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

कायप का मांक - १८२ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – ११/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
११/०८/२०१५ 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.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट  
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११) मा.तापक र अिनता म छं  
१२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१४) मा.काळे वमल रमेश  
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - 

.शहर अिभयंता, मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे – सह 
आयु , मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे – सहशहर अिभयंता,  मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.गायकवाड, मा.माने, मा.माछरे, मा.फंुदे, मा.खोसे - सहा.आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, 
मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.शेख, मा.गायकवाड -
कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल, मा.बोदाडे, मा.बडे, मा.बहुरे - शासन अिधकार , मा.जरांडे - सुर ा 
अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

वषय मांक ३२) :- मुकाई चौक, कवळे ते भ  श  चौक िनगड  या ४५ मी. ं द र यावर 
देहूरोड ते आकुड  रे वे टेशनदर यान रे वे कमी १७०/१६-१७ मधील  

 ता वत रे वे उ डाणपुलासाठ  (ROB) म य रे वे पुणे यांचेकडे CODAL & 

MAINTENANCE शु कापोट  र कम अदा करणेबाबत...   

वषय मांक ३३) :- मा.आयु  िनवास थान, अ व कार बंगला येथील १०० KVA मतेचे जनरेटरचे 
वा षक देखभाल दु तीचे काम करणेबाबत... 

वषय मांक ३४) :- सन २०१५-१६ या वषाम ये मनपाचे वृ संवधन वभागासाठ  मोठ  रोपे खरेद  
करणेबाबत... 

वषय मांक ३५) :- से.नं.२४ िनगड  संत तुकाराम महाराज यापार  संकुल मधील उपहारगृह इमारत 
प हला मजला ५ वष कालावधीसाठ  िलज दराने देणेबाबत... 

वषय मांक ३६) :- दुगादेवी उ ानातील झाडांचे खोडे काढण,े ख डे खोदण,े र ता तयार करणेकामी 
पोकलेन भा याने घेणे व पोकलेन वाहतुक करणेबाबत... 

वषय मांक ३७) :- तरतुद वग करणेबाबत–मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय मांक ३८) :- मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत-मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके 

यांचा ताव... 
वषय मांक ३९) :- मा. थायी सिमती ठ. .११७०२ द.९/६/२०१५ र  करणेबाबत व पं.िचं. 

मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ,घट मंजुर करणेबाबत - 
मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ४०) :- मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत - मा.अिनता तापक र,मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ४१) :- सन २०१५-२०१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव... 
वषय मांक ४२) :- सन २०१५-२०१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 

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

वषय मांक ४३) :- सन २०१५-२०१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव... 
वषय मांक ४४) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२०२३ द.२१/७/२०१५ र  करणेबाबत व ड े ीय 

कायालय व मु यालयाम ये तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ४५) :- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 
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वषय मांक ४६) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील 

वशेष योजना व भांडवली वषयक कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत 
-  मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ४७) :- तरतुद वग करणेबाबत - मा.अिनता तापक र,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
वषय मांक ४८) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१३८ द.४/८/२०१५ म ये मजकूर समा व  

करणेबाबत - मा.अिनता तापक र,मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ४९) :- ‘ड’ व ‘ब’ भाग काय े ातील टाटा एसी घंटागाड माफत घरोघरचा कचरा 

उचलणेबाबत-मा.अिनता तापक र,मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 

अ) दनांक २८/०७/२०१५ व ४/८/२०१५ (स. १०.४५ व स. ११.३० वा.) रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का .१८०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 
ब) दनांक ४/८/२०१५ (स. ११.०० व स. ११.४५ वा.) रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१८१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – १२१३९      वषय मांक – १ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

 करणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२१४०      वषय मांक – २ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द.२०/५/२०१४ 
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

पुर वणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२१४१      वषय मांक – ३ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक ३चा वचार दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२१४२      वषय मांक – ४ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
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 ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२१४३      वषय मांक – ५ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१५२/१५ द.१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४४/२०१४-१५ मधील अ. .०४ अ वये,  
ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हाळसाकांत चौकापयतचा र यास IRS माणे फुटपाथ 

तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .२९,४०,४७५/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख चाळ स हजार चारशे पं याह र) पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १९,६४,८८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक 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 – १२१४४      वषय मांक – ६ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/२९३/२०१५ द.२१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील पा या या उंच टाक चे आऊटलेट हायवे ॉिसंग क न जु या 
लाईनला जोडणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस (िन वदा र कम .४४,६३,८११/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख ेस  हजार आठशे अकरा) पे ा १४.९७% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३९,८५,३५७/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १२१४५      वषय मांक – ७ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – डा 
सुचक-मा.संपत पवार      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६८/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 
२) मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११४ दनांक १७/०७/२०१५ नुसार, 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वषय - मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेक रता यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १२१४६      वषय मांक – ८ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – डा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०९/का व/६९/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 

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

वषय - मनपाचे संभाजीनगर येथील यायामशाळेक रता यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२१४७      वषय मांक – ९ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से.२३ 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/५४४/२०१५ द.२७/७/२०१५ 
वषय- पं.िच.मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा  

वभाग या लेखािशषामधून भांडवली वषयक कामांसाठ  तरतूद वग करणास मा यता 
िमळणेबाबत...      (वाढ/घट र. .२,६३,९५,०००/-) 

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

-------- 
ठराव मांक – १२१४८      वषय मांक – १० 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३२५/२०१५ द.२८/७/२०१५ 
वषय - भाग .६ डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२१४९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३४३/२०१५ द.३०/०७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .११/२/२०१४-१५  मधील अ. .२ अ वये, 
जलशु करण क  से. .२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु करण येसाठ  आव यक असले या 
लाईम (Super Hydrated Lime Purity 90 % and Above) खरेद  करणेकामी मे.एस. ह .एस. केिमकल 
कॉप रेशन यांचा वषयांक त कामासाठ  र. .११,५००/- ती मे. टन दराने येणा या य  खचास 
र. .१,९८,६०५/- (अ र  र. . एक लाख अ या णव हजार सहाशे पाच फ ) िन वदा वकृतीस 
मा.आयु  यांनी द.१७/६/१५ रोजी मा यता दलेली असून यानुसार यांचेशी करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१५०      वषय मांक – १२ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/३४७/२०१५ द.३०/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मा.उ च यायालया या आदेशानुसार अनिधकृत बांधकामावर ल बांधकामांना नोट सा बजा वणे व 
िन काषनाची कारवाई करणेबाबत द ता व िनयं ण क  यांचेकड ल द.२५/५/२०१५ चे प ानुसार 
द.१/६/२०१५ ते १५/६/२०१५ पयत हड ओ शु टंग व फोटो ाफ ची यव था मा हती व जनसंपक 
वभागामाफत कर यात आली होती. मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी, पुणे-२७. यां याकडून 
हड ओ शु टंगचे काम एका दवसातील एका काय माचे शु टंग क न डाटा ड ह ड  सह र. .२,३००/- 

व यापुढ ल जा ती या रेकॉड गसाठ  ती १ तास डाटा ड ह ड  कर ता र. .७००/- या दराने क न 
घे यात आलेले आहे. सदर या दरास मा. थायी सिमतीने ठराव .११४७५ द.१२/५/२०१५  अ वये 
मा यता दलेली आहे. सबब, सदर कामासाठ  र. .९१,१००/- (अ र  र. .ए या नव हजार शंभर फ ) 
इतका खच आला अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१५१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/४५९/२०१५ द.३१/७/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.जगद श ीखंडे, डॉ.उमा पारधी व डॉ.वैशाली साठे ने  रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  
पदावर वाय.सी.एम. णालयात व  डॉ.सीमा कामत, डॉ.मेहरा ीखंडे ने  रोग त  यांना तालेरा 

णालयात मानसेवी ने  रोग त  पदावर दरमहा एक त मानधनावर आदेशा या दनांकापासुन ६ 
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मह ने या कालावधीसाठ  ितमहा र. . ५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार) एक त मानधनावर 
नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२१५२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक-मा.मा.संपत पवार      अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०२/२०१५ द.२९/७/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२९.६.२०१५ ते द.५.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०२/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
 
ठराव मांक – १२१५३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०३/२०१५ द.२९/७/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.६.७.२०१५ ते द.१२.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०३/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
 
ठराव मांक – १२१५४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०४/२०१५ द.२९/७/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१३.७.२०१५ ते द.१९.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०४/२०१५ द.२९.७.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२१५५      वषय मांक – १७ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३६४/२०१५ द.३१/०७/२०१५ 
वषय - भाग .६ मोशी पुव व प म बनकरव ती भागात जलनिलका टाकणेबाबत... 

वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१५६   वषय मांक – १८ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/७५/२०१५ द.१/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .९ अ वये, . .३० 
च पाणी वसाहत म ये करकोळ दु ती व देखभालची कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन 
(िन.र. . २३,३१,०५४/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार चोप न) पे ा ४२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १४,१९,६१२/- 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 – १२१५७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/७४/२०१५ द.१/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .१४ अ वये, . .६ 
मोशी संत ाने रनगर व इं लोक काँलनी मधील र ते खड मु माने दु त करणेकामी मे.सुयोगराज 
क शन (िन.र. . २१,००,६०१/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे एक) पे ा ४२.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७९,२६६/- 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 – १२१५८        वषय मांक – २० 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/७६/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .१० अ वये, . .३२ 
सँड वक काँलनी म ये आर ण .४०१ येथे हाँ पटल बांधणेकामी मे.सुिनल अ ना पा सुयवंशी 
(िन.र. .२४,९५,०१६/- (अ र  र. .चो वस लाख पं या नव हजार सोळा) पे ा १५.१५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,२२,८७२/-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 – १२१५९      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.मा.संपत पवार      अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३६७/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . १८/३३/२०१४-१५मधील अ.  १०अ वये  अशु  
जलउपसा क  रावेत येथे ए.पी.एफ.सी. पॅनेल बस वणेकामी मे.एम.बी. इले क अँड कंपनी (िन वदा 
र कम .३२,५३,७२६/- (अ र  र. . ब ीस लाख ेप न हजार सातशे स वीस फ ) पे ा ९.०० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,०८,९३५/- 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 – १२१६०      वषय मांक – २२ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – ई-ग हन स 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .ई-ग/९/का व/३५०/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सव कामकाज ऑनलाइन प दतीने करणेत आलेले आहे. 
याकामी व वध णाली वकसीत करणेत आले या आहेत. यापैक  1)Property Tax Management 

(2)Water Tax Management (3)Asset And Works Management (4)e-Tendering  या चार संगणक 
णालींचा देखभाल दु तीचा कालावधी द.११.०४.२०१५ रोजी पूण होणार आहे. तसेच उवर त ३६ 

संगणक णालींचा कालावधीह  मा माणे पुण होणार आहे. वर ल चार संगणक णालींचा कालावधी 
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पूण झालेने एक वषासाठ  दोन Developer  िनयु  करणेकामी िन वदा सुचना .०६/२०१५-१६ 
अ वये िन वदा सी द करणेत आली होती. याम ये एकुण चार िन वदा धारकांनी भाग घेतला होता. 
मे.टेक ९ स ह सेस यांची िन वदा कागदप ां या अभावी अपा  करणेत आली असुन उवर त ितन पा  
िन वदाधारक १) या टेक सो युशन (२)मे.मोनाच टे नॉलॉजी (३) ॉ बट  सॉ टवेअर यांचे पाक ट .दोन 
दनांक ३०.०७.२०१५ रोजी िन वदा किमट समोर पाक ट .२ उघडणेत आले असुन याम ये मे. या 
टेक सो युशन यांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. एका Developer साठ  एका मह यासाठ  
र. .३६,३६०/- ा  झालेले असुन दोन Developer  िनयु  करणेसाठ  एका वषासाठ  र. .८,७२,६४०/-  
(अ र  र. . आठ लाख बहा र हजार सहाशे चाळ स) एवढा खच येणार आहे. मे. या टेक सो युशन 
यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ७.८०% कमी आलेले आहेत. सदरचे खचास व करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१६१      वषय मांक – २३ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – वै क य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/५३६/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै क य वभाग मु य कायालयाकड ल "वै क य ितपुत "  या लेखािशषाम ये सन २०१५-१६ 
या आिथक वषासाठ  र. .३,००,००,०००/- तरतूद करणेत आली आहे.  सदर लेखािशषामधुन मनपा 
कमचा-यांची वै क य खचाची बले खच  टाकणेत येतात.  सन २०१५-१६ म ये मनपा कमचा-यासाठ  
"ध वंतर  वा य योजना"  द. ०१/०९/२०१५ पासून काया वत करणेत येणार आहे.  स थतीत 
वै क य ितपुत  या लेखािशषाम ये केलेली तरतूद र. . ३ कोट  मधुन आज अखेर र. . 
२,४२,४३,०६४/- इतका खच झाला असून आज अखेर र. .५७,५६,९३६/- िश लक आहे.  ती अपूर  
पडत आहे.  ध वंतर  योजना माहे स टबर म ये चालू झाली तर ह  कमचा-यांची वै क य ितपुत ची 
पुव ची बले अदा करावी लागणार आहे.  यामुळे वै क य वभागाकड ल "उपकरणे खरेद " या 
लेखािशषावर ल र. .११ कोट  तरतुद  पैक  र. .१ कोट  तरतूद "वै क य ितपुत "  या लेखािशषाम ये 
वग करणे आव यक आहे. सबब  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम १०३ अ वये 
वै क य वभागाकड ल "वै क य ितपुत "  या लेखािशषाम ये र. .१ कोट  तरतूद "उपकरणे खरेद "  या 
लेखािशषामधुन वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१६२      वषय मांक – २४ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- १) मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६७४/२०१५ द.३/८/२०१५ 
 २) मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/७००/२०१५ द.११/८/२०१५ 
वषय – कामगार क याण वभागासाठ  सेवािनवृ ी स मानिच हे सा ह य खरेद बाबत... 

  उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय 
.२४ कामीचा मा.सह आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत 

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

ठराव मांक – १२१६३      वषय मांक – २५ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०५/२०१५ द.४/८/२०१५ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२०.७.२०१५ ते द.२६.७.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०५/२०१५ द.४.८.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १२१६४      वषय मांक – २६ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/६५/१५ द.४/८/२०१५ 
वषय - . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक २६चा वचार दनांक १५/०९/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२१६५      वषय मांक – २७ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै कय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/२०९/२०१५ द.२०/७/२०१५ 
 मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड शहराचे काय े ाम ये ड युचा सार होऊ नये याक रता उपाययोजना करणेकामी 
मा.आयु  सो यांचे द.१५/७/१५ चे आदेशा वये द.२०/७/१५ ते २३/७/१५ या कालावधीत ४ 
दवसांक रता ता पुर या व पात वाहन पुर वणेकामी कोटेशन प दतीने दर मागवुन वाहने पुर वणेस व 
तातड क बाब असलेने खचास काय र मा यता घेणेकामी मा. आयु  सो यांची मा यता घेणेत आलेली 
आहे. यानुसार कोटेशन नोट स िस द करणेत आलेली होती. याक रता तीन कोटेशनधारकांनी सहभाग 
घेतला आहे. याचा तपिशल खालील त या माणे आहे. 

 

अ. . नाव 

वास कमी 
ित दवस  ताशी ८० 

क.लो. ित तास 
ए ा क.मी. साठ  

ित. क.मी. 

1 
वनायक टुस ड ॅ ह स, िनगड , 

पुणे 
1800/- 60/- 12 

2 
जॉय टुस ड ॅ ह स, पं. सौदागर, 
पुणे 

1550/- 60/- 12/- 

3 िस द  टुस ड ॅ ़ ह स, पंपर , पुणे 1490/- 50/- 10/- 
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उपरो  कोटेशनधारकांपैक  िस द  टुस ड ॅ ह स, पंपर  पुणे यांनी ित दन ताशी 
८० क.मी. साठ  र. .१,४९०/- व ित तासाक रता ५०/- तसेच पुढ ल जादा कलो िमटरसाठ  र. .१०/- 

असा लघु म दर सादर केला आहे. ा   लघु म दरानुसार चार दवसांसाठ  सात वाहने ित दनी ८० 
क.मी. माणे र. .१,४९०/- असे एकुण र. .४१,७२०/- इतका खच अपे त आहे. तातड क बाब 
असलेने मे.िस द  टुस ड ॅ ह स यांना परुवठा आदेश .मसाभां/२/का व/२०९/२०१५ द.२०/७/१५ 
अ वये वाहन पुर वणेकामी आदेश देणेत आलेला आहे. भाडेत वावर ल या वाहनांक रता होणारा अपे त 
खच सात वाहनांक रता ‘शास कय योजनांची अंमलबजावणी’या लेखािशषातुन करता येणे श य आहे. 
यानुसार मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी 
आव यक लागणा-य़ा वाहन भाडेत वावर घेणेस व येणा-य़ा य  खचास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२१६६      वषय मांक – २८ 
दनाकं – ११/०८/२०१५      वभाग – ई-ग हन स 

सुचक-मा.संपत पवार      अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ई-ग हन स/९/का व/३५२/२०१५ द.५/८/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल संगणक य यं णा सु थतीत राहून 
महापािलकेचे शासक य व कायालयीन कामकाज सुरळ तपणे हो यासाठ  संगणक यं णेची देखभाल व 
दु ती िनयिमतपणे होणे आव यक आहे. तसेच संगणक यं णा नादु त झा यास अथवा याम ये 
बघाड झा यास सदर यं णेची वर त दु ती क न कायालयीन कामकाज सु  ठेवणे आव यक आहे. 
यासाठ  संगणक यं णेची सन २०१५-१६ या आिथक वषात देखभाल व दु ती कर यासाठ  एज सी 
िनयु  कर यासाठ  िन वदा सूचना मांक०१/२०१५-१६ वतमानप े व इंटरनेटवर िस द कर यात आली 
होती. एकूण ३ ठेकेदारांनी महापािलकेतील संगणक यं णा देखभाल व दु ती वषयक कामासाठ  ई-
टडर ंग ारे िन वदा दाखल केली आहे. मे.झुम क युटस पुणे यांनी सवात कमी दर र कम पये 
४४,५१,४००/- सादर केला असून तो इतर िन वदा धारकांपे ा कमी आहे.सदरचा दर अंदाजप क य दरा 
पे ा १६.१७ % ने कमी आहे. सबब मे.झुम क युटस पुणे यांना सन 2015-16 या वाष क कालावधीत 
महापािलकेची संगणक यं णा देखभाल व दु तीचे काम एक वष कालावधीसाठ  दे यास तसेच 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा कर यास  व यासाठ  येणा-या र कम पये ४४,५१,४००/- (अ र  
र. . च वेचाळ स लाख ए काव न हजार चारशे) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२१६७      वषय मांक – २९ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/९९१/२०१५ द.४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/६/३/२०१५-१६ अ वये, नािशक 
फाटा ते वाकड या बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला र ता फुटपाथचे 
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चर पुववत करणेकामी मे.धने र कं शन (िन.र. . ४,६६,८५,३४१/- (अ र  र. .चा कोट  
सहास  लाख पं याऐंशी हजार तीनशे ए केचाळ स) पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३,८६,२२,५४९/- 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 कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फ़रकाची र कम अदा/वसूल करणे बंघनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – १२१६८      वषय मांक – ३० 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/५१६/२०१५ द.४/८/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या १८ मा यिमक वदयालये व औ ोिगक िश ण क  मोरवाड  व औ ोिगक िश ण 
क  कासारवाड  मधील एकूण ९,३६२ वदया याना १५ ऑग ट २०१५ रोजी वातं य दना िनिम  खाऊ 
हणून ६६ ॅम वजनाचे टािनया गुड डे रच बटर ब क ट पुडे ित नग र. .९.०९ या दराने एकूण 

र. .८५,१००/- (अ र  र कम पये पं याऐंशी हजार शंभर फ ) खच अपे त आहे. सदर या खचास 
तसेच नामां कत कंपनी टािनया या उ पा दत कंपनीचे पंपर  िचंचवड मधील अिधकृत व े ते मे.भ  
एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड १९ यांचेकडून कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न करता, सरळ 
थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच यांना सदरची र कम आगावू अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२१६९      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – ई-ग हन स 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे 
महानगरपािलके माफत तशाच कारचे कॉल सटर काया वत करणे ता वत आहे. सदरचा उप म हा 
पुणे महानगरपािलकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके 
मधील स थतीत चालू असले या सारथी कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  प र थतीत व कळ त न 
होता तेथील उपल ध असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: वाप न पुणे महानगरपािलकेचे कॉल 
सटर ायोिगक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी िमळणेस वनंती केली आहे. सदरचे कॉल सटर 
थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  करणेसाठ  तसेच ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न िमळणेबाबत 

आयु , पुणे म.न.पा. यांनी प ा वये वनंती केली आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या 
पायाभूत सु वधांचा अंशत: वापर क न सदरचे कॉल सटर सु  कर यास संमती िमळणेबाबत पर पर 
सांमज य करार (MoU) पुणे महापािलकेतफ कर यात येणार आहे. सदर माणे पुणे म.न.पा.चे 
कॉलसटरकर ता आव यक संगणक यं णा, कॉल सटर Neon Software License Copy 6 Nos., 
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हेडफोन, PRI लाईन, Grievance Monitoring System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  
कॉलसटर साठ  लागणार  जागा व स हर फ  ६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  िचंचवड महापािलके तफ 
पुर वला जाणार आहे. सदरची बाब धोरणा मक अस याने यास मा यता देणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक – १२१७०      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – थाप य बी.आर.ट .एस. 
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/८१६/२०१५ द.१०/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

रे वे शासनाकड ल नवीन िनधार त िनयमांनुसार व भ व यातील मंुबई पुणे लोहमागाचे 
व तार करण करणेची आव यकता इ. बाबींमुळे रे वेवर ल उ डाणपुलाची लांबी (Span) वाढत 
आहे. यामुळे रे वेवर ल उ डाणपुलाचे अंदाजप क थाप य वषयक स लागार यांजकडुन 
फेरसादर कर यात आले असून रे वे उ डाणपुलाची (ROB) अंदाजप क य र कम 
.२८,८३,८७,५१६/- येत आहे. या रकमेनुसार CODAL & MAINTENANCE Charges Sr.DFM/PA, 

म य रे वे यांचे नावे खालील माणे अदा करणेबाबत म य रे वे वभागाकडुन द.०८/०७/२०१५ 
रोजी या प ानुसार महानगरपािलकेस कळ व यात आले आहे.  

 
P & E Charges (2%)   - Rs.57,67,750/- (Rs.31,16,646 deposited) 
P & G Charges (6.25%)    - Rs.1,80,24,220/- 
Maintenance Charges (30%) - Rs.8,65,16,255/- 
Way Leave Charges – (10 years) Rs.1,20,000/- 
2 gang Men charges for protection Rs.50,000/- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Total Rs.11,04,78,225/- 
------------------------------------------------------------------------- 
रे वे उ डाणपुलाची अंदाजप क य र कम वाढ यामुळे म य रे वे वभागास अदा करावया या 

CODAL & MAINTENANCE Charges  पैक  P & E Charges (2%) म ये वाढ होत आहे. 
द.८/७/२०१५ रोजी या म य रे वे वभागाकड ल प ानुसार मागणी कर यात आले या CODAL & 

MAINTENANCE शु कामधील P & E Charges (2%) साठ  वाढ व (एकूण .५७,६७,७५०/- मधून 
यापूव  अदा केलेली र. .३१,१६,६४६/- वजा जाता उवर त) र. .२६,५१,१०४/- म य रे वे वभागास 
वर त अदा करणे आव यक आहे. तदनंतर म य रे वे वभागाकडुन रे वे उ डाणपुलाचे संक पिच  

(GAD) मंजुर कर यात येईल असे प ा ारे महानगरपािलकेस कळ व यात आले आहे.  
 मा. थायी सिमती ठराव मांक ७०६४, द.१७/६/२०१४ अ वये म य रे वे वभागास 

अदा करावया या र. .७,४२,७५,८५६/- एक त मंजूर  घे यात आलेली आहे. तथा प मुकाई 
चौक, कवळे ते भ  श  चौक िनगड  या ४५ मी. ं द र यावर देहुरोड ते आकुड  रे वे 
टेशनदर यान रे वे कमी १७०/१६-१७ मधील ता वत रे वे उ डाणपुलासाठ  (ROB) म य 



 15 
रे वे पुणे यांचेकडे CODAL & MAINTENANCE Charges  पैक  P & E Charges (2%) म ये होणा-
या र. .२६,५१,१०४/- वाढ व मागणी र कम अदा करणेस 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 – १२१७१      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय, व ुत 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ व/जा/२६७/२०१५ द.७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा.आयु  िनवास थान, अ व कार बंगला येथील १०० KVA मतेचे जनरेटरचे वा षक देखभाल 
दु तीचे कामाक रता सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप काम ये करकोळ देखभाल दु ती ( व ुत मु य 
कायालय) या लेखािशषाखाली पान मांक ६९८ अनु मांक ११ वर र. .५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत 
आली आहे. सबब एकच थािनक अिधकृत एज सी अस याने सदरचे काम पूव माणेच िन वदा न 
माग वता थेट प तीने अिधकृत एजंसी (Service Agency) मे.ओंकार इं ज. व स िचंचवड यांचेकडून 
करारनामा क न करवून घे यास व सदर कामाचा ३ वष कालावधीक रता खच र. .७३,१२२/- अ र  
याह र हजार एकशे बावीस आगाऊ अदा करणेस व दु ती कर ता लागणा-या सा ह याचा खच या या 
वेळ  दु ती कामकाज पूण झा यानंतर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२१७२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२४४/२०१५ द.१०/८/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१५-१६ मधील सन २०१५-१६ या वषाम ये 
मनपाचे वृ संवधन वभागासाठ  मोठ  रोपे खरेद  करणेबाबत मे.स द छा क शन (िन वदा र कम 
पये ३२,५०,०००/- अ र  र. .ब ीस लाख प नास हजार फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय 

दरापे ा -३९.१० ट के ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून या माणे येणारा 
खच र. .१९,७९,२५०/- यास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ६ म हने कालावधीसाठ  
येणारे य  खचास तसेच मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१५-१६ मधील 
मनपा या वृ संवधन वभागासाठ  वृ ारोपणाची मोठ  रोपे खरेद  करणेबाबत मे.स द छा क शन 
यांची िन वदा र कम पये ३२,५०,०००/- (अ र  र. .ब ीस लाख प नास हजार फ  अंदाजप क य 
दरापे ा -३९.१०% ) ने कमी दराची िन वदा वकारणेत आलेली आहे. सदरकामी या माणे येणारे 
पास  लाखापयतचे खचास मा यता दे यात येत आहे तसेच मनपा या वृ संवधन वभागासाठ  
लागणार  वाढ व ५००० नग मोठ  रोपे (िन.नो. ं .१/२०१५-१६) िन वदा मंजुर दराने खरेद  मे.स द छा 
क शन यांचेकडून करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२१७३      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक-मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/२/का व/२४२/२०१५ द.१०/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या से.नं. २४ िनगड  संत तुकाराम महाराज यापार  संकुल 
मधील उपहारगृह इमारत प हला मजला ५ वष कालावधीसाठ  िलजदराने देणे बाबत या ई-िन वदा 
सुचना . १/२०१५-१६ अ वये िन वदा िस द करणेत आली होती. सदर ा  िन वदापैक  सव च 
िलजदर माणे मे.साईसेवा एंटर ायजेस यांचा र. .२७,१०,०००/- (अ र - र. .स ा वस लाख दहा हजार 
फ ) या माणे ा  आहे. सदर मंजुर दराने ५ वष कालावधीसाठ  मे. साईसेवा एंटर ायजेस ी.सुरेश 
नामदेव ढवळे यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस तसेच सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
मा.महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.    

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

 
ठराव मांक – १२१७४      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ११/०८/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक-मा. साद शे ट       अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२४२/२०१५ द.७/७/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपाचे उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२/२०१५-१६ मधील सन २०१५-१६ या वषाम ये 
मनपाचे दुगादेवी उ ानातील झाडांचे खोडे काढणे, ख डे खोदणे, र ता तयार करणेकामी पोकलेन भा याने 
घेणे व पोकलेन वाहतुक करणे मे. ा ट काप रेशन िलिमटेड (कोटेशन र कम पये १,९९,६००/- अ र  
र. .एक लाख प नास न या णव हजार सहाशे फ  या ठेकेदाराचे कोटेशन अंदाजप कय दरापे ा -१२ 
ट के ह  सवात कमी दराचे कोटेशन वकृत करणेत आले असून तुतकामी १४० तास (दोन वेळेस 
पोकलेन वाहतूक करणे) कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२१७५      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७.०० लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२१७६      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 अंजली अरबट यांस मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व यांस आ कटे ट वषयक कामे 
दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेस व 
याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२१७७      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११७०२ दनांक ९/६/२०१५ र  कर यास व पं.िचं.म.न.पा. या सन 
२०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे वाढ,घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .८.२५,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१७८      वषय मांक – ४० 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 धनंजय अनंत सालकर यांस मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व यांस आ कटे ट वषयक 
कामे दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेस व 
याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२१७९      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 

कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,१६,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२१८०      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 

कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९००००००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१८१      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 

कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१८२      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
मा. थायी सिमती ठराव .१२०२३ दनांक २१/७/२०१५ र  कर यास व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे ड े ीय कायालय व मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये  तावात 
नमूद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१३.००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १२१८३      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजनेतील तावात नमूद केले या 

कामात वाढ-घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२१८४      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजना व भांडवली 
वषयक कामा या तरतुद म ये तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .७०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१८५      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 

केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३३.५० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२१८६      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१३८ द.४/८/२०१५ मधील “(वाढ र. .५,००,०००/-)” हा मजकूर 
वग यात यावा व याऐवजी (वाढ र. .१९,००,०००/-) हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२१८७      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ११/०८/२०१५      
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 सा व ी म हला वयंरोजगार सं था यांना ‘ड’ व ‘ब’ भाग काय े ातील टाटा एसी घंटागाड  
माफत घरोघरचा कचरा उचलणे बाबतचे काम िमळाले असून या कामाकर ता ३ सुपरवायझर कमान 
वेतन काय ानुसार दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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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/७७/२०१५ 

दनांक - १२/०८/२०१५ 
 
 

         
              नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


