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

कायप का मांक - १८८ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २२/०९/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२२/०९/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
४) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
५) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
६) मा. साद शे ट  
७) मा.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.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१२) मा.काळे वमल रमेश  
१३) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित र  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.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु , मा.दुधेकर, 
मा.सवण,ेमा.च हाण,मा.क पले,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.घोडे, मा.र पारखी, 
मा.भोसले-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन अिधकार , मा.लावंड-
कायदा 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 ४०) :- वक ल फ  अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ४१) :- िचंचवड भाग .२२ चापेकर चौक िचंचवड येथील चापेकर बंधंुचे नवीन 

पुत यांसाठ  चौथरा उभारणे या कामाचे सुधा रत खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक ४२) :- मनपाचे व वध वभागांतील खड यांना पडदे, पाईप व साईड ाकेट खरेद  

क न बसवुन देणेबाबत... 
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वषय मांक ४३) :- वॉड .४७, कोकणेनगर, राजवाडेनगर येथील जलिनःसारण निलकांचे 

सुधारणा कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ४४) :- वॉड .४८ म ये िशवराजनगर, नखाते व ती येथे जलिनःसारण वषयक सुधार 

कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ४५) :- मनपाचे आयु  कायालयाक रता लोखंड  कपाट खरेद बाबत... 
वषय मांक ४६) :- तरतुद वग करणेबाबत – मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा 

ताव... 
वषय मांक ४७) :- डा बोिधनी ( पोटस ्  कूल) व ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेबाबत 

- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
वषय मांक ४८) :- सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात व ुत वभागाकड ल लेखािशषाअंतगत व वध 

कार या एल.ई.ड  फट ं ज खरेद कामी ३ न वन कामांचा समावेश क न यास 
शासक य मा यता िमळणेस व लेखािशषािनहाय तरतूद वग करण करणेस 

मा यता िमळणेबाबत-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
वषय मांक ४९) :- जल े  .ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे जुनी ६ ल.िल. मतेची उंच टाक  

पाडून न वन १५ ल  मतेची उंच टाक  बांधणेबाबत- मा.कैलासभाऊ थोपटे, 
मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

वषय मांक ५०) :- ड भाग े ातील मोक या जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा 

ताव... 
वषय मांक ५१) :- पंपर  िचंचवड म.न.पा. ३३ वा वधापन दन २०१५ अनुषंगाने व वध डा 

पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

वषय मांक ५२) :- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५३) :- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५४) :- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५५) :- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५६) :- २०१५-१६ या अंदाजप काम ये पाणीपुरवठा वषयक वकासकामां या 
तरतुद म ये वाढघट करणेबाबत- मा.बाळासाहेब तरस,मा.कैलासभाऊ थोपटे 
यांचा ताव... 

वषय मांक ५७) :- २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये 
वाढघट करणेबाबत- मा.बाळासाहेब तरस,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

वषय मांक ५८) :- भोसर  मशानभुमीमधील व ुतदाह नीचे ठेका प तीने चालन,देखभाल व 
दु तीचे काम करणे या कामा या वाढ व खचा या अदायगीकामी आव यक 
तरतुद वग करणास मा यता िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५९) :- सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.बाळासाहेब तरस, 
मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 



 3
 
वषय मांक ६०) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील BRTS वभागातील कामां या तरतुद म ये  

फेरबदल करणेबाबत-मा.धनंजय आ हाट,मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ६१) :- सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा. वमल काळे,  

मा.अिनता तापक र यांचा ताव...  
-------- 

दनांक १५/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८७) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
 

ठराव मांक – १२४९६     वषय मांक – १ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
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  

करणेबाबत... 
 

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२४९७     वषय मांक – २ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/०५/२०१४ 
वषय- अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

पुर वणबेाबत... 
 

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

-------- 
ठराव मांक – १२४९८     वषय मांक – ३ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
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 करणबेाबत... 
 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२४९९     वषय मांक – ४ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१६५/१५ द.४/८/२०१५ 
वषय- . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणबेाबत... 

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

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

ठराव मांक – १२५००     वषय मांक – ५ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/२०१५ द.२४/०८/२०१५ 
वषय - जल े  .७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी  

पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणबेाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२५०१     वषय मांक – ६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१४१/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, पुनावळे येथे 
एफ.एस.आय./ट .ड .आय.ने ता यात येणा-या जागांना िसमािभंत बांधणे कामी मे.हष एंटर ायझेस 
(िन.र. .२८,००,७९०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे न वद) पे ा ३६.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,८२,१३१/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५०२     वषय मांक – ७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१११९/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१०/२०१५-१६ अ वये, वाड .४४ म ये 
डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे करणेकामी M/s. 
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(िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख) SANKALP CONSTRUCTION 

पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२२,७५,२४५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२५०३     वषय मांक – ८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१११८/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२६/२०१५-१६ अ वये, वैभवनगर पंपींग 
टेशनची िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. SANKALP 

CONSTRUCTION (िन.र. .३७,४९,९८९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
एकोणन वद) पे ा २१.०१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,१०,२२२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२५०४     वषय मांक – ९ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – शासन 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१३/का व/१०७/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.कायकार  अिभयंता द ता व िनयं ण क यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . MH-14 / 
CL-289 इंड का कर ता चार नग न वन ज टोन कंपनीचे टयूबलेस टायस मे.दशन टायस, िचंचवड 
यां याकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप का 
नुसार खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .१७,३००/- (अ र  र. . सतरा हजार तीनशे) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५०५     वषय मांक – १० 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/४/२०१५ द.१४/९/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, भाग .२७ 
मोरवाड  व . .२८ मासुळकर कॉलनी या भागाम ये र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे 
व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .९,१०,२८४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे चौ याऐंशी) पे ा ३३.३६% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,३६,९४४/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 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 – १२५०६     वषय मांक – ११ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५/२०१५ द.१४/९/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेवून –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, भाग .१३ 
िनगड  गावठाण व . .१४ भ  श  उ ान या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा 
पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे कामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .९,८०,२७३/- 
(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे याह र) पे ा ३८.४५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ६,३३,५२६/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 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 – १२५०७     वषय मांक – १२ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२५४/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल टाटा सुमोवाहन 
.MH-14-AE-8070 चे टायर + युब खराब झा यामुळे न वन ०५ नग टायर  + युबची मागणी 

संबंिधत वाहनाचे वाहनचालक यांनी केली असुन सदर वाहनास टायर + युब ०५ नग खरेद  करणेकामी 
मे.िसएट िल. यांचेकडून एकूण र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे फ ) चे दरप क 
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उपल ध केले असुन ०५ नग टायर  +  युब पुरवठा करणेकामी  मे.िसएट िल. यांनी 
र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे फ ) आगाऊ रकमेची मागणी केली आहे. यशवंतराव 
च हाण मृती णालयाकड ल टाटा सुमो वाहन .MH-14-AE-8070  चे टायर + यूब खराब 
झा यामुळे बदलणे आव यक असुन याकर ता ०५ नग न वन टायर + युब मे.िसएट िल. यांचेकडून 
िन वदा न माग वता, करारनामा न करता खरेद  करणेकामी यांना र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस 
हजार पाचशे फ ) आगाऊ / Advance देणॆस व सदर ०५ नग न वन टायर + युब खरेद  करणेकामी 
होणारा खच एकूण र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५०८     वषय मांक – १३ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग/९/का व/४१२/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

शासनात लोकािभमुखता व िनणयशीलता आण या कर ता व याम ये सवा या सहकायातुन 
उ म शासन काया वत कर यासाठ  महारा  शासनाने राजीव गांधी शासक य गितमानता ( गती) 
अिभयान व पधा येक वष  आयोजीत कर याचा िनणय घेतलेला आहे. सन २०१३ म ये पार 
पडले या पधम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत ताव सादर कर यात आलेला होता. 
यानुसार शासन िनणय . रागांअ-२०१४/ . .१५४/१८अ सामा य शासन वभाग दनांक २८ माच 

२०१४ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस थम मांक ा  होवुन र कम .१०,००,०००/- चे 
पा रतो षक ा  झालेले आहे. याचा भरणा ई-ग हन स वभागा माफत दनांक १०/१०/२०१४ रोजी 
सामा य पावती अ वये लेखा वभागात जमा करणेत आलेला आहे. सदर पा रतो षक रकमेचा वापर 
कायालयीन सुधारणेसाठ च क न उपयोगीता माणप  वह त नमु यात व खचाची कारणे व वा ांक त 
देयकां या तीसह अवर सिचव, सामा य शासन वभाग यांना सादर करणे बाबत शासन िनणयाम ये 
नमुद केलेले आहे. यासाठ  िन वदा सुचना . ०२-२०१५-१६ अ वये िन वदा सी द करणेत आली 
होती. िन वदा वकृती या अंितम दनांका नंतर पाक ट . १ उघडणेत आले असता याम ये एकुण 
ितन (मे.पोल टार क लट ंग , मे.एनजीपी सो युशन, मे.मोनाच टे नॉलॉजी ) िन वदा ा  झाले या 
आहेत. याम ये मे.पोले टार  क स ट ंग यांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. यांचे कडुन काम क न 
घेणेकामी एकुण र. .१०,०५,४८५/-  (अ र  र. . दहा लाख पाच हजार चारशे पं याऐंशी फ ) एवढा 
खच येणार आहे. ा  दर हे अंदाजप क य दरापे ा 0.20 % कमी आहेत. सदर होणा-या खचास व 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५०९     वषय मांक – १४ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – ई-ग हन स 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग ह/१०/का व/४११/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

ई-ग हन स वभागाकड ल सुमो वाहन .MH-14 AE 8168 कर ता न वन टायर तातड ने खरेद  
करणे वाहना या सुर ीततेचे ीने आव यक अस याने, मे.गणराज ए टर ायजेस c/o CEAT LTD, गॅट 
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. १६१, गोडाऊन .२, यांका वेअर हाऊस, िचंबळ फाटा, कु ळ , पुणे–४१०५०१ यांचे कडून 

एकूण ४ नग टायर, यूब र. .१८,७००/- (अ र  र कम पये अठरा हजार सातशे फ ) (सव 
करासह) इत या र कमेत करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेकामी, तसेच या कामी 
मे.CEAT LTD यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम सुधा रतचे ७३ अनुसूची करण कलम 
५(२)(२) अ वये आगाऊ अदा करणेत आले या र. .१८,७०० (अ र  र कम पये अठरा हजार सातशे 
फ ) खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१०     वषय मांक – १५ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१४३/१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .२१ अ वये, पुनावळे 
येथील स.नं.४३, ४४, ४५ व ४७ मधील १८ मी. ं द ड .पी. र या या कडेने टॉम वॉटर पाईप गटर 
व फुटपाथ कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .१,२६,०४,९१४/- (अ र  र. .एक कोट  
स वीस लाख चार हजार नऊशे चौदा) पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .७१,४८,३१०/- 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 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२५११     वषय मांक – १६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – कायदा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/४१२/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मोटार वाहन अपघात दावा मांक ७५०/२०१० या करणी मा.मोटार अपघात दावा 
यायािधकरण पुण,े यांचेकड ल आदेशा वये वाद ंना नुकसान भरपाईपोट  महानगरिलकेने 

र. .२,११,४००/- दा या या तारखेपासुन ( दनांक २०/०८/२०१०पासुन) ितवष  ९ % दराने याजासह व 
दा याचा खच र. .६,९७७/- सह अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५१२     वषय मांक – १७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/८२९/२०१५ द.१५/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ म ह याकर ता 
वतमानप ात जा हरात देऊन  ए.एन.एम. हे पद भरणेस व सदर पदाला अनुभवानुसार मानधन अदा 
करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in 

interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५१३     वषय मांक – १८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१२६/१५ द.१५/९/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४४/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.१ तळवडे गावठाण, पीनगर मधील संडास लॉक, दु ती करणे व न याने संडास लॉक बांधणेकामी 

M/S. P.J. MOTWANI (िन.र. .१४,००,४६३/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ेस ) पे ा २९.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,४८७/- 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 फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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 – १२५१४     वषय मांक – १९ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – दूरसंचार 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दूरसंचार/३/का व/८६/२०१५ द.१५/०९/२०१५  
वषय - तरतूद वग करण करणबेाबत... 

वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२५१५     वषय मांक – २० 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१८/६१/१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

देहू-आळंद -पंढरपूर ितथ े  वकास आराखडा अंतगत कामे- या योजने अंतगत ी े  देहू व 
तळवडे ह वर ल १८.०० मी. ं द र या या कामाचा वकास अंतभूत केलेला आहे. मा. वभागीय आयु  
पुणे यां या अ य ते खालील पार पडले या ी. े  देहू, आळंद -पंढरपूर तीथ े  आढावा बैठक त 
दले या िनदशा माणे तीथ े  वकास आराख यामं ये अंतभूत असणा-या र यासाठ या जिमन 
ता यात घे याची कायवाह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने लवकर सु  कर याबाबत सुिचत केले आहे. 
यानुसार ी े  देहु व तळवडे ह वर ल १८.० मीटर िनयो जत र यापैक , पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ह तील मौजे तळवडे येथील ९.० मी. र ता व ी े  देहू ह तील ९.० 
मी.र याखालील जिमनीचे भूसंपादन  करणेबाबत,मा.महापािलका सभा ठराव .७२६, द.२३/०७/२०१५ 
नुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार सदर र याचे भुसंपादनापोट  येणा-या य  खचास मा. थायी 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  मौजे ी े  देहू व तळवडे ह वर ल १८.०० मी. 
ं द र याखालील जिमनी या भूसंपादनापोट  येणा-या य  खचास व सदरचे खचाचे अिधकार 
मा.आयु  यांना देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१६     वषय मांक – २१ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३१३/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३ अ वये, अ 
े ीय कायालयातील भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान प रसरातील आव यक ठकाण या ट 

लाईट द यांचे उजा बचती या हेतूने नुतनीकरण करण े (१५/१६) कामी मे.हसन इले कल इं ज. 
(िन.र. .५१,३५६/-(अ र  र. .ए काव न हजार तीनशे छप न) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१७     वषय मांक – २२ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३२/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . ६/२०१५/२०१६ मधील अ. .७ अ वये, अ 
े ीय कायालयातील भाग .१९ वा हेकरवाड  प रसरातील र यांवर दवाबती यव था करण े (१५-

१६) कामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन (िन.र. .१५,२७,३४२/- (अ र  र. .पंधरा लाख स ावीस 
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हजार तीनशे बेचाळ स) पे ा २८.९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१८     वषय मांक – २३ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२५/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .९ अ वये, अ 
े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण उप- वभागामधील व वध इमारती, णालय व दवाखाने येथील 
व ुत वषयक कामे करण े(१५-१६) कामी मे. व प इले कल & इं ज. (िन.र. .७,९९,२९२/- (अ र  
र. . सात लाख न या नव हजार दोनशे या नव) पे ा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५१९     वषय मांक – २४ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२४/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१२ अ वये, अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१७ प रसरातील ट लाईट द यांचे 

नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन (िन.र. .८,९७,५८९/- (अ र  
र. . आठ लाख स या नव हजार पाचशे एकोणन वद) पे ा ३२.९५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२०     वषय मांक – २५ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३१५/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१४ अ वये, अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१५ प रसरातील ट लाईट द यांचे 

नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे.कमल इले कल एंटर यजेस (िन.र. .८,९७,५८९/- (अ र  
र. .आठ लाख स या नव हजार पाचशे एकोणन वद) पे ा ३२.५३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५२१     वषय मांक – २६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२७/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१५ अ वये, अ 
े ीय कायालयातील रावेत कवळे उप- वभागामधील इमारती, शाळा व ुतीकरण करणे व शाळा 
डांगणावर काश यव था करणे (१५-१६) कामी मे. व प इले कल & इं ज. (िन.र. .९,६१,६८६/- 

(अ र  र. .नऊ लाख एकस  हजार सहाशे शहाऐंशी) पे ा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२२     वषय मांक – २७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३१७/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१७ अ वये, अ 
े ीय कायालय भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरातील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 

करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर यजेस (िन.र. .७,९८,४३१/- (अ र  र. .सात लाख अ या नव 
हजार चारशे एकतीस) पे ा ३९.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२३     वषय मांक – २८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व तु मु य कायालय 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३६/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .१८ अ वये, अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप- वभागाम ये से टर .२३ येथील आव यक या चौकाम ये 

हायमा ट दवे उभारणे व नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन 
(िन.र. .२,७९,७४०/- (अ र  र. . दोन लाख एकोणऐंशी हजार सातशे चाळ स) पे ा २९.८० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५२४     वषय मांक – २९ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२९/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२२ अ वये, अ 
े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण उप- वभगामधील इमारती, शाळा व तुीकरण करणे व शाळा 
डांगणावर काश यव था करणे (१५-१६) कामी मे. व प इले कल & इं ज. (िन.र. .६,७८,०४६/- 

(अ र  र. . सहा लाख अ याह र हजार शेहेचाळ स) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२५     वषय मांक – ३० 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३१९/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२३ अ वये, अ 
े ीय कायालय भाग .१५ द वाड  प रसरातील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी 

मे.कमल इले कल एंटर यजेस (िन.र. .९,९९,२५४/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार दोनशे 
चोप न) पे ा ३९.१०% 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 – १२५२६     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३८/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .२९ अ वये, अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१४ प रसरातील ट लाईट द यांचे 

नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे.सिचन इले क स (िन.र. .८,९७,५८९/- (अ र  र. . आठ 
लाख स या नव हजार पाचशे एकोणन वद) पे ा ३८.६७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५२७     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२३/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३० अ वये, अ 
े ीय कायालयतील रावेत कवळे उप वभाग भाग .१९ प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण 

करणे (१५-१६) कामी मे. टार इले कल स हसेस (िन.र. .८,९१,४०३/- (अ र  र. .आठ लाख 
ए या नव हजार चारशे तीन) पे ा २९.२९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२८     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२१/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े–  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५/२०१६ मधील अ. .३१ अ वये, अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१६ प रसरातील ट लाईट द यांचे 

नुतनीकारण करणे (१५-१६) कामी मे.कमल इले कल एंटर यजेस (िन.र. .५,९४,६४९/- (अ र  
र. .पाच लाख चौ या नव हजार सहाशे एकोणप नास) पे ा ३२.५३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५२९     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५३१/२०१५ द.१५/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 
भागातील जाधववाड  से. .१३ व १६ व इतर प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची 

कामे करणकेामी मे.र वं  क शन ा.िल. (िन.र. . ७,७०,३०६/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार 
तीनशे सहा) पे ा ४१.९९ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५३०     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५३३/२०१५ द.१५/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/१५/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 
भागाम ये जल े  .५ म ये िशवतेज नगर, एच.ड .एफ.सी. कॉलनी प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.र वं  क शन (िन.र. .७,७०,३०६/- (अ र  
र. .सात लाख स र हजार तीनशे सहा) पे ा ४०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५३१     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५४६/२०१५ द.१६/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/४/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, (25212) 
फ े ीय कायालय अंतगत भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील आव यक ठकाण या दवाब ी 
यव थे मधील नादु त खळ या दु त करण,े आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत 
वषयक कामे करणे (15-16) कामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस (िन.र. .४,२२,४१९/- (अ र  
र. .चार लाख बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा ३४.३३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५३२     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५४८/२०१५ द.१६/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३६/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये,  
(24155) भाग .३ िचखली मधील संडास लॉक दु तीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी 
मे. दपाली क शन (िन.र. .९,२४,२६३/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे ेस ) पे ा 
३३.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५३३     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/१९२/१५ द.१७/९/२०१५ 
वषय - भाग .६० सांगवी येथे ममतानगर ते ी.द  आ म पयत मुळा नद  व पवना नद   

संगमावर संर क िभंत बांधणे (गॅ बयन वॉल) बाबत... 
वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२५३४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३९०/२०१५ द.१८/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV/०१/२०१५-१६ अ वये, RETROFITTING 
OF EXISTING SANGVI S.T.P. (Old) with anaerobic followed by aerobic process of 
treatment including allied works with Trial run of 3 months including  Operation and 
Maintenance for 5 years या कामी मे.एच.एन.बी. इं जिनयस ा.िल. यांचेकडुन ा  लघु क दर 
र. .११,४३,००,०००/- (RETROFITTING OF EXISTING SANGVI S.T.P. (Old) with 
anaerobic followed by aerobic process of treatment) व र. .४,८०,०००/-  (O & M ५ वष 
कालावधीक रता) ित महा या दराने ५ वष कालावधी क रता (र. .४,८०,०००/- X ६० म हने = ) 
र. .२,८८,००,०००/- असे एकूण र. .१४,३१,००,०००/- (अ र  र. .चौदा कोट  एकतीस लाख) या खचास 
व यांचे सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १२५३५      वषय मांक – ४० 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग – कामगार क याण 

सुचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट    
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .काक/१/का व/४३५/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मे.औ ोिगक यायालयातील रेफर स (आयट ) ८/२००९ रा ीय िमक आघाड  व  
महानगरपािलकाम ये र. .७५,०००/- व तसेच ी.संद प सांडभोर व इतर व  महानगरपािलका 
कं लट युएलपी १७७/२००५ (िनकाली) याम ये र. .२५,०००/- अशी एकुण र. .एक लाख वक ल फ   
अॅड.जयंत शाळ ाम यांना अदा कर याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५३६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग-ब े ीय कायालय, थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ब /०६/जा.का व/५२८/२०१५ द.१८/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख यातील भाग .२२ िचंचवडगाव, चापेकर 
चौक येथील चापेकर बंधुचे नवीन पुत यांसाठ  चौथरा उभारणे कामाची र कम .४६,६८,५३४/- ची 
िन वदा काढ यात आलेली असुन ठेकेदार मे.एस.बी.सवाई यांना कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत. 
या कामाचा दर १५.५०% कमी दराचा वचार करता एकुण खच र कम .४१,४२,१५७/- इत या खचास 
मा. थायी सिमती ठराव . ५०५८ द.३/१२/२०१३ नुसार मा यता आहे. चापेकर बंधंुचे न वन 
पुत यांसाठ  चौथरा उभार याचे काम कर यास येणा-या र. .७८,२३,४६३/- चे सुधा रत खचास 
(र. .३६,८१,३०६/- चे वाढ व खचास) तसेच डांबर,िसमट, ट ल या ितनह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहुन मा यता देणेत येत आहे. तसेच िचंचवड भाग .२२ 
चापेकर चौक िचंचवड येथील चापेकर बंधंुचे नवीन पुत यांसाठ  चौथरा बांधणेचे काम अंितम ट यात 
आहे. सदर कामावर सन १५-१६ चे अंदाजप कात र. .५ लाखाची तरतुद  आहे. सदर कामावर 
स थतीत र. .३५.०० लाख इतका खच झालेला आहे. सुधा रत आराख यानुसार चौथ-याचे 
सुशोिभकरणाचे कामाचे खचास भाववाढ फरकासह र. .९०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. तर  
उव रत काम पुण कर यासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात र. .५५.०० लाख (र. .९०.००-३५.००) 
सदर कामावर तरतुद असणे आव यक आहे. वर ल कामांसाठ  यापुव  तरतुद म ये वाढ/घट करणेत 
आली नाह . तर  तावात नमुद त यानुसार वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .५०.०० लाख)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५३७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग-म यवत  भांडार 

सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/७४७/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांतील खड यांना पडदे, पाईप व साईड ाकेट 
(पसंत नमु या माणे) फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नो टस .२२/२०१५-१६ िस  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. .१,६२,९८३/- खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५३८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग-जलिनःसारण 

सुचक –मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११२८/१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ अ. .१४ अ वये, वॉड .४७, 
कोकणेनगर, राजवाडेनगर येथील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे करणेकामी मे.संक प 
कं शन िन.र. .४१,२४,९९६/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चोवीस हजार नऊशे शहा णव फ ) 
पे ा २८.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३१,१७,६३१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनध र 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२५३९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग-जलिनःसारण 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११२९/१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
    मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ अ. .२९ अ वये, वॉड .४८ म ये 
िशवराजनगर, नखाते व ती येथे जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/s. SANKALP 

CONSTRUCTION िन.र. .२९,९९,९९५/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे 
पं या णव फ ) पे ा २८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२,६७,६८१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनध र 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२५४०      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग-म यवत  भांडार 

सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/७५४/१५ द.१९/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मा.आयु  कायालयाक रता रेकॉड ठेवणेकामी मोठे लोखंड  कपाट मे.गोदरेज इं टरो िनगड  
यांचेकड ल ा  लघु म दरप कानुसार एकुण र. .२७,१३८/- म ये खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५४१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे 
तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२५४२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 डा बोिधनी ( पोटस ्  कूल) व ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेकामी 
िन.नो. .४/२०१२-२०१३ चे ा  मंजूर लघु म िन वदा दराने मे.साई सेवा केटरस, िचंचवड, पुणे – ३३ 
यांना आणखी पुढ ल तीन वष कालावधीक रता एक वेळ भोजन ती ताट र. . ३५.९० माणे पुर वण,े 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२५४३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 सव े ीय कायालय व उ ान वभागाकडून सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील “उजा बचतीची 
उपकरणे व ट लाईट नुतनीकरण करण”े व “सावजिनक सुर तता” आ ण “उ ाने” या 
लेखािशषावर ल कामाअंतगत एल.ई.ड . फट ं जची मागणी व याकर ता आव यक तरतूद सह दले या 
माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व उ ान या वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर कामात 
वेगवेग या मतेचे एल.ई.ड . फट ं जसाठ  खालील नमूदनुसार खच अपे त आहे. े ीय कायालय व 
उ ान वभागाकडून सदर नमूद लेखािशषावर एल.ई.ड . फट ं जसाठ  राखून ठेवलेली उपल ध तरतूद तून 
सदर खच करता येईल. कामांचे वग करण करताना प  १, २ व ३ अ वये वाढ/घट त यानुसार 
करणेत आलेली आहे.  
 
अ. 
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप कातील 

लेखािशष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखािशष 

वग करण 
करावयाची 

शा. 
मा यता 

वग करण 
करावयाची 
तरतूद  

(वाढ-घट 
त यानुसार) 

१ उजा बचतीची 
उपकरणे व ट 
लाईट नूतनीकरण 

अ,ब,क,ड,ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
वभागातील जु या सो. हे. फट ं ज 
काढून उजा बचतीकामी एल.ई.ड . 
फट ं ज खरेद  करणे. 

उजा बचतीची 
उपकरणे व ट 

लाईट 
नूतनीकरण 

करणे. 

५,३०,००,००० ४,९४,२४,१०० 
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२ सावजिनक 

सुर तता 
अ,ब,क,ड,ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
लेखािशषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
म यवत  भांडारामाफत एल.ई.ड . 
फट ं ज खरेद  करणे. 

म यवत  भांडार 
व ुत सा ह य 

खरेद  

१,२०,००,००० १,११,९६,००० 

३ उ ान व ुत उ ान/भु.ग.यो./ज.शु.क. मधील 
व ुत कामांकर ता मागणीनुसार 
उजाबचतीकामी एल.ई.ड . फट ं ज 
खरेद  करणे. 

उ ान व ुत ४७,००,००० ४३,५५,२०८ 

  एकूण  ६,९७,००,००० ६,४९,७५,३०८ 
 
 
सबब उपरो  नमूद माण ेसन २०१५-१६ चे अंदाजप कात “उजा बचतीची उपकरणे व ट लाईट 
नुतनीकरण करण”े व “सावजिनक सुर तता” आ ण “उ ाने” या लेखािशषाअंतगत व वध कार या 
एल.ई.ड . फट ं ज खरेद कामी उपरो  नमूद तीन न वन कामांचा समावेश क न कामांसाठ  लागणार  
तरतूद व िश लक तरतूद यानुसार वाढ/घट त यानुसार ( प  १, २ व ३) नमूद लेखािशषािनहाय 
वग करण करणेस व याकर ता या कामास व खचास शासक य मा यता देणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.    

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

ठराव मांक – १२५४४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

जल े  .ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे जुनी ६ ल.िल. मतेची उंच टाक  पाडून न वन १५ 
ल  मतेची उंच टाक  बांधणे हे काम मे. वजय ह . साळंुखे, पुणे या सं थेमाफत चालू असून सदर 
कामाची मुदत १८ म हने (३१-०४-२०१६ पयत) आहे. परंतू सदर कामासोबतच इतर अनुषंिगक ( थाप य 
व पाणीपुरवठा वषयक) कामे सु ा होणे गरजेचे अस याने व सदर अित र  कामांचे नवीन िन वदा 

या होणेस वेळ लागणार असलेने, कामाची िनकड ल ात घेवून मे. वजय ह . साळंुखे यांचा 
पुवानुभव चांगला अस याने मे. वजय ह . साळंुखे यांना सदरची अित र  कामे टाक चे 
बांधकामासोबतच करणेसाठ  व यासाठ  येणा-या र. .स याह र लाख पयतचे (र. .७७,००,०००/-) 

य  खचास (चालू िन वदा दराने) मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामाची उपल ध असणार  
२०१५-१६ ची मूळ तरतूद (३०,००,०००/-) अपुर  अस याने सदर कामा या सुधा रत तरतुद स 
(र. .१,००,००,०००/-) मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५४५      वषय मांक – ५० 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

ड भाग े ातील मोक या जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे (िन. .२८/१२/२०१२-१३) या कामा या र. .१,३५,००,०००/- चे सुधार त खचास महापािलका सभा 
ठराव .७०० द.२०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. परंतु सदर कामा या खचास 
पा कग, टॉम वॉटर लाईन, नद या बाजूने चैनिलंक फे संग, आकषक मु य वेश ार इ याद  वाढ व 
कामामुळे य ात र. .२,२५,००,०००/- इतका सुधार त खच अपे त आहे. यामुळे सदर ठरावाम ये 
वषयां कत कामाचे र. .१,३५,००,०००/- चे सुधार त खचाऐवजी र. .२,२५,००,०००/- सुधार त खचास 
मा यता देणेत यावी अशी दु ती करणेस मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.     

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

ठराव मांक – १२५४६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या ३३ वा वधापन दन २०१५ चे औिच य साधून अनुषंगाने व वध 

डा पधा आयो जत कर यात येत आहे. म.न.पा. ३३ वा वधापन दनाचे दवशी संगीत खुच , र सी 
खेच तसेच वधापन दनापूव  व वध डा पधा आयो जत करणे याम ये बॅडिमंटन,लॉनटेिनस इ. सह 
खालील माणे पदािधकार , अिधकार  व कमचार  यां या व वध डा पधाचे आयोजन कर यात येत 
आहे.  

अ. . पधचे नाव अ. . पधचे नाव 
१ बॅडिमंटन ५ संगीत खुच  
२ कॅरम ६ र सीखेच 
३ लॉन टेिनस ७ रायफल शु टंग 
४ केट ८ मैदानी पधा 

 पंपर  िचंचवड म.न.पा. ३३ वा वधापन दन २०१४ अनुषंगाने पधतील वजे या/उप वजे या 
खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य खरेद , पधा संगी अिधकार , पाहुण,े कमचार  यांना चहापान 
व अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत अिधकार  व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ. कामी 
अंदाजे र. .३,३२,६२०/- इतका खच येणार आहे. पधतील वजे या/उप वजे या खेळाडंूना ब ीस 
व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
डा सा ह य इ. ची खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न कर यात येणार आहे.  

 तर  पंपर  िचंचवड म.न.पा. ३३ वा वधापन दन २०१५ अनुषंगाने व वध डा पधा 
आयो जत करणेस व पधतील वजे या/उप वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  
शट, शॉट, ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य खरेद , पधा 
संगी अिधकार , पाहुण,े कमचार  यांना चहापान व अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत 
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अिधकार  व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ. कामी येणा-या अंदाजे र. .३,३२,६२०/- चे खचास 
मा यता व पधतील वजे या/उप वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, 
ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य इ. ची खरेद  कोटेशन नोट स 
िस  क न करणेस, सदरचा खच डा िनधी, म.न.पा. तफ आयो जत व वध डा पधा या 

लेखािशषावर केले या तरतुद र. .५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५४७      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५४८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२५४९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२५५०      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक –मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३५,७५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५५१      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
 क भागातील अंदाजप कामधील खालील वकास कामांम ये वाढ व घट कर यास व सदर 
वग करण वभागिनहाय अस याने मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.   
   
अ. 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१५-१६ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ भाग .६० येथील 
सांगवी गावठाण 
ल मीनगर, ममतानगर 
भागाचे मॉडेलवॉड 
प तीने वकिसत 
करणे. 

२५ १२८ ५०००००० ४३००००० ० ९३००००० 

२ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग .६० 
मधील ममतानगर 
प रसरातील जु या 
सी.आय.लाईन बदलून 
नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणे. 

४७३ ९ ७००००० ० ७००००० ० 

३ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग .६० 
मधील मुळानगर ते 
पवारनगर प रसरातील 
जु या सी.आय. लाईन 
बदलून नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणे. 

४७३ १० ७००००० ० ७००००० ० 

४ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग .६० 
मधील यदशनी नगर 
प रसरातील जु या 
सी.आय. लाईन बदलून 
नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणे. 

४७३ ११ ७००००० ० ७००००० ० 

५ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग .६० 
मधील मुळानद कड ल 
१८ मी. र यालगत या 

४७३ १३ ७००००० ० ७००००० ० 
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प रसरात पाणीपुरवठा 
सुरळ त होणेसाठ  
नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन ( वतरण 
निलका) टाकणे. 

६ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग .६० 
मधील पाणीपुरवठा 
सुरळ त होणेसाठ  
व वध ठकाणी हॉ ह 
बस वणे, चबर बांधणे 
व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

४७३ १४ ७००००० ० ७००००० ० 

७ सन २०१५-१६ साठ  
सांगवी भाग . ६० 
मधील दापोड  
पुलाजवळ ल न वन 
मैला शु करण क  ते 
जुनी सांगवी 
प रसरातील ममतानगर 
व गंगानगर मु य 
र यावर न वन 
वतरण निलका 
पुर वणे, टाकणे व 
काया वत करणे. 

४७४ २२ ८००००० ० ८००००० ० 

 एकुण   ९३००००० ४३००००० ४३००००० ९३००००० 
 

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

ठराव मांक – १२५५२      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

क भागातील अंदाजप कामधील खालील वकास कामांम ये होणा-या संभा य खचाचा वचार 
करता वाढ व घट कर यास व सदर वग करण वभागिनहाय अस याने मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 
अ. 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. 
. 

सन 
२०१५-१६ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावया
ची तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

२ भाग .५९ मधील मधुबन 
प रसरातील र ते, UTWT व TWT 

१६२ ५९ २५००००० १०००००० ० ३५००००० 
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प तीने मॉडेलवाड धरतीवर 
वकिसत करणे. 

३ सांगवी/दापोड  मैलाशु करण 
क ांतगत भाग .५९ म ये 
मधुबन िश क सोसायट  प रसर, 
तसेच उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण वषयक कामे करणे.  

५०४ ४७ १५००००० ० १०००००० ० 

 एकुण   ४०००००० १०००००० १०००००० ३५००००० 
 

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

ठराव मांक – १२५५३      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २२/०९/२०१५      वभाग – व ुत इ े ीय कायालय 

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/इ ेका/३९७/२०१५ द.१९/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 भोसर  मशानभुमीमधील व ुतदाह नीचे ठेका प तीने चालन, देखभाल व दु तीचे काम करणे 
या कामा या बीलापोट  होणा-या र. .४,०३०२७/- चे वाढ व खचास (सुधार त एकुण खच 
र. .३३,०४,८०७/-) व सन २०१५-१६ चे अंदाजप क पृ  .६९७ अ. .१६ वर ल र. .३,६५,०००/- 
इतक  तरतुद पृ  .६९६ अ. .९ येथे वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२५५४      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२५५५      वषय मांक – ६० 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

BRTS कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२,६०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५५६      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २२/०९/२०१५       

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .९,५०,०००/-) 

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/८५/२०१५ 

दनांक - २३/०९/२०१५ 

   
           नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


