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

कायप का मांक - १६५ 
सभावृ ांत 

दनांक – १५/०४/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/०४/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा. साद शे ट  
८) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
९) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
१०) मा.तापक र अिनता म छं  
११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२) मा.जािलंदर (बा पु) िशदें 
१३) मा.काळे वमल रमेश  
१४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

         यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे 
– सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, 
मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय, 
औ ोिगक िश ण क , मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.िनकम, मा.लडकत, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे, मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ओंबासे,मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता, 
मा.आ ीकर-सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल,मा.िशंपी-नगररचनाकार 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-५३) पंपर  येथील डेअर  फाम येथील स.नं.१५ येथे र ता ं द करण व उ डाणपूल बांधणे  
या कामासाठ  “ क प यव थापन स लागार” (PMC) हणून मे.एस.एन.भोबे अँड 
असोिसएटस ्  ा.िल. यांची नेमणूक करणेबाबत-मा.संपत पवार,मा. हरानंद आसवाणी 
यांचा ताव...    
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दनांक ७/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६४) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

-------- 
ठराव मांक – ११२८०           वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएमने वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११२८१           वषय मांक – २ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२८२      वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३३/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - आई  उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२८३      वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३२/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल करणेबाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२८४      वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/२/का व/२०२/१५ द.२६/३/२०१५  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या आरो य वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ अ वये, भोसर  
 येथील कै आंकुशराव लांडगे नाटयागृहाचे व छता व साफसफाई  वषयक कामे करणेकामी मे.संत 
गाडगेबाबा महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. (िन वदा र कम .८,२२,९५६/- (अ र  
र. .आठ लाख बावीस हजार नऊशे छप न)  या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२८५      वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२०१९/१५ द.२७/३/२०१५  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, भोसर  
पंपींग टेशन वर ल करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.एम. जे. क शन (िन वदा र कम 
.९,७९,६७८/- (अ र  र. .-नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे अ याह र फ ) पे ा ४१.५० % कमी) 

या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०१,७६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२८६            वषय मांक – ७ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार        अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१३४/१५ द.३०/३/१५  
वषय -संभाजीनगर . .९ मधील जलतरण तलावाची थाप य वषयक व ुत वषयक आ ण फ टरेशन  

व लो रनेशन बाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२८७      वषय मांक – ८ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/२०५/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय- पंपर  िचंचवड मनपा पर सरातील बीआरट एस कॉ रडोरवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक कामे  

करणअेंतगत अ) पंपर  िचंचवड प रसरात PMPML कर ता ठक ठकाणी बस थांबे उभारणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२८८      वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६२/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय - ाथिमक व मा यिमक   व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणेचे कामास  

       मुदतवाढ बाबत...  

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२८९           वषय मांक – १० 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/२६३/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – तरतूद वग करणाबाबत ... 

वषय मांक १० द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२९०     वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०४/२०१५    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/२७९/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या भोसर , थेरगाव णालय व पशुवै क य वभागासाठ  सॅिनटायझर वथ 
अँ सेसर ज खरेद  करणेकामीची ई-िन वदा .१५/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे.इनो हे ट ह 
लिनंग िस ट स ा.िल. यांचे All Sprayer Sanitizer Machine चे सवकरा सह त ितनग दर 

र. .२,२३,५००/- या माणे ३ नग खरेद कामी, Hydro Venturi Sanitizer Spray Gun चे सव करासह त 
ितनग दर र. .५५,५००/- या माणे ३ नग खरेद कामी आ ण Jacketed Compressed Calcium 

Hypochlorite Tablet चे ितनग दर र. .२२,६००/- या माणे ४ नग खरेद कामी एकूण र. .९,२७,४००/- 
रकमेस करारनामा क न खरेद  करणेस तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११२९१      वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/७/का व/७९/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

ी.पी.एस ओंभासे उपअिभयंता व ी.ड .एस सोनवणे उपअिभयंता यांना हौिसंग पॉिलसी या 
कायशाळेस उप थत रहा यासाठ  झालेला वमान वास खच र. . ४४,०६४/- टॅ सी बील .३५०/- व 
दैिनक वास भ ा एका दवसासाठ  ( ित १८०/- . माणे दो ह  उपअिभयंतांचे) .३६०/- असे एकुण 
४४,७७४/- पये खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९२      वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२०३३/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये फ 
भागातील नेवाळेव ती, हारगुडेव ती, शरदनगर, कोयनानगर भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  

आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे व पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी 
मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .- ३२,२२,१८३/- (अ र  र. . ब ीस लाख बावीस हजार एकशे 
यऐंशी फ ) पे ा ३९.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३०,३१३/- 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 करन घेणेस  मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९३      वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२०३४/१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .११/२/२०१४-१५  मधील अ. .१ अ वये 
जलशु करण क  से. .२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु करण येसाठ  आव यक असले या 
िल वड अॅलम Liquid Alum  As per IS 299:1989 खरेद  करणे या कामासाठ   मे. वानंद ेडस  यांची 
र. .८,०००/- ती मे.टन दराने या  ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 
 (िन.र. .५५,३७,५३६/- (अ र  र. .पंचाव न लाख सदोतीस हजार पाचशे छ ीस) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११२९४            वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार        अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२०३५/१५ द.३१/३/२०१५  
वषय - जलशु करण क  से.२३ येथील ा सफॉमर सब टेशनची मता वाढ वणे व  

अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११२९५     वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/०४/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/९९/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 
वभागातील R.O. Plant with Prefiltration Plant चे AMC संबंिधत लांट या उ पा दत कंपनीचे अिधकृत 
वतरक मे.कोठार  मेड कल, संत तुकाराम नगर, पंपर  यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .३४,०००/- (अ र  र. .चौतीस हजार फ ) माणे िन वदा न माग वता, थेट प दतीने करारनामा 
क न AMC करणेस व सदर AMC करणेकामी होणारा खच एकूण र. .३४,०००/- (अ र  र. .चौतीस 
हजार फ ) (सव करांसह) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९६     वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/०४/२०१५    वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/२२६/२०१५ द.१/४/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंराव च हाण मृती गणालयाचे लेबर म व  ओ.ट . 
वभागाक रता आव यक ( फट ंगसह) पडदे खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स .५५/२०१४-१५  

 िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशनमधील मे. टार फॅ स, िनगड  यांचे पडदे खरेद साठ  
यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .४२,७८०/- (अ र  
र. .बेचाळ स हजार सातशे ऐंशी) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९७     वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/०४/२०१५    वभाग-यशवंराव च हाण मृती णालय 
सुचक –मा.अिनता तापक र    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१००/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – वाय.सी.एम. णालया या युरो सजर  वभागाकर ता मनमन कंपनीचे Craniotomy मशीन  
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खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११२९८      वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/३२०/२०१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  व वध कारचे आव यक संगणक 
सा ह य पुरवठा करणेकामी को.नो. .५१/२०१४-१५ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द 
क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात चार 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एम.के.एंटर ायजेस, पुणे यांचे आव यक संगणक 
सा ह य बाब .१ ते १३ (एकूण ८२ नग) सा ह याचे र. .१,९२,५६४/- लघु मदर ा  झाले आहेत. 
सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.३८ % ने कमी आहे. मे.एम.के. एंटर ायजेस, पुणे. यांचे 
आव यक संगणक सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .१,९२,५६४/- दर वकृत कर यास मा.सह आयु  
यांनी मा यता दली असून तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११२९९      वषय मांक – २० 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/४३/२०१५ द.१/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘सारथी’ मा हती पु तक या हंद  आवृ ीचे भाषांतर 
करणेबाबतचे सृजन क युिनकेशन, नांदेड यांना र. .२०,०००/- इत या र कमेचे बील अदा करणेस व सदर 
खच ई-ग हन स वभागाचे ‘इतर खच’ या लेखािशषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३००      वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१२३/१४ द.३१/३/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०/२०१४-१५ अ वये, 
. .६२ फुगेवाड  मधील अंतगत कंुदननगर मधील ग ली बोळात कॉ ट पे ह ंग पाईप चबर व गटर इ. 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. SAKALE ASSOCIATES (िन.र. .१०,५०,०००/- (अ र  

र. .दहा लाख प नास हजार) ४५.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०६,२६५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०१      वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१२०/१५ द.१/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४२/२०१४-१५ अ वये, 
. .३८ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/S. Clincy Construction Pvt Ltd Pune 

(िन.र. .२४,९७,७१८/- (अ र  र. . चो वस लाख स या नव हजार सातशे अठरा) पे ा २२.९३ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,२१,२४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०२            वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार        अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१२१/१५ द.१/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५६/२०१४-१५ अ वये, 
. .४१ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/S. Clincy Construction Pvt Ltd Pune 

(िन.र. .५,६०,१३१/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे एकतीस) पे ा २२.९३ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ४,५३,२७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०३      वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/का व/७८/२०१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

थाप य मु य कायालयातील मा.शहर अिभंयता यांचे वाहन .MH-14-CL-245 व मा.सह शहर 
अिभंयता यांचे वाहन .MH-14-CL-243 तसेच कायकार  अिभंयता वाहतुक यांचे वाहन MH-14 –P-0416  
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या वाहनांसाठ  लगणारे १४ टायर ५ युब मनपाने िन त केले या मे.जे.के टायस, पुणे या उ पा दत 
कंपनी कडून तातड ने खरेद  करणे आव यक होते. यानुसार र. .४३३६६/- आगावू अदा क न सदरची 
खरेद  सरकार  दराने करणेत आलेले आहे. यामुळे सदर रकमेचे समायोजन व एकूण झाले या खच 
र. .४४,९४१/- चे अवलोकन होणे आव यक आहे. तसेच मे.जे.के.टायस यांना आगावू अदा केलेली र कम 
वजा जाता उवर त र. .१,५७५/- ीमती. वजया कांबळे िल पक यांनी वतः खच केली असलेने याची 
ितपुत  क न देणे आव यक आहे. तसेच एल.बी.ट . र. .१,०७९/- एल.बी.ट . वभागाकडे वग करणे 

आव यक आहे. अशा कारे होणा-या एकूण र. .४६०२०/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार वीस) खचाचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०४           वषय मांक – २५ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/४४/२०१५ द.१/४/२०१५  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०६ (३) अ वये लेखा प र ण वभागातील सन 
२००५/०६ ते २००७/०८ या आिथक वषाचा वा षक लेखा प र ण अहवाल सोबत जोडलेला असून याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०५            वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – व ुत 
सुचक –मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४०/२०१५ द.३०/३/२०१५  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, दापोड  ते 
नािशक फाटा या मुंबई पुणे महामागावर ल उजा बचती कर ता हायमा ट मधील सो. हे फ टंग काढुन 
एल.ई.ड  फ टंग बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस पॅसम एंटर ायजेस 
(िन.र. .१४,९९,८१४/- (अ र  र. . चौदा लाख न या नव हजार आठशे चौदा) पे ा २४.००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०६      वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – व ुत 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५९/२०१५ द.३१/३/२०१५  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .१८ 
कवळे वकासनगर मधील द नगर व बापदेवनगर पर सरातील नादु त फट ंग बदलणेकामी मे. वामीकृपा 
इले क स (िन.र. .१८,६७,८६५/-(अ र  र. .अठरा लाख सदुस  हजार आठशे पास ) पे ा १४.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 10 
 
ठराव मांक – ११३०७      वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग-नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/२२६/२०१५ द.३१/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना  वभागाकर ता मे.टाटा मोटस िल. यांचेकडून TATA Sumo Gold EX 
BS IV हे वाहन थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेस व या कामी येणारा खच 
र. .५,२६,२१४/- (अ र  र. .पाच लाख स वीस हजार दोनशे चौदा फ ) चे खचास व सदरची र कम 
मे.टाटा मोटस िल.  यांना आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०८      वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४५/१५  

द.१/४/२०१५  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .०२ अ वये 
भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट म ये मालध यालगतची सीमािभंत बांधणेकामी मे. ीगणेश 

कं शन (िन.र. .९,३२,७५६/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार सातशे छ पन फ ) पे ा २ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,१४,१०१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३०९      वषय मांक – ३० 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५२/१५ द.६/४/२०१५  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/८-२०१४-१५ अ वये भाग 
.५६ वैदुव ती येथील र यावर ल ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.अजवानी 

इ ा. ा.िल. (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा २.९० % 
कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८३,९६३/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – ११३१०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग-ड े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५४/१५ द.६/४/२०१५  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/८-२०१४-१५ अ वये जल े  
.ड-१२ पंपळे गुरव मधील प रसरात टँकर ारे पाणी पुरवठा करणेकामी मे.साई एंटर ायझेस 

(िन.र. .६,५३,२४५/- (अ र  र. .सहा लाख ेप न हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा २.०० % कमी) 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,४०,१८०/- 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 – ११३११      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग-ड े य कायालय  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१५३/१५ द.६/४/२०१५  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/१८-२०१४-१५ अ वये पंपळे 
िनलख प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायझेस 
(िन.र. .७,००,०५७/- (अ र  र.  सात लाख स ा वन फ ) पे ा ४०.३८% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . ४,१७,३७४/- 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 – ११३१२        वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/०४/२०१५       वभाग – औ ोिगक िश ण सं था 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ       अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ स(ंम)ु/१/का व/१२२/१५ द.६/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील औ ोिगक 
िश ण सं था (मुलींची), कासारवाड  व औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  साठ  तावात नमुद 

केले या अनु मांक १ ते ६ कमचा-यांस यां या नावासमोर नमूद केले या एक त मानधन र कमेवर 
दनांक १०/०४/२०१५ रोजी एक दवसाची सेवा खंड त क न ( दनांक ११/०४/२०१५ रोजी २ रा शिनवार 
व द.१२/०४/२०१५ रोजी र ववार वगळता) दनांक १३/०४/२०१५ ते १२/१०/२०१५ अखेर ६ म हने 
कालावधीक रता हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११३१३            वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – थाप य 
सुचक –मा.संपत पवार       अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/१००/१५ द.६/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०/२०१४-१५ अ वये, 
. .१७ भ.रा. अंतगत से. .२७ अ डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .९,३३,५१४/- 

(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा ३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/९९/१५ द.६/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१७/२०१४-१५ अ वये, 
. .१७ येथील से. .२७ बीग इं डया चौक ते टळक चौक र याचे डांबर करण करणेकामी M/S H C 

KATARIA (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा ३.१० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/९८/१५ द.६/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/५/२०१४-१५ अ वये, 
. .१९ वा हेकरवाड  मधील मनपा या ईमारती मधील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/S 

BHONDVE CONSTRUCTIONS (िन.र. .१४,००,५१४/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चौदा) पे ा 
३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२४,५२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
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बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१५५/२०१५ द.७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/६/२/२०१४-१५ अ वये मनपा या शाळामधील 
व ा याना “पयावरण संवंधन” वषयक बाबींची जागृती करणेसाठ , व वध उप म राब वणेकामी मे.िनसग 
जागर ित ाण यांचेकडुन र. .६,९३,०००/-दराने क न घेणेकामी यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – डा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक- मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/अ था-२/का व/४६७/२०१५ द.७/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मे.औ ोिगक यायालयाचे जैसे थे चे आदेश अस याने ७ जीवर क द.१/८/२००५ पासून 
आजतागायत जलतरण तलावावर काम कर त आहे. द.१/८/२००५ (ऑग ट २००५) ते ३१/३/२०११ 
(माच २०११) अखेर पय तचे दरमाह र कम .२०००/- फ  माणे हजेर प कानुसार अदा केले या एकूण 

य  खचास मा. थायी सिमती ठराव .१३८६४ द.२३/३/२०११ अ वये काय र मा यता दलेली आहे. 
सदरचा सद य पार त काय र मा यतेचा ठरावास मा.आयु  साहेबांचा मंजूर ताव द.५/९/२०११ 
अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे.  यापूढ ल कालावधीचे हणजेच फे ूवार  १३ अखेर कालावधी कर ता 
र कम पये २,०००/- माणे व माच २०१३ पासून फे ूवार  १५ अखेर पय त र कम पये ७,०००/- 
माणे मानधन अदायगी चे खचास मा. थायी सिमतीची दर सहा म हने या ट याने मा यता घेणेत 

आलेली आहे. द.१/३/२०१५ ते ३१/८/२०१५ (सहा म हने) कर ता १.संतोष ानोबा ग हाणे २.तानाजी 
अशोक ढमाळ ३.सुयकांत िशवाजी ढवळे ४.सितश ल मण कदम यांची नेमणूक करणेस व ती जवर क 
तीमहा मानधन र कम पये ७,०००/- माणे अदायगीचे येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/३१२/२०१५ द.८/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तुन वाहणा-या पवना, मुळा व इं ायणी नद  पा ातील 
जलपण  काढून १ वष कालावधीत नद पा  िनयिमत व छ ठेवणे कामासाठ  ई-िन वदा नोट स 
.७/२०१४-१५ अ वये अ. . (१) अ/ब/क/ड े ीय कायालय काय े ातील पवना नद पा ातील सांगवडे 



 14 
कवळे पुल ते दापोड  (म.न.पा. ह तील पवना नद चे संपुण पा ) (२) फ व इ े ीय कायालय 
काय े ातील इं ायणी नद पा ातील आय.ट .पाक िनघोजे पुल ते डुडुळगांव मशानभुमी समोर ल बंधारा 
पयत (म.न.पा. ह तील इं ायणी नद चे संपुण पा ) व (३) ब/क/ड े ीय कायालय काय े ातील मुळा 
नद पा ातील वाकड पुल ते बोपखेल पयत (म.न.पा. ह तील मुळा नद चे संपुण पा ) िन वदा माग वणेत 
आ या हो या. यापैक  अ. . १ चे कामासाठ  ा  झाले या २ िन वदांपैक  मे.द कृपा ए टर ायजेस, 

िचंचवड,पुणे - ४११ ०१९ यांनी म.न.पा. अंदाजप क य र कम पये २४,९३,१००/- पे ा सादर केलेला 
र. .२१,७७,७७७=७७ पुणा कत र. .२१,७७,७७८/- (अ र  र कम पये एक वस लाख स याह र हजार 
सातशे अ याह र फ ) हणजेच १५.०५% कमी हा दर सवात कमी अस याने याकामी यांचेशी दनांक 
२६/३/२०१५ रोजी करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३१९           वषय मांक – ४० 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/१७१/२०१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – म.न.पा.चे पंपर नगर व ताथवडे मशानभुमी येथे काळजीवाहक (Care taker) नेमणुक  

करणेबाबत... 
वषय मांक ४०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११३२०           वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/११४/१५ द.८/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/१८/४४/२०१३-१४ अ वये, 
. .१७ ी ाने र उ ाना मधील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणे कामी मे.यशक असोिसए स 

(िन.र. .९३,३५,०६७/- (अ र  र. . या नव लाख प तीस हजार सदुस ) पे ा २७.५४% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ७१,०२,३९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल. या अट स अिधन राहुन सदरचे कामास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३२१            वषय मांक – ४२ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक –मा. वमल काळे       अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५०/२०१५ द.८/४/२०१५  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.९.३.२०१५ ते द.१५.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
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.मुलेप/१/का व/५०/२०१५ द.८.४.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – ११३२२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५१/२०१५ द.८/४/२०१५  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१६.३.२०१५ ते द.२२.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५१/२०१५ द.८.४.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – ११३२३      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५२/२०१५ द.८/४/२०१५  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.३.२०१५ ते द.२९.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५२/२०१५ द.८.४.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – ११३२४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४/२०१५ द.९/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/६/२०१४-१५ अ वये, 
. .६ मोशी उव रत ठक ठकाणी डांबर  र ते करणेकामी M/S SHREEGANESH CONSTRUCTION 

(िन.र. .२३,३४,१०३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे तीन) पे ा २३.७० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने र. .१८,६९,९६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११३२५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/५/२०१५ द.९/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३५/५/२०१४-१५ अ वये, 
. .६ मोशी तुपेव ती, गायकवाडव ती येथील र ते डांबर करण करणेकामी M/S SHREEGANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,६९६/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे शहा नव) पे ा २३.१०% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१६,८२,९७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३२६            वषय मांक – ४७ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार        अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/१/२०१५ द.९/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, . .२९ से. .२ 
मोकळ  जागा .८ येथे ये  नागर कांसाठ  मनोरंजन क  बांधणे कामी मे.देव क शन 
(िन.र. .२१,००,८३०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे तीस) पे ा ३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .२१,३२,४१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३२७            वषय मांक – ४८ 
दनांक – १५/०४/२०१५           वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/३/२०१५ द.९/४/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, भोसर  
स.नं.६९५ येथे मनपाने बांधले या टेज इमारतीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३०.०३% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२८,९७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३२८           वषय मांक – ४९ 
दनांक – १५/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२/२०१५ द.९/४/२०१५  
वषय - . .२९ मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणेबाबत... 

वषय मांक ४९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११३२९      वषय मांक – ५० 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग–वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .तालेरा/रपे/का व/०९/२०१५ द.१०/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपाचे तालेरा णालयात एकमेव र पेढ  कायरत आहे.  या र पेढ  कर ता 
तातड चे उपकरणे, यं सामु ी खरेद  करणे, उपकरणे कॅली ेशन, र  घटकासाठ या तपासणीकामी खाजगी 
लॅबोरटर चा खच इ आव यक खचासाठ  थायी अ ीमधन र. .२०,०००/- मंजूर करणेत आले असून 

येक बलाची खच मयादा र. .२,५००/- इतका आहे. तथा प र पेढ  उपकरणे इ. चा खच र. .२,५००/- 
पे ा जा त असलेने सदरची येक बलाची खच मयादा र. .२,५००/- वाढवुन र. . १०,०००/- करणे 
आव यक अस याने मनपाचे तालेरा णालयातील ांतीवीर चाफेकर बंधु र पेढ चे थायी अ ीमधना 
मधुन एका बलाची खच मयादा र. . २,५००/- ह  वाढवुन ती र. .१०,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३३०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/म.ुक./६/२०१५ द.१०/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन -  

थेरगाव स.नं.९ म ये िनयो जत णालय बांधणे या  क पासाठ  त  वा तु वशारद  मे.शशी भु 
अँ ड असोिसए स यांची वा तु वशारद (Architect) हणुन िन वदापुव (Pretender) व क प यव थापन 
स लागार (PMC) हणुन िन वदा प चात कामासाठ  (Post Tender) नेमणुक करणेचा ताव मंजुर 
आहे. तुत िन वदा पुव कामाकर ता आ कटे चरल स हसेस मे.शशी भु अँ ड असोिसए स हे पुर वत 
आहेत. याबाबींचा वचार करता क प यश वीपणे व ता ंक या पुण होणेकामी िन वदा पुव व 
िन वदा प चात काम  मे.शशी भु अँ ड असोिसए स यांना  क प कंमती या २.००% + १.३५% + सेवा 
कर या दराने अदा करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  +सेवाकर वगळून र कम अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११३३१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १५/०४/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३०८/२०१५ द.१०/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

माजी महापौर यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडुन ओळखप  देणेकामी मे.सुरज 
ड हरटायझींग, पंपर -१८. यांचेकडुन थेट प दतीने करारनामा न करता ओळखप  मराठ  लीक वुईथ 

आऊटर गो डन कलर म ये १७ नग व इं जी लीक वुईथ आऊटर ए बॉिसंग गो डन कलर म ये १७ 
नग छपाई क न घेणेकामी एकुण र. .१०,२००/- एवढा खच अपे त आहे. तर  सदर येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
 

ठराव मांक – ११३३२      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १५/०४/२०१५      
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.संपत पवार, मा. हरानंद आसवाणी यांचा ताव... 
 पंपर  येथील डेअर  फाम येथील रे वे गेट जवळ ते रे वे लाईन ते मुंबई पुणे र ता या 
र यावर वारंवार वाहतूक ची क ड  होत अस यामुळे उ डाणपूल ता वत आहे. यानुसार उ डाणपूल व 
र ता ं द करणासाठ  लागणा-या जागा ह तांतरणाची कायवाह  नगररचना वभागामाफत सु  आहे.  
 स थतीत सदर या उ डाणपूल व र ता ंद करणा या कामासाठ  करावया या िन वदा 

येसाठ , संक प िच  व डझाईन तयार करणे तसेच सदर कामकाजाकर ता सव ण करणे, 
पुवगणनप क तयार करणे, िन वदा या तयार करणे असे िन वदा पूव काम (Pre Tender activity) 
व िन वदा प ात (Post Tender activity) काम पूण होईपयत य  कामीची देखरेख कर याकर ता 
क प यव थापन स लागार (PMC) नेमणूक करणे आव यक आहे. यानुसार अशा कार या 

कामाचा अनुभव असलेले मे.एस.एन.भोबे अँड असोिसएटस ्  ा.िल. यांची िन वदा पूव (Pre Tender 

activity) व िन वदा प ात (Post Tender activity) कामे कर यासाठ  “ क प यव थापन स लागार” 
हणून खाली नमूद केले या फ  नुसार नेमणूक कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 
(अ)  िन वदापुव कामकाज (Pre Tender activity)  
१) टोपो ाफ कल स ह करणे. .१,१०,०००/- 
२) ॅफ क स ह करणे. .४५,०००/- 
३) GAD  व ड .पी. ो ह जनसह L से शन व काटछेद तयार करणे. .४५,०००/- 
४) अंदाजप क व िन वदा संच तयार करणे. .१,५०,०००/- 
i) अंदाजप क व (DTP) िन वदा मसुदा तयार करणे. .१,५०,०००/- 
ii) िन वदापुव सभेचे काम (NIT)  िन वदांचे मु यांकन व तुलना िशफारस करण.े  .५०,०००/- 
५) Soil Investigation चालू दरसुची 

+ १५% 
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(ब) िन वदा प ात कामकाज (Post Tender activity)  

१) य  क प खचा या १.८०% फ  अिधक ठेकेदाराचे वतःचे डझाईन अस यास Proof checking 

साठ  क प खचा या ०.५०% फ  राह ल.  

कंवा 
२) क प खचा या १.८०% फ  अिधक स लागाराने डझाईन करावयाचे अस यास क प खचा या 
१.००% माणे फ  राह ल.  

सदर सभेचा सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

  

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४६/२०१५ 

दनांक - १६/०४/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 


