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

कायप का मांक - १६९ 
सभावृ ांत 

दनांक – १२/०५/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१२/०५/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
६) मा. साद शे ट  
७) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
८) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
९) मा.तापक र अिनता म छं  
१०) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
११) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  

 
         यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.तुपे–सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.माने,मा.दंडवते, 
मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.डॉ.साळवे-अित.वै क य अिधकार , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर,मा.सवण,ेमा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार-कायकार  अिभयंता, मा.इंदलकर-कामगार 
क याण अिधकार , मा.बोदडे- .अिधकार , मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.गावडे-अ नशामक अिधकार , 
मा.ऐवले-समाज वकास 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-३१) िचखली ािधकरण से.१८ लॉट .२२ िशवतेजनगर उ ानातील काश 
यव थेकर ता लघु दाब वीजपुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं.िल. यांस र कम 
पये ५४१९/- अदा करणेस मा यता िमळणेबाबत... 

वषय मांक-३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील व वध क पांसाठ  मे. हे टर डझाइ स 
यांची स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 
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वषय मांक-३३) मनपा या वकास कामांची/ क पांची ए रयल फोटो ाफ , हड ओ ाफ  तसेच 

िच फत तयार करणेबाबत... 
वषय मांक-३४) महानगरपािलके या व वध वभागांकड  मागणीनुसार उदा. महो सव, स कार 

समारंभ, अित मण कारवाई इ.ची हड ओ शुट ंग करणेबाबत... 
वषय मांक-३५) िनलंबन कालावधीमधील वेतन व भ े अदा करणेबाबत – मा. वनायक 

गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
वषय मांक-३६) ंग ंग डे- सायकल दवस या काय मासाठ  लोककला सादर केले या 

लोककलाकारांना र कम अदा करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-३७) क े य काय े ातील मौजे सांगवी भाग .५९ मधुबन येथील वकास 
आराख यातील ड .पी. र ते वकसीत करणेसाठ  स लागार नेमणुक बाबत - – 
मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-३८) मा.िशवश  वयंरोजगार सं थेस मुदतवाढ देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक-३९) भोसर  येथील व ुत दा हनी ठेकाप तीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल 
दु तीक रता देणेबाबत... 

-------- 
 

अ) दनांक ५/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६८) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

ब) मा.सं या गायकवाड – मा. थायी सिमती ठराव मांक ११३८८ दनांक २८/४/२०१५ म ये  

दनांक २८/४/२०१५ नंतरचा “ वभाग-पयावरण अिभयां क ” हा 
मजकूर वगळणेत येवून कायप का मांक १६७ दनांक २८/४/२०१५ 
चा सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 
 
मा. थायी सिमती ठराव मांक ११३८८ दनांक २८/४/२०१५ म ये  

दनांक २८/४/२०१५ नंतरचा “ वभाग-पयावरण अिभयां क ” हा 
मजकूर वगळणेत येवून व या दु तीसह कायप का मांक १६७ 
दनांक २८/४/२०१५ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

-------- 
ठराव मांक – ११४४२      वषय मांक – १ 
दनांक – १२/०५/२०१५      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. 

-------- 
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ठराव मांक – ११४४३      वषय मांक – २ 
दनांक – १२/०५/२०१५           वभाग – थाप य  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/२०१५ द.५/१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

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

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

ठराव मांक – ११४४४      वषय मांक – ३ 
दनांक – १२/०५/२०१५      वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
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 करणे कामास  

 मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११४४५      वषय मांक – ४ 
दनांक – १२/०५/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१०४/१५ द.९/४/२०१५  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१२/२०१४-१५ अ वये मो.जा. . 
३७/४१/४२ एस. लॉक एम.आय.ड .सी. भोसर  येथील वृ लागवड रोपांची देखभाल करण े (िन वदा 
नो. .१२/२०१४-१५) कामी मे.अथव वयंरोजगार औ . सेवा सह सं.मया. (िन वदा र कम पये 
३,०४,४८०/- (अ र  र. .तीन लाख चार हजार चारशे ऐंशी फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय 
ह  सवात कमी दराची िन वदा   (-२४.७५ %) वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
घेणेत आला आहे. तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४४६            वषय मांक – ५ 
दनांक – १२/०५/२०१५            वभाग – ड े ीय कायालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१७६/२०१५ द.१६/४/२०१५  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ अ वये, ड े ीय कायालया या 
काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता र ा टे पो भा याने घेणेकामी मे. ी.जग नाथ म हला 
वयंरोजगार सेवा सह.सं था (िन.र. .६,६९,६००/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणस र हजार सहाशे) 
ती टे पो ती दन र. . ५८५=५०) या ठेकेदाराकडून ती टे पो ती दन र. . ५८५=५० या माणे 

३ टे पोसाठ  एका वषासाठ  र. .६,४१,१२३/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार सदरचे काम हे १ 
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वष इत या कालावधीसाठ  देणेस व यासाठ  येणा या र. . ६,४१,१२३/- (अ र  र. .सहा लाख 
एकेचाळ स हजार एकशे तेवीस फ ) इत या खचास व मे. ी.जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा 
सह.सं था यां याशी करारनामा करणेस व कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४४७     वषय मांक – ६ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३१५/१५ द.२०/४/२०१५  
वषय - वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट िस टमचे वा षक देखभाल दु तीबाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४४८     वषय मांक – ७ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१०/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील स ह नं.३०१ ते १३३ मधील २४ मी. व ३० मी ं द चा र ता वकास  

आराखडयानुसार खड मु म व बीबीएम करणबेाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११४४९     वषय मांक – ८ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/११/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय- . .७ च-होली येथील पठारे मळा ते कोतवालवाड  पयतचा ड .पी. र ता वकसीत करणबेाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४५०     वषय मांक – ९ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३९६/२०१५ द.२७/४/२०१५  
वषय – मनपाचे व वध वभागांसाठ  संगणक संच खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –११४५१     वषय मांक – १० 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – ई-ग हन स  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/३/का व/४७/२०१५ द.२८/४/२०१५  
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ‘सारथी’ हे पलाईन णाली व यं णेचे वा षक देखभाल व  

दु तीकरणे तसेच Mobile App Hostingwith Windows, Blackberry & Apple iTunes इ याद  
कामकाजासाठ   M/s.Tech 9 Services यांचे माफत करणेकामी येणा या र. .२,८८,९००/-  (अ र  
र. .दोन लाख अ याऐंशी हजार नऊशे) इत या खचाचे व हत नमु यात करारनामा क न कामकाज 
क न घेणेस व सदरचा खच ई-ग हन स वभागाचे “ई-ग हन स” या लेखा िशषाव न खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४५२     वषय मांक – ११ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/२६३/२०१५ द.२७/४/२०१५  
    मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या तालेरा व वाय.सी.एम. णालयातील वचारोग 
वभागासाठ  आव यक लागणार  High Frequency LowTemperature Radiosurgery  Machine 
खरेद कामी मे.कोठार  मेड कल अँ ड सज कल यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार खरेद  कर यास  व 
येणा-या एकूण र. . ७,१४,०००/- (अ र  र. .सात लाख चौदा हजार) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहेत. 

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

ठराव मांक –११४५३     वषय मांक – १२ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३७१/२०१५ द.२७/४/२०१५  
   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .१ अ वये 
मोकळ  जागा .५० येथील उ ान देखभाल व संर ण  करणेकामी ी.साई वंयरोजगार सेवा सह 
सं था मया. (िन वदा र कम पये ४,८६,६२४/- (अ र  र. .चार लाख शहाऐंशी हजार सहाशे चोवीस 
फ ) पे ा ३४.०२ % कमी) दराची  िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम 
पये ३,२१,०७५/- माणे काम क न घेणेस तसेच  िन वदेतील  िनयम अट /शत स  अिधन राहुन काम 

क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –११४५४     वषय मांक – १३ 
दनांक – १२/०५/२०१५     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/६/का व/९८/१५ द.२९/४/२०१५  
वषय - मनपा या व वध कायालयांम ये इंटरनेट बँ ड व थचे सेवा उपल ध करणबेाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४५५     वषय मांक – १४ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३ई/का व/१२/२०१५ द.३०/४/२०१५  
वषय - भाग .७ च-होली परबाबा दगा ते पठारेमळा पयतचा ड .पी. र ता वकसीत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक –११४५६     वषय मांक – १५ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – ई-ग हन स  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग हन स/२/का व/२७५/२०१५ द.२९/४/२०१५  
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने नाग रकांचे सोयीसाठ  खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  सु  
केली आहेत. या क ामधून शासनाचे महाऑनलाईन कड ल सेवा करारनामा क न उपल ध क न दे यास 
तसेच या सेवांसाठ  शासन िनणया दारे िन त कर यात आले या शु काची र कम तीसेवा .२०/- + 
(सेवाकर) नाग रकांकडून वकार यात येऊन याचे क  चालक .१०.४०, महापािलका .२.६०, 
महाऑनलाईन .४.०० + (घेतलेला सेवाकर), रा य सेतू सिमती .१.००, ज हा सेतू सिमती .२.०० 
या माणे वभाजन करणेस कंवा आव यक तेथे फेरिनणय घेऊन सव संबंिधताना शु काची र कम 
वभाजन कर यास तसेच शासनाकडून वेळोवेळ  होणा-या शासन िनणयानुसार बदल करणेस याचबरोबर 
नागर  सु वधा क ांचे कामकाजात सुसू ता राह यासाठ  महापािलकेने SERVICE CENTRE AGENCY 
हणून काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४५७      वषय मांक – १६ 
दनांक – १२/०५/२०१५       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शुभांगी बो-हाडे, मा.मंदा आ हाट यांचा ताव...  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २२/०४/२०१५ ठराव .२२ नुसार, २१ जून 
२०१५ रोजी जागितक योग दन साजरा करणेत यावा व याम ये खालील माणे काय मांचा समावेश 
असावा. १) पंपर  िचंचवड शहरातील म हलांसाठ  योग कायशाळा, २) योगासन ा य के, ३) 
योगामधील व वध वषयांवर ल त ांची या याने, ४) जागितक योग पधत वजे या ठरले या  
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म हलांचा स कार. वर ल माणे जागितक योग दन साजरा करणेस व काय मा या आयोजनासाठ  
आव यक असणारा खच सभागृहाचे भाडे, साऊंड िस टम, ोजे टर, या या यांचे मानधन, मृितिच ह, 
माणप , बॅनर व टँ ड  पु पगु छ, मा यवरांचा चहा ना ा, वास खच इ.साठ  र. .५०,०००/- इतका 

खच अपे त आहे.  तर  २१ जून २०१५ हा जागितक योग दन नागरव ती वभागा यावतीने साजरा 
करणेस व याकामी येणा-या र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४५८     वषय मांक – १७ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – शासन  
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/८/का व/२१६/२०१५ द.२८/४/२०१५  
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून-  

ीम.कलापुरे सुशीला कािलदास, िलपीक, वाचनालय वभाग यांचा महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५६(४) नुसार दनांक १३/३/२०१५ चे अ पल व सदर अजाबाबत आयु ांचा दनांक 
२८/४/२०१५चा अहवाल यांचे अवलोकन केले असता ीमती सुिशला कालीदास कलापुरे यां याकडून 
कामकाजातील झाले या ुट मुळे नागर कांचे कर आकारणीत झालेली तफावत करसंकलन वभागाने 
दु त क न संबंिधत नागर कांकडून रकमेची वसुली केलेली आहे. यामुळे स थतीत महापािलकेचे 
कोणतेह    नुकसान झालेले नाह . ह  बाब वचारात घेता ीमती सुिशला कालीदास कलापुरे िल पक 
यां यावर आयु ांनी लादलेली शा ती अवा तव आहे.  

सबब ीमती सुिशला कालीदास कलापुरे िल पक यांचा अज वका न या या व  आयु ांनी 
केलेली कारवाह  र  कर यात येत आहे. याऐवजी ीमती सुिशला कालीदास कलापुरे िल पक यां या 
पुढ ल दोन वेतनवाढ  भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम न करता थिगत कर यात या यात तसेच 
यांचा सेवा िनलंबन कालावधी हा सेवाकाळ धर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४५९     वषय मांक – १८ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय, थाप य  
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ/ था/का व/५४६/२०१५ द.२८/४/२०१५  
वषय - भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकिसत करणे कामासाठ   

 मे.पी.के.दास ऍ ड असो. मंुबई यांची क प यव थापन स लागार फ  अदायगीबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४६०     वषय मांक – १९ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/४/का व/३७९/२०१५ द.३०/४/२०१५  
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे अ नशामक वभागास आव यक अ नशामक बचाव/सुर ा  साधने सा ह य खरेद कामी 
ई-िन.सु. . ३८/२०१४-१५  अ वये लघु म िन वदाकार मे.एस. एस. फलके अँड असो. पुणे यांचे एकुण 
बाबी ०८ साठ  एकुण र. .९३,२३,०००/- म ये अ नशामक वभागासाठ  आव यक बचाव/सुर ा साधने 
खरेद कामी एकुण र. . ९३,२३,०००/- (अ र  र. . या नव लाख तेवीस हजार) चे खचास मा यता व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४६१     वषय मांक – २० 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३४७/५ द.२९/४/२०१५  
वषय - नागरव ती वभागाकड ल अपंग क याणकार  योजना .३ मधील अपंगांकर ता चलन वलन  

साधने खरेद  करणबेाबत... 
वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणते यावा. 

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

ठराव मांक –११४६२     वषय मांक – २१ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – ब े य कायालय जलिनःसारण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/जिन/TBdrainage/१३७/२०१५ द.०२/०५/२०१५  
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन. .५/१०/२०१४-१५ अ वये भाटनगर मैलाशु द करण 
क ाअंतगत वॉड .४२ मधील भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .२७,८१,९४०/-) (अ र  र. .स ावीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे चाळ स 
फ ) पे ा ५.५० % कमी या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेवून ठराव .८०८५ वषय .२८ 
द.०२/०९/२०१४ अ वये यापुव  थायी सिमती माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव .४७९ द.२०/०५/२०१४ अ वये र. .४०,००,०००/- स शासक य मा यता 
देणेत आलेली आहे. सदर कामाचे आव यकतेनुसार सुधा रत अंदाजप क केलेले असुन याची सुधा रत 
र कम पये ४०,००,०००/- वाढ व र. . १२,१८,०६०/- इतक  येत आहे. तर  ठेकेदाराकडुन मंजूर दराने 
सुधार त काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार ि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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४६३     वषय मांक – २२ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१०८/१५ द.०५/०५/२०१५  
    मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ मधील 
अ. .१५ अ वये, भोसर  उप वभागाअंतगत . .३० मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये 
देखभाल व दु ती करणे व अनुषंिगक वदयुत वषयक कामे करणेकामी मे.अँ प इले क स (िन वदा 
र कम .९,२४,०३४/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार चौ ीस) पे ा ३२.२०% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने यांचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११४६४     वषय मांक – २३ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०९/२०१५ द.५/५/२०१५  
वषय - . .१७ म ये अंतगत पाथवे पे ह ंग लॉक प दतीने करणबेाबत... 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४६५     वषय मांक – २४ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१०८/२०१५ द.५/५/२०१५  
वषय- ािधकरण . .१७ मधील से. .२७मधील पे ह ंग लॉकची दु तीची व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११४६६     वषय मांक – २५ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/१/का व/८४/२०१५ द.६/५/२०१५  
    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे वभागात 
काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ीने रे डएशन मॉिनटर ंग ड हाईस वापरणेत येत असते. 
सदर ड हाईस/रे डएशन बॅजेस (ट .एल.ड . बॅजेस) दर ैमािसक तपासणीकामी मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज 
ा.िल. िगरगांव, मंुबई यांचेकडे पाठ वले जातात. सन २०१५-१६ क रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी 

आव यक र. . २३,३०३/- (अ र  र कम पये तेवीस हजार तीनशे तीन फ ) मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज 
ा.िल. िगरगांव, मंुबई यांना आगाऊ व पात अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४६७     वषय मांक – २६ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – दुरसंचार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/९४/२०१५ द.६/५/२०१५ 
    मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

खाली नमूद अिधकार  यांस मोबाईल िसम सु वधा पूर वणेस, मोबाईल वापराची अिधकतम 
मयादा र. .३००/- (अ र  र. .तीनशे फ ) िन त करणेस व मोबाईल सेवेक रता येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  
  

अ.  अिधकार /कमचार  नांव पदनाम ठकाण 

१ ी.राजेश अंकुश आगळे शासन अिधकार  वै क य वभाग 

२ ी.पाडवी व वनीथ आपिसंग किन  अिभयंता ( व) ड े य कायालय 

३ ी.पवार वैभव िसताराम किन  अिभयंता ( व) ई े य कायालय 

४ ी.देवकते सागर नामदेव किन  अिभयंता ( व) ई े य कायालय 

५ ी.लहारे मेहेर गंगाधर शासन अिधकार  शासन वभाग 

६ डॉ.अलवी स यद नािसर वै कय अिधकार  भोसर  णालय 

तसेच ीमती नं दनी अ ण सूयवंशी, िलपीक यांची शासन आदेश . 
शा/०४/का व/५८७/१४ द.१२/०८/१४ अ वये नगर वकास वभाग, न व-२२ कडे असले या 

मनपा वषयक कामकाजासाठ  पुढ ल आदेश होईपयत ”सम वयक” हणून नेमणूक करणेत आली असून 
यांची नेमणूक नगर वकास वभाग, मं ालय, मंुबई येथे करणेत आलेली आहे. मनपा वषयक 

कामकाजासाठ  यांस नगर वकास वभाग, मं ालय, मंुबई येथून वारंवार मनपा अिधकार  यांचेशी संपक  
करावा लागत असलेने यांस ”सम वयक” हणून कामकाज करेपयत मनपामाफत मोबाईल िसम सु वधा 
अिधकतम वापर मयादा ितमाह र. .३००/- िन त क न पुर वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४६८     वषय मांक – २७ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – नगरसिचव 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/१/का व/३७५/२०१५ द.७/५/२०१५  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

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

ठराव मांक –११४६९     वषय मांक – २८ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३९८/२०१५ द.७/५/२०१५  
    मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक पॉकेट डायर  छपाईकामी को.नो. .५०/२०१४-१५ 
अ वये, लघु म कोटेशनधारक मे. ीसाई दा ंटस, सातारा यांना सदर खरेद कामी एकूण 
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र. .४४,०००/- (अ र  र. .च वेचाळ स हजार), चे दर वकृत क न करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करण.े 

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

ठराव मांक –११४७०     वषय मांक – २९ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/३४१/२०१५ द.५/५/२०१५  
    मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे अित मण वभागासाठ  हे मेट All Helmet ISI Mark Size- Universal Specially 
dosigned for Labour For demolition work Colour-DARK YELLO Meterial-Made up of Heavy duty p.e. 
१७५ नग खरेद  मे. ी.िस द वनायक इंड ज, भोसर  या कोटेशनधारकांकड ल ा  लघु म दराने 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकूण र. .५०,७५०/- (अ र  र. .प नास हजार सातशे प नास) 
चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

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

ठराव मांक –११४७१     वषय मांक – ३० 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३५६/१५ द.६/५/२०१५ 
वषय - वाय.सी.एम. णालयातील ए स रे वभागासाठ  आव यक अ याधुिनक डजीटल सोनो ाफ   

 मिशन खरेद  करणबेाबत... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

   
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 

ठराव मांक –११४७२     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – उ ान- व ुत 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .उ ान/ व/१८/२०१५ द.११/५/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपा अंतगत िचखली ािधकरण से.१८ लॉट .२२ िशवतेजनगर उ ान येथे 
लाईट यव थेकर ता म.रा. व. व.कं.िल. यांजकडून वीजपुरवठा घेणे आव यक आहे. व ुत वभागाकड ल 
दनांक १/४/१५ चे मागणी प ानुसार वीजपुरवठा करणेकामी मा.अित र  कायकार  अिभयंता 
म.रा. व. व.कं.िल. आकुड  उप वभाग यांचेकडूल कोटेशन .३५०६६८६ दनांक २४/०४/१५ अ वये       
र. .५४१९/- अदा करणेस कळ वले आहे. सदर शु क म.रा. व. व.कं.िल. यांस अदा केलेनंतर लघुदाब 
वीजपुरवठा चालु होणार आहे. सदर कोटेशन शु क र. .५४१९/- (अ र  र. .पाच हजार चारशे एकोणीस 
फ ) खच रकमेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळणे आव यक आहे. सबब िचखली ािधकरण 
से.१८ लॉट .२२ िशवतेज नगर उ ान येथे वीजपुरवठा घेणेकर ता कोटेशन शु क र. पये ५४१९/- 
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(अ र  र. .पाच हजार चारशे एकोणीस फ ) म.रा. व. व.कं.िल. यांस करारनामा न करता अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४७३     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 दापोड  िनगड  हा ६१.० मी. ं द चा बी.आर.ट . र ता वकिसत कर यात आला आहे. या 
र यावर नागर कांसाठ  व वध सेवासु वधा पुर व यात येत आहेत. खालील कामांसाठ  मे. हे टर 
डझाइ स यांची नेमणूक तां क स लागार हणून कर यात यावी.  

१) नािशक फाटा उ डाणपूल येथे पादचा-यांसाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 
२) दापोड  येथे मंुबई पुणे र यावर FOB बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे. 
३) पंपर  वाघेरे येथील जलतरण तलाव आ छा दत करण.े  
या कामांचा मनपाचे सन २०१५/१६ चे अंदाजप कात समावेश कर यात आला आहे.  

वर ल कामांसाठ  तसेच मनपामधील भ व यातील व वध क पांसाठ  क प स लागार हणून 
मे. हे टर डझाइ स, १३५ ताथवडे हलेज, ता.मुळशी, ज.पुण-े३३ यांचा मनपाचे तां क स लागार 
सूचीम ये समावेश कर यात यावा. तसेच मे. हे टर डझाइ स यांना मनपाचे चिलत दरानुसार क प 
रकमे या २.३५ +  सेवाकर फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –११४७४     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१७/२०१५ द.८/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने व वध पायाभूत सु वधा मो या माणावर वकिसत के या 
आहेत. शहरातील भ य र ते, दुमजली उ डाणपुल, भ य व संुदर उ ाने, घरकुल क प, झोपडप ट  
पुनवसन क प, पाणीपुरवठा व मैलाशु करण क पांची यश वी अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे 
महानगरपािलकेस भारत सरकारचा बे ट िसट  पुर कार िमळाला आहे. रा ीय व आंतररा ीय पातळ वर 
महानगरपािलकेचे नावलौ कक होत आहे. तसेच देशातून व परदेशातून व वध िश मंडळे शहरा या 
वकासाची यशोगाथा जाणून घे यासाठ  भेट देत असतात. अशावेळ  वकास क पांची अ याधुिनक 
तं ाना ारे ए रयल फोटो ाफ , हड ओ ाफ  तसेच िच फत तयार क न ती मनपास भेट देणारे 
मा यवर, अ यांगत, वशेष अितथी तसेच परदेशी पाहुणे यांना दाख व यास मनपा या नावलौ ककात 
भर पडणार आहे.  
 सदरची िच फत तातड ने तयार करणकेामी कोटेशन नोट स .१/१-२०१४/१५ िस  कर यात 
आली होती. या कामासाठ  मे.एस.बी. ॉड शन ा.िल., सांगवी पुणे २७ यांचे ा  दरानुसार मे.िनलेशा 
फ स पंपर  पुणे यांना एका क पासाठ  र. .३२,०००/- या माणे एकूण १५ वकास क पांची ७ 
ते १० िमिनटांची मराठ  व इं जी या दोन भाषांम ये िच फत तयार क न देणेस मा.आयु  यांनी द. 
२३/३/१५ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर कामासाठ  अंदाजे र. .४,८०,०००/- इतका खच होईल.  
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 मे.िनलेशा फ स पंपर  यांचेकडून कामाचा करारनामा क न घे यात आला आहे. 
तसेच यांना . माजसं/५/का व/१५९/१५ द.१०/४/२०१५ अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला 
आहे. सबब, महारा  मनपा अिधिनयम सुधारणा कलम ७३ (ड) नुसार केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४७५     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १२/०५/२०१५     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक –  मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१९१/२०१५ द.८/५/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल मागणीनुसार उदा. महो सव, सां कृितक काय म, 
स कार समारंभ, अित मण कारवाई, व वध वषय सिम या सभापती िनवडणुक व नेमणूक, डा 
पधा इ.ची हड ओ शुट ंग एज सीकडून क न घेणेसाठ  कोटेशन नोट स .१/२ २०१४-१५ िस  

करणेत आली होती. 
 सदर कामासाठ  मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , नवी सांगवी पुणे २७ यांचे लघु म दर ा  
झाले आहेत. अ) एका दवसाचे एका काय माचे १ तासासाठ  शु टंग क न डाटा ड ह ड सह देणे 
र. .२३००/- तसेच ब) जा तीचे रेकॉड ग साठ  ती १ तास डाटा ड ह ड सह देणे र. .७००/- असे 
असून सदरचे दर हे अंदाजप क य दरापे ा ३.३३% जा त असून वकृत करणेस मा.आयु  यांनी 
२७/१/२०१५ रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  यांचेकडून कामाचा 
करारनामा क न घे यात आलेला आहे. तसेच यांना . माजसं/५/का व/१५८/१५ द. १०/४/२०१५ 
अ वये कामाच आदेश दे यात आलेला आहे. सबब, महारा  मनपा अिधिनयम सुधारणा कलम ७३ (ड) 
नुसार केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११४७६     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 मा.उ च यायालय मंुबई यांचा द. ६ ऑग ट २०१३ चा आदेश तसेच मु य यायदंडािधकार  
पुणे यांनी ी. वलास तुकाराम भोसले सेवािनवृ  मु यलेखापाल यांना व र  पोिलस िनर क िचंचवड 
यांनी दाखल केले या खट यातुन मु  केलेले ( डसचाज) आहे. यामुळे यांचे िनलंबन यो य व 
यायाचे होत नाह . आता यां या व  कोण याह  कोटात कोण याह  कारणा तव खटला दाखल 

अथवा ता वत नाह . यामुळे यांची थिगत केलेली वेतनवाढ देवून िनलं बत कालावधीमधील संपूण 
वेतन व भ े िनयमानुसार अदा करणेस तसेच Under Protest  भरलेले र कम .४,२५,१५७/- यांना 
परत कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११४७७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व जनवानी सं था यां या संयु  व माने दर म ह या या 
शेवट या र ववार  या माणे वषभर ंग ंग डे – सायकल दवस हा उप म राब व यात येतो. 
शहरातील नाग रकांचे आरो यमान उंचवावे तसेच दुषण पातळ  कमी हावी व नागर कांम ये याबाबत 
जाग कता िनमाण हावी हा यामागील हेतू आहे. तर  र ववार द. २२ फे ु. २०१५ आ ण र ववार द.५ 
ए ल २०१५ या दवशी घे यात आले या ंग ंग डे – सायकल दवस या काय मासाठ  नागरव ती 
वकास योजना वभागा या वतीने पारंपा रक लोककलाकार वा या-मुरळ  व ग धळ  यांचे पथक 
लोककला सादर कर यासाठ  िनयु  कर यात आले होते. या कलाकार पथकाचा एक दवसाचा खच 
र. .५२५०/- या माणे २ दवसांचा र. .१०५००/- इतका आलेला आहे. या कलाकारांची सदरची र कम 
अदा करणे आव यक आहे. तर  र. .१०५००/- सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –११४७८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 क े य काय े ातील मौजे सांगवी भाग .५९ मधुबन येिथल वकास आराख़ यातील 
खालील र ते मनपाचे UTWT  प तीने टँ डड ॉस से शन माणे वकसीत करणेबाबत मनपा 
अंदाजप कात आव यक तरतूद केलेली आहे. तर  खालील र यांकर ता स लागार हणून नेमणूक करणे 
आव यक आहे.  
 
अ. . र याचे नाव ड .पी.र ता ं द  र याची लांबी शेरा 
१) बँक ऑफ महारा  ते पायसर ीज  १२.०० मी. ७०० मी.  

२) २ गणपती चौक ते अ ह याबाई होळकर पुतळा १२.०० मी. ४६० मी.  

३) नरिसंह कूल र ता ९.०० मी. ६८० मी.  

४) जलतरण तलाव आनंदनगर र ता ९.०० मी. ६३० मी.  

५) मधुबन कॉलनी मु य र ता १२.०० मी. ४६० मी.  

६) मधुबन कॉलनी ग ली १ ते ९ ६.०० मी. २३०० मी.  

 
 वर ल र ते UTWT  प तीने टँ डड ॉस से शन माणे वकसीत करणेबाबत सन २०१५-१६ 
या अंदाजप कात वर ल कामांचा समावेश केला आहे. 

 वर ल माणे वकास आराख यातील व वध र यांचे महानगरपािलके या मंजुर टँ डड ॉस 
से शन नुसार र ते UTWT प तीने वकसीत कर याचे काम कर यासाठ  स लागार यांचेमाफत स ह 
करणे, र यातील व वध सेवा वा ह यांचे (पाणीपुरवठा, जलिनःसारण, व ुत, ऑ टकल फायबर, 
म.रा. व. व.कं., दुरसंचार इ.) थलांतर क न िनयो जत मागणीनुसार वकसीत करणे व थाप य 
वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करण,े इ.  
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िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार 
आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा व वध क पांसाठ  स लागार 
मे.पे हटेक क स टंट यांनी काम केले आहे. तसेच महानगरपािलके या व वध र यांसाठ  व बी.आर.ट . 
एस. र यांसाठ  मे.पे हटेक क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली कामे 
गतीपथावर आहेत. या बाबींचा वचार कर ता उपरो  वषयकामी मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास 

ठ कर) यांची स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender 

Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender 

Cost) ०.८०% व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.४५% फ  अिधक सेवाकर (Service 

Tax) इ. मनपा या िनयमानुसार देणेबाबत ठराव मंजुर क न सदर कामाचे िनयोजन करणेबाबत आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

 
ठराव मांक –११४७९     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील लोकसं या व याअनुषंगाने उपल ध असलेले 
अ नधा य वतरण वभागाकड ल अिधकार /कमचार  सं था यांचा वचार करता पंपर  िचंचवड 
शहरातील िशधाप कांबाबत न वन/दुबार िशधाप का देणे तसेच िशधाप कां या अनुषंगाने इतर बदल 
करणेसाठ  तसेच जातीचे दाखले, उ प नाचे दाखले, वय अिधवास रा ीय व दाखले व महापािलकेची 
नागर  सु वधा अंतगत अज वीकृती करण,े इतर शासक य कामे महा ई सेवा कंपनीचे अिधकृत 
क ामाफत शासनाने िन त केलेले शु क आका न अज वीकारणे व पुढ ल कायवाह साठ  पाठ वणे 
तसेच कायवाह  पूण झा यानंतर तयार िशधाप का व दाखले अजदारास वह त मुदतीत उपल ध क न 
देणे इ. कामासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका इमारतीम ये सी.एफ.इ फोिसस कंपनी ा.िल. 
चालवीत असले या जागेत िशवश  वयंरोजगार सं थेस अट  व शत नुसार यांचा पुवानुभव वचारात 
घेता यांना पाच वष कालावधीकर ता यापूव या अट  शत नुसार मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
ठराव मांक –११४८०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १२/०५/२०१५      
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/६८/२०१५ द.५/५/२०१५ 
 मा.महापािलसा आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . १६/२०१४-२०१५ मधील अ. .१ अ वये 
भोसर  येथील व ुत दा हनी ठेका प तीने खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता देणेकामी  
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मे. पल मी इले क स (िन.र. .३७९५०४८ (अ र  र. .सदतीस लाख पं या नव हजार अ ठेचाळ स) 
पे ा ५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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/५५/२०१५ 

दनांक - १३/०५/२०१५     
 
 

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


