२१,३३३/- (अ र  र. . स ावीस लाख ऐकवीस हजार तीनशे तेहतीस 
फ ) पे ा २.१२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,६३,६४१/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३०३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१५/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, भुगयो 
अंतगत भोसर  २१७ व भोसर  २३१ येथील पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणकेामी 
मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस. (िन वदा र कम .३०,०२,१३३/-(अ र  र. . तीस लाख दोन हजार ऐकशे 
तेहतीस फ ) पे ा २.२७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,३३,९८५/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३०४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१७/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, भुगयो 
अंतगत भोसर  पी एस-१ व भोसर  पी एस -२ येथील पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणकेामी 
मे.एन.सी.वाय एंटर ायजेस (िन वदा र कम .३५,९५,४७३/- (अ र  र. . प तीस लाख पं या नव 
हजार चारशे याह र फ ) पे ा २.३२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,१२,०५८/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२३०५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१४/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, भुगयो 
अंतगत पंपर  मेन व वैभवनगर येथील पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी मे.एन.सी.वाय 
एंटर ायजेस (िन वदा र कम .३९,२१,२३२/-(अ र  र. . एकोणचाळ स लाख ऐकवीस हजार दोनशे 
ब ीस फ ) पे ा २.१२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,३८,१०२/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३०६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१८/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ मधील अ. .११ अ वये, भुगयो 
अंतगत िचखली व नेवाळेव ती येथील मैला  पंप हाऊस चालन देखभाल दु तीक रता देणकेामी मे.ए सेल 
इले क स (िन वदा र कम .३३,८६,२३३/- (अ र  र. . तेहतीस लाख शहाऐंशी हजार दोनशे तेहतीस 
फ ) पे ा २.३०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०८,३५०/-पयत पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३०७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१३/१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय - िचंचवड येथील वॉड .२२,२३ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणबेाबत... 

वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२३०८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – जलिनःसारण  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०१२/१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय - वॉड . २४, ४२ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणबेाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२३०९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०१८/२०१५ द.२६/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/१४/०५/२०१५-१६ अ वये, काळेवाड  
एम.एम. कूल ते पवना नद  पयत या र यावर सबवे FOB बांधणेकामी मे. ल सी कं शन 
(िन.र. .३,१४,०७,७००/- (अ र  र. . तीन कोट  चौदा लाख सात हजार सातशे) पे ा १६.२२% कमी) या 
 ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २,७६,२९,०४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१०      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – करआकारणी व करसंकलन  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/०३/का व/४६८/१५ द.१७/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत महानगरपािलका 
ह तील िमळकतकर वषयक संपूण कामकाज चालते. सन २०१५-२०१६ म ये सव िमळकतधारकांना 
सवलत योजनांचा लाभ िमळणेकामी िमळकतधारकांना  व वध सवलती या योजना लागू के या हो या. सव 
िमळकतधारकांना सवलत योजनांचा लाभ िमळणेकामी िमळकतकर वसुली जनजागृती मोह म राब वणे 
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आव यक होते. िमळकतकर सवलत योजनांचा अ प कालावधी वचारात घेता १५ करसंकलन 
वभागीय कायालयाचे काय े ात जनजागतृी मोह म राब वणेकामी िन वदा न मागवता व करारनामा न 
करता थेट प तीने १ जीप वाहन, १ पकरसेट,३ र ा पकरसेट सह द.३०/०६/२०१५ अखेर पयत 
भा याने घेऊन िमळकतकर सवलत योजना जनजागृती मोह म राब व याबाबत द.०६/०६/२०१५ रोजी 
आदेश दे यात आले होते. दे यात आले या आदेशा माणे संबंिधत पुरवठाधारकांनी वाहने व पकरसेट 
पुरवलेली आहेत व याबाबत खालील माणे बले सादर केली आहेत. 

 

अक 

वाहन/ पकर 

पुरवठाधारकाच े

नाव 

वाहनचा 
कार 

वाहन 
मांक 

कालावधी एकूण 
दवस 

मा य दर 

( ित दन) 

एकूण देय 
र. . 

आयकर 

२% 

िन वळ  

देय र. . 

१ ी.ताराक शोर शेळके र ा 
MH-14 

AU-326 

९/६/१५ ते 

३०/६/१५ 

२२ 
दवस 

२००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

२ ी.राज  जगताप र ा 
MH-14 

CU-1005 

९/६/१५ ते 

३०/६/१५ 

२२ 
दवस 

२००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

३ ी.कलीम शेख र ा 
MH-14 

L-9666 

९/६/१५ ते 

३०/६/१५ 

२२ 
दवस 

२००० ४४,००० ८८० ४३,१२० 

४ ी.सिचन सोनावणे जीप 
MH-12 

JC-4449 

९/६/१५ ते 

३०/६/१५ 

२२ 
दवस 

१२०० २६,४०० ५२८ २५,८७२ 

५ Ace Infotech   

९/६/१५ ते 

३०/६/१५ 

२२ 
दवस 

१००० २२,००० ४४० २१,५६० 

एकूण १,८०,४०० ३६०८ १,७६,७९२ 

 
उपरो माणे संबंिधत पुरवठाधारक यांनी िमळकतकरवसुली जनजागृती मोह म राब वणेकामी 

द.०९/०६/२०१५ ते द.३०/०६/२०१५ अखेर एकूण २२ दवस वाहने व पकरसेट पुर वलेले आहे. 
यां या एकूण बलाची र. .१,८०,४००/- (अ र  र. . एक लाख ऐंशी हजार चारशे फ ) ची मागणी 
केलेली आहे. सदरचा खच करसंकलन वभागाकड ल वाहन भा याने घेणे या लेखािशषमधून खच  
टाकणेस व सदर या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३११      वषय मांक – ३१ 

दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/४११/२०१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा जुल ै२०१५ 
या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१५/२०१५/१६ 

अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. रेखा इं जिनअ रंग 
व स यांचे एकूण ४१ बाबींचे दर र. .२६,४६४/- चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे. रेखा 
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इं जिनअ रंग व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – करआकारणी व करसकंलन 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/०३/का व/४६७/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने जाह र केले या िमळकत करातील सवलत योजनांचा लाभ 
जा तीत जा त िमळकतधारकांना िमळणेकामी शहरातील मु य चौकात ले स उभा न िमळकतकर 
योजनांबाबत िस  करणेकामी अ पकालावधी वचारात घेता कोटेशन नोट स .०१/२०१५-१६ िस  
करणेत आली होती. िस  करणेत आले याकोटेशन नोट स या अनुषंगाने खालील माणे दर ा  झालेले 
आहेत. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
कमी दरचे ठेकेदार MEDIA’S IDDEA,सातारा रोड,पुणे ४११ ००९ यांना शहरातील १२ मु य 

चौकात ले स बोड छपाई क न द.३०/०६/२०१५ अखेर िस  करणेबाबत आदेश 
.कर/मु य/०३/का व/३८५/१५ द१८/०६/२०१५ देणेत आला होता. संबिधत ठेकेदाराने देणेत 

आले या आदेशा माणे ले स बोड छपाई क न द.३०/०६/२०१५ अखेर (१२ दवस) िस  केलेले 
आहे. याकामी यांनी र. . ९६,७८४/-+VAT४८००/- एकूण र. .१,००,८००/- ची मागणी केलेली आहे. 
सदरचा खच करसंकलन वभागाकड ल िमळकतकर खच वसुली या लेखािशषमधून खच  टाकणेत आलेला 
अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/४१२/२०१५ द.२५/८/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा जुल ै२०१५ 
या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१६/२०१५/१६ 

अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं जिनअ रंग 
व स यांचे एकूण १५३ बाबींचे दर र. .१,९८,८३४/- चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे. रेखा 

अ  कोटेशन धारकाचे नाव 
ित चौरस फुट 

र. . शेरा 

१ MEDIA’S IDDEAसातारारोड,पुणे ९. पये २० + ५% 
VAT 

I 

२ AD POINT,शु वार पेठ ,पुणे २. पये २२ + ५% 
VAT 

II 

३ 
BALAJI VISION GROUP टळकरोड,पुणे 
२. 

पये २५ + ५% 
VAT 

III 
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इं जिनअ रंग व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – अिभलेख क  

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/१/का व/३८१/२०१५ द.२५/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख, सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या िनयु स 
द.१/९/२०१५ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या या पुव याच एक त 
मानधनावर मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/६८८/२०१५ द.२५/८/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे क े य कायालयातील थाप य वभाग व न वन प कार क  कायालयाक रता खु या 
खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स .१८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. 
ा  िन वदेमिधल मे.साई सेवा एंटर ाईजेस पंपर  यांचेकड ल बाब .१ व २  एकुण २ बाबीक रता (खु या) 

क रता ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .७४,८००/-चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२३१६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२४/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३१/०२/२०१४-१५ अ वये, ब भाग वॉड .५२, ५३ 
म ये अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  डंपर पुर वणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
(िन.र. .२३,३४,२६४/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे चौस ) पे ा ४०.१४ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६७,१५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 16 
 
ठराव मांक – १२३१७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२५/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३३/२०१४-१५ अ वये, पुनावळे कोयते व ती ते 
ताजणेव ती र याचे ं द करण करणेकामी मे.सुदाम बी. गंुड क शन (िन.र. .१९,६०,५१३/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख साठ हजार पाचशे तेरा) पे ा ४४.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,५०,७२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३१८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – उदयान 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६२७/२०१५ द.२६/८/२०१५ 
वषय - मनपाचे आ. .४१४ स.नं.६८८ िशतलबाग भोसर  येथे उ ान वकिसत करणे व ५ म हने देखभाल  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२३१९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – उदयान 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६२९/२०१५ द.२६/८/२०१५ 
वषय - नािशक हायवे ते द ुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शोिभकरणासाठ  काळ  माती पुर वणे व  

पसर वणबेाबत... 
वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२३२०      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६४/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५७/२०१५-१६ अ वये, . .३४ ग हाणे व ती 
येथे थाप य वषयक दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.सुिनल अ णा पा सुयवंशी 
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(िन.र. .२२,४०,८९०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे न वद) पे ा २७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,९४,३४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६३/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२३/२०१५-१६ अ वये, . .२९ इं ायणीनगर 
मधील से. .२ व ७ म ये फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ह.ए.झ बाडे 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा २९.८० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४८,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६१/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३६/२०१४-१५ अ वये, . .४६ न याने ता यात 
आलेले र ते वकिसत करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .१४,००,१२०/- (अ र  र. .चौदा 
लाख एकशे वीस) पे ा ४२.६६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४२,९७०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३२३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६२/१५ द.२५/०८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४२/२०१४-१५ अ वये, . .४७ काळेवाड  येथील 
प रसरातील र यावर ल टचेस, ख डे चर खड मु म व बीबीएम प दतीने दु त करणेकामी मे.अनंत 
बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा 
४३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१४/१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४९/१/२०१४-१५ अ वये, पंपळेसौदागर आर ण 
.३७१ ब येथे उ ान वकिसत करणे (५ एकरावर उ ान वकिसत करणे. भाग-२) कामी मे.यशक 

असोिसएटस ्  (िन.र. .२,८०,११,२०४/- (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार दोनशे चार) पे ा 
२.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,८६,१७,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – उदयान 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२६८/१५ द.२६/८/२०१५ 
वषय - मनपाचे क े ीय कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ली मते या टकरणे  

पाणीपुरवठा करणेबाबत... 
वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३२६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – ब े य कायालय आरो य  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/आरो/५/का व/५९९/२०१५ द.२६/८/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े य कायालया या आरो य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६  अ वये, ब े ीय 
कायालया या काय े ातील नाले साफ क न ना यातील िनघालेला गाळ वाहतुक करणेकामी 
मे.िस द वनायक ा सपोट यांनी नाले साफसफाईकामी र. .७५.०० ती घन मी. व गाळ वाहतूक साठ  
र. .७८.०० ती घन मी. इतका सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी मा यता 
दली असून तुत करणी मा.आयु  यांनी पुवल ी भावाने कामाचे आदेश दे यास मा यता दलेली 
अस याने कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२७     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय, जलिनःसारण 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/TBdrainage/१४३/२०१५ द.११/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन. .१५/२, २०१४-१५ अ वये, वॉड .४९ ी.साई मंद र 
बापुजी बुवा मं दर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे  व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .४७,६१,६४३/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख एकस  हजार सहाशे 
ेचाळ स फ ) पे ा २९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .१०८१४ वषय 
.८४ द. २१/२/२०१५ अ वये यापुव  थायी सिमती माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास 

मा.महापािलका सभा ठराव .४७९ द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .६८,२५,०००/- स शासक य मा यता 
देणेत आलेली आहे. तथापी सदर प रसरात स या व न याने उ वणार  जलिनःसारण निलकेची व चबरची 
तातड ने दु ती करण,े आव यक अस याने तसेच न याने देखभाल दु तीचे काम लवकर उपल ध 
होणार नस याने पुढ ल चार म हने कालावधीसाठ  स याचे चालु कामा मधुनच काम करणे आव यक आहे 
यासाठ  सदर कामाचे आव यकतेनुसार सुधार त अंदाजप क केलेले असुन याची सुधार त 
र. .६६,९१,७८४/- वाढ व र. .१४,४१,७८४/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन मंजूर दराने सुधार त 
काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३२८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./३/का व/२३३/२०१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय – कचरा उचलणे वाहतुक करणेकामी खाजगी वाहने उपल ध करणेबाबत... 

वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२३२९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पशुवै कय  

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/०१/का व/३२५/१५ द.४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड शहराम ये पशुज म काय म राब वणेकामी शहरात े ीय कायालय िनहाय ान 
संतती िनयमन व श या क  था पत करणेकर ता सं थांची नेमणुक करणेकामी थािनक वृ प  व 
महापािलका वेबसाईटर ई िन वदा मांक 01/2015-2016 िस द करणेत आली होती. िन वदा 
कालावधीम ये एकुण 3 सं थां या िन वदा ा  झा या असुन या सं था व यांनी सादर केलेले दर 
खालील माणे आहेत. 
 
 
 
 

 
 

उपरो  माणे मे.सोसायट  फॉर ऍिनमल ोटे शन को हापूर व पपल फॉर ऍिनमल यांचे दर 
र. .६४९/- ती ान लघु म ा  झाले आहेत. तथा प याकामी तीन सं थांची नेमणुक करावयाची 
अस याने ित ह  सं थांना दर कमी करणेबाबत वचारणा केली असता पप स फॉर ऍिनमल पुणे व 
सोसायट  फॉर ऍिनमल ोटे शन को हापुर यांनी दर कमी करणेस असमथता दश वली आहे. 
मे.सोसायट  फॉर ह शन ऑफ ु ए ट  टू ऍिनमल, लातुर यांनी र. .६४९/- दराने काम करणेस 
तयार असलेचे कळ वले आहे. सबब, ानसंतती िनयमन व श या या कामासाठ  ा  ित ह  
िन वदाधारकांचे र. .६४९/- ती ान असे लघू म दर वकृत क न यांचे समवेत करारनामा करणेस 
व याकामी येणा-या य  खचास १ वष कालावधीकर ता मा यता देणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १२३३०      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०१/०९/२०१५        

सुचक –मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र   
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ,मा.अिनता तापक र,मा. वमल काळे,मा. वनायक गायकवाड,मा. हरानंद  

आसवानी,मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.संपत पवार,मा.बाळासाहेब तरस,मा.शांताराम भालेकर, 
मा.धनंजय आ हाट,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा क  शासना या “ माट िसट ” योजनेक रता पुणे 
महानगरपािलकेसमवेत समावेश करणेत आला आहे. पुणे महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचा एक त समावेश क न रा य शासनाने क  शासनाकडे िशफारस केली अस याने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िनकष पूण कर त असूनह  “ माट िसट ” योजनेत समावेश झालेला 
नाह . तर  क  शासना या “ माट िसट ” योजनेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा वतं पणे समावेश 
कर याक रता रा य शासनाकडे िशफारस करणेस मा यता देणेकामी वषयाची तातड  वचारात घेता 

अ. . स थेचे नाव ा ्    दर 
1 सोसायट  फॉर ह शन ऑफ ु एलट  टु ऍिनमल ६७९/- 
2 सोसायट  फॉर ऍिनमल ोटे शन को हापूर ६४९/- 
3 पंपल फॉर ऍिनमल ६४९/- 
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मा. वशेष महापािलका सभेचे आयोजन क न वशेष महापािलका सभेत सदरचा वषय घेणेकामी 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.    

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

ठराव मांक – १२३३१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य फ मु यालय  

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८०/१५ द.२८/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, भाग .१३ 
येथे िनगड  जकात ना याशेजार  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे यां या पुत यासाठ  चौथरा बांधणे व 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.पी.एन.नागने (िन.र. .१,४९,५१,३२०/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणप नास 
लाख ए काव न हजार ितनशे वीस फ ) पे ा २३.४५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२०,१७,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३३२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४९७/१५ द.३१/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, अशु  
जल उपसा क , रावेत येिथल १६०० के. ह .ए., २२/३.३ के. ह . मतेचे रोह  संच बदलणे व 
आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए सेल इले क स (िन.र. .३९,१९,६४४/- (अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख  एकोणीस हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) पे ा २.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३८,१३,८१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३३३      वषय मांक – ५३ 
दनाकं – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक –मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/९७/१५ द.३१/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, . .२८ 
मासुळकर कॉलनी अ णासाहेब मगर टे डअम बालेवाड या धत वर करणे व नॅशनल लेवलवर बन वणे 
(अ येथील जलतरण तलावाची न याने दु ती करणे व मजबुतीकरण करणे.) कामी मे.बी.के.खोसे 
(िन.र. .१,२२,३८,६४७/- (अ र  र. .एक कोट  बावीस लाख अडोतीस हजार सहाशे स ेचाळ स फ ) 
पे ा २१.००% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,४८,०८,७९९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२३३४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१२६ दनांक ४/८/२०१५ र  कर यास व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे वाढ/घट कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.        (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२३३५      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
      मनपाचे गणवेश देय पु ष कमचा-यांसाठ  गणवेश कापड खरेद कामी ई िन वदा सुचना ं  
३७/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे.महाल मी ेसेस अँ ड टेलर ंग फम यांचे बाब .१ ते 
१० चे ा  लघु म दराने पुढ ल दोन वषासाठ  मंजुर लघु म दराने पुन ययी खरेद  करणेस मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .११५२७ द.१९/०५/२०१५ अ वये मा यता दलेली आहे. याच प तीने उ  
िन वदेतील शट ग कापडाचे लघु म िन वदाकार मे.महावीर काप रेशन िचंचवड यांचेकडुन बाब .११ व 
१२ चे मंजुर लघु म दरान बॉ बे डा ग कंपनीचे शट ग कापड (१७२३५) पुढ ल २ वष (सन २०१४-१५ 
व २०१५-१६) या कालावधीकर ता एकुण र. .७,१३,२७८/- म ये पुन ययी खरेद  करणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३३६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमूद केले या थाप य वषयक वकास कामां या 
तरतुद म ये वाढ व घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२२,८०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२३३७      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२२२७ दनांक १९/८/२०१५ र  कर यास व महापािलके या सन 
२०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.        (वाढ/घट र. .५७,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२३३८      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.संपत पवार 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा े ातील वाकड ते हंजवड  मनपा ह पयत बी.आर.ट .एस. र ता 
वकिसत करणेसाठ  मनपा या सन २०१५२०१६ या अंदाजप कात तरतुद करणेत आलेली आहे. वाकड 
गावठाणालगतची न याने ता यात आले या ४५ मी. ं द बी.आर.ट .एस. बािधत र याचे काम करणे 
आव यक आहे. अशा कार या कामाचा अनुभव असणारे व महापािलके या पॅनेलवर ल थाप य वषयक 
स लागार मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनअस ( ा.) िल. हे क प स लागार (PMC) आहेत. तर  
मनपा या मा य व चिलत दरानुसार क प स लागार यांना िन वदा रकमे या २.३५% (िन वदा पूव 
०.९% व िन वदा प ात १.४५%) फ  अिधक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १२३३९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.संपत पवार 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे क व ड भागातील मैलाशु करण क ामधील लज वाहतुक मोशी 
कचरा डेपोपयत करणेचे काम (िन.नो. .Ho/ENV/1-6-6-2013) मे.शुभम उ ोग पंपर  यांचेमाफत 
आदेश मांक पअक/०१/का व/१९/१४ दनांक १५/०१/२०१४ अ वये चालू असून याचे िन वदा दर 
५०.५००% कमी इतका असून कामाची मुदत ३१/१२/२०१५ पयत आहे. परंतू िन वदा र कम संपली 
अस याने व न वन िन वदा काढावयाची या चालू अस याने व म.न.पा. कडे पयायी यव था 
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उपल ध नस याने व शुभम उ ोग यांचा कामाचा पुवानुभव चांगला अस याने व यांचा िन वदा दर 
५०.५००% कमी म.न.पा. या आिथक हताचा अस याने व याच दराने पुढे काम कर यास मे.शुभम 
उ ोग हे तयार अस याने सदर कामासाठ  मे.शुभम उ ोग यांना जानेवार  २०१६ अखेर कंवा न वन 
िन वदाकाराची नेमणूक होईपयत काम कर यास मुदतवाढ व यासाठ  येणा-या र. .पंधरा लाखापयतचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२३४०      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.संपत पवार 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
 तावात नमूद केले माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२३४१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.संपत पवार 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१०,२५,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२३४२      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा.संपत पवार 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
 अ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .९,५०,०००/-)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 
ठराव मांक – १२३४३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट           अनुमोदक-मा.अिनता तापक र 

संदभ:- मा. साद शे ट , मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 भाग .२५ िचंचवड टेशन मयूर हॉटेल समोर ल चौकातील महा वतरण कं.िल. यांचे ड  पी 

चर आहे. सदर या चर, रो ह  संच वाहतुक या व नागर कां या सुर तते या ीने 
धोकादायक आहे. रो ह  संचामुळे नेहमी या ठकाणी पाक होत असतात व मुंबई पुणे महामागावर 
येताना वाहनाचे वारंवार अपघात होत असतात. याबाबत नाग रकां या त ार  मा.नगरसद यांकडे येत 
असतात. नागर कां या व वाहतुक या सुर तते या ीने हल वणे अ यंत आव यक आहे. तर  सदरचे 
काम महा वतरण कंपनी करत अस यास, महा वतरण कंपनीस य  येणा-या खचास मंजुर  दे यात 
येत आहे. कंवा सदरचे काम महा वतरण कंपनी करत नस यास, सदरचे काम महानगरपािलकेने 
िन वदा मागवून कर यात यावे. या कामाक रता येणा-या र कम .१० ल  खचास व कामास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२३४४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०१/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा. संपत पवार  
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.संपत पवार यांचा ताव... 
 . .६ मोशी मधील मोशी कचरा डेपो उ ानाचे देखभाल काम करणेसाठ  मे.अथव वयंरोजगार 
औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मयाद त, हे ेवाड , िचखली यांना पयावरण वभागामाफत ठराव क न 
२ वष कालावधीसाठ  देखभालीचे काम दे यास व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२३४५      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१४६/२०१५ द.२८/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, भाग .१ 
पीनगरम ये ीराम, स ृंगी, कोयना सोसा. प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 

क शन ा.िल.,पुणे (िन.र. .२३,३२,७६२/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार सातशे बास  
फ ) पे ा ३०.६७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,९८,१६९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२३४६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०१/०९/२०१५        

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक–मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .११०.०० लाख) 

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

ठराव मांक – १२३४७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०१/०९/२०१५      वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . काशा/३/का व/३५५/२०१५ द.३१/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
 पंपर  िचचंवड मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध 
वभागाचे वापरात असलेली सव कारची वाहने दु ती करणेत येतात. सदरची वाहने कायालयीन 
कामासाठ  वापर कर त असतात. याची व रत दु ती करणे आव यक असते. याकर ता सन २०१५-
१६ ते २०१७-१८ या तीन वष कालावधीम ये सदरची वाहने गटवार प तीने दु ती करणेकामी एज सी 
िन त करणेकामी िन वदा सुचना .२/२०१५-१६ िस  क न ई-टडर ंग ारे दर माग वणेत आले 
असून िन वदा दरापे ा अ गटातील वाहनांसाठ  मे.राजा पांड  ऑटो गॅरेज यांचे १८% कमी, ब गटातील 
वाहनासाठ  मे.शामराव गॅरेज यांचे २०.५२% कमी, ड गटातील वाहनासाठ  मे.साहनी अटोमोट ह 
स हसेस यांचे ५% कमी ई गटातील वाहनासाठ  मे.एस.ट .मोटस यांचे ०% माणे (िन वदा दरा माणे), 
फ गटातील वाहनासाठ  मे.बालाजी गॅरेज यांचे १३% कमी या माणे लघु म दर ा  झालेले आहेत. 
सदर दर वकृतीस व ा  झाले या दरा माणे लघु म दराचे िन वदा धारक यांचेकडून सन २०१५-
२०१६ ते २०१७-२०१८ या ितन वष कालावधीकर ता करारनामे क न घेवून कामे क न घेणेस व 
याकामी य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर िन वदेम ये वाहन दु ती 
कामासाठ  वलंब आकार ित दन .५००/- आहे. तो कमी क न सव गटांसाठ  वलंब आकार ित 
दन .२००/- कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक – १२३४८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०१/०९/२०१५        

सचुक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 थाप य मु य कायालयाकडून व वध वकास कामां या िन वदा िस  कर यात येवून 
यानुषंगाने पुढ ल कायवाह  कर यात येते. सन २०१५-१६ चे िन वदा अट  शत  म ये २ ते १० ट के 
पयत जादा अित र  अनामत एफड आर व पात घे याची तरतूद आहे. करारनामा करताना वाढ व 
अित र  अनामत एफड आर व पात मनपाकडे जमा के यानंतर ठेकेदारांची जादा र कम एफड आर 
व पात गंुत वली जाते. यामुळे आिथक अडचणीमुळे ठेकेदार यां याकडून करारनामा करणेस तसेच 



 27 
वकास कामे करताना वलंब होत आहे. तर  थाप य मु य कायालयाकड ल िन वदा अट  शत  
सन २०१५-१६ मधील अट .१४ माणे करारनामा करतेवेळ  एफड आर व पात पुव माणेच २ ट के 
अनामत र कम घेवून अित र  अनामत करारनामा करताना घेणेऐवजी ठेकेदारां या रिनंग बलातून 
वसूल करणे व सन २०१६-१७ साठ  पुव माणेच ५ ट के अनामत र कम (याम ये १ ट के बयाणा + 
२ ट के एफड आर + २ ट के रिनंग बलातून) घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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/८२/२०१५ 

दनांक - ०२/०९/२०१५ 
 
 

   
                  नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 


