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

कायप का मांक - १४९ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०६/०१/२०१५                 वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०६/०१/२०१५ 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.वाघेरे सुिनता राजेश 
२) मा.बारणे माया संतोष 
३) मा.कदम सदगु  महादेव 
४) मा.शडगे आशा सुखदेव  
५) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
६) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
७) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
८) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
९) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१०) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
११) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  
१२) मा. साद शे ट  

 
   यािशवाय मा.राजीव जाधव–आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले - मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु , मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कुलकण ,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क, मा.सातव - .िश णािधकार  (मा य.),मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.काची,  
मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी,मा.लडकत,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.शेख-
कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे,मा.काटकर- .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 .७९)– भाग .४ सी.ड .सी. मोकळ  जागा १ म ये थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
 

वषय .८०)– भाग .४ सी.ड .सी. मोकळ  जागा .४ म ये थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
 

वषय .८१)– मे. िसल इ ा चर िल. यांना मुदतवाढ देणेबाबत... 
 

वषय .८२)– पंपळे िनलख मैलाशु करण क ाअंतगत ड भाग मु य गु व निलका व  
पंपींग टेशन यामधील जलिन सारण सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत – मा.अतुल 
िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
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वषय .८३)– मा. थायी सिमती ठराव . ९०५८ द.५/११/२०१४ म ये मजकूर समा व  करणेबाबत  
– मा.सं या गायकवाड, मा.माया बारणे यांचा ताव... 

 

वषय .८४)– वॉड .५५ रहाटणी पंपळे सौदागर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उव रत  
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा ताव... 
 

वषय .८५)– मामासाहेब पंपळे उ ान देखभाल संर णाकामी नाममा  भा याने देणेबाबत - मा.अतुल 
िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

 

वषय .८६)– तरतूद वग करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 

वषय .८७)–  मा. थायी सिमती ठराव . १००९५ द.२३/१२/२०१४ म ये मजकूर समा व   
करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

 

वषय .८८) – पीनगर तळवडे मधील सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तरतूद म ये वाढ/घट  
करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 

वषय .८९) – पदां या वेतन ेणीत सुधारणा करणेबाबत – मा.सदगु  कदम, मा.बाळासाहेब तरस  

 यांचा ताव... 
 

वषय .९०) – आ कटे चर पॅनेलवर नेमणुक बाबत–मा.बाळासाहेब तरस,मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 

वषय .९१) – तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 

वषय .९२) – कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत . .३७ महा मा फुलेनगर येथे अंतगत 
जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत–मा.आशा शडगे,मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

 

वषय .९३) – . .५५ पंपळे सौदागर येथे मनपा शाळा ते र क चौकापयतचा र ता वकिसत 
करणेबाबत – मा.अतुल िशतोळे, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 

 

वषय .९४) – . .२८ मासुळकर कॉलनी उ ाना या कामाबाबत – मा.अतुल िशतोळे, मा. वनायक 
गायकवाड यांचा ताव... 

 

वषय .९५) वॉड . ४० मधील संत तुकाराम नगर पंपर  येथील संत िशरोमणी सावता माळ   
उ ान येथील ॉ सफॉमर हल वणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  
यांचा ताव... 
 

वषय .९६) मजकूर समा व  कर याची दु ती करणेबाबत – मा.सदगु  कदम, मा. साद  
शे ट  यांचा ताव... 

---------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सूचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा. थायी सिमती सद य मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांची सभा य  हणून िनवड 
करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

(मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
 
अ) दनांक ९/१२/२०१४, १६/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

.१४५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले.  
 

ब)  दनांक १६/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४६) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले.  

 

क)  दनांक २३/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४७) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले.  

 

ड)  दनांक ३०/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४८) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – १०२६६      वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/५२३/२०१४  द.२८/११/१४ 
वषय - . .३७ महा माफुलेनगर मधील महा मा फुले झोपडप ट  शेजार ल ना यावर सी.ड . वक  

बांधणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२६७      वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिनःसारण 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५१२/२०१४  द.२८/११/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .२९ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत काळेवाड  स.नं.९९ संप व पंप हाऊस ते थेरगांव 
मशानभुमी ८०० मी.मी. यासाची मु य समांतर निलका टाकणे कामी मे. वजय ह.साळंूखे 

(िन.र. .५०,४२,००७/- (अ र  र. .प नास लाख बेचाळ स हजार सात) पे ा २२.६० %  कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ४०,९७,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२६८      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – उदयान 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४अ/का व/२०९/१४ द.०१/१२/२०१४ 
वषय -उदयान वभागासाठ  फायबर कंुडया (गोल) खरेद  करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२६९      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४अ/का व/२१२/१४ द.०१/१२/२०१४ 
वषय - उ ान वभागासाठ  फायबर कंुडया (आयताकृती) खरेद  करणेबाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०२७०      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/१९७/१४ द.२०/८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१२/२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, भोसर  एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक येथे बालनगर  वकसीत करणेकामी M/S V.M. 

MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT LTD. (िन.र. .२३,७९,६०,९६४/- (अ र  र. .तेवीस कोट  
एकोणऐंशी लाख साठ हजार नऊशे चौस ) पे ा -५.२५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने        
र. .२३,६७,४१,४१४/- 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 
याचेंबरोबर 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 – १०२७१      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/४६९/१४ द.२६/९/२०१४ 
वषय - . .३८ नेह नगर मधील थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
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वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२७२      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . 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 ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२७३      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/५/२०१४ 
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

 पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२७४      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१२७१/१४ द.६/९/२०१४ 
वषय - भाग .६ WD 4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२७५      वषय मांक – १० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४१७/१४ द.६/९/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, भाग .५६ 
भगतिसंग चौक ते कािशद पाककडे जाणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
५०.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४१,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०२७६      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४१६/१४ द.६/९/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, भाग .५६ 
येथे मनपा शाळा ते काटेपुरम चौका पयतचा १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
५२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,८२,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२७७      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४१५/१४ द.६/९/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, भाग .५६ 
हॉटेल सृ ी ते क पत  पयतचा १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे 
(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ५१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१२,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२७८      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/५७२/१४ द.३१/१०/२०१४ 
वषय - फ े ीय कायालयातील अ णासाहेब मगर टेड यम जलतरण तलाव येिथल  काश यव थेचे  

नुतनीकरण करणे व व ुत वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०२७९      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/२१६/१४ द.१३/८/२०१४ 
वषय – वृ ारोपणासाठ  रोपे खरेद कामी आगावु र कम िमळणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२८०      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – झो.िन.पू. थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२१७६/१४ द.१३/११/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, से. .२२ 
व वॉड .१३ पी.सी.एम.सी. कॉलनी मधील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .१३,०५,१२७/- (अ र  र. . तेरा लाख पाच हजार एकशे स ावीस) पे ा 
३.५० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५०,८०६/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२८१      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/५२/१४ द.२४/११/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/०४/२०१४-१५ मधील 
अ. . १ अ वये, . .१ तळवडे पीनगर म ये अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी M/s. V.M. 

MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD  (िन.र. .२२,४०,४०६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार चारशे सहा फ ) पे ा -२.९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरू दराने 
र. .२२,८४,२०६/- 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 – १०२८२      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/५३/१४ द.२४/११/२०१४ 
वषय - . .१ तळवडे योितबानगर भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२८३      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३८/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, णवाल पाक इ. ठकाणचे डांबर करण  

करणेबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२८४      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३४/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३३ गवळ नगर मधील च पाणी वसाहत र ता, महा मा फुले नगर, ल मीनगर, राममंद र  

प रसरातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२८५      वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३६/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३६ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेबाबत... 

वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०२८६      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३२/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३३ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेबाबत... 
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वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०२८७      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/८१४/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - दापोड  ते िनगड  या बीआरट एस कोर ड रचे डांबर करण करणेअंतगत बीआरट एससाठ  फुटपाथची  

ं द  कमी क न स हस लेनची ं द  वाढ वणेबाबत... 
वषय मांक २२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२८८      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/५३०/१४ द.८/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, . .५९ 
मधुबन सोसायट  येथील मुळा नद  कनार  उव रत पुरिनयं ण संर ण िसमािभंत बांधणेकामी मे.ओमेगा 
एंटर ायजेस (िन.र. .९३,३७,०६८/- (अ र  र. . या णव लाख सदोतीस हजार अडुस ) पे ा -१९.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७९,४१,१७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२८९      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५३७/१४ द.८/१२/२०१४ 
वषय - ई भागातील ेनेज लाईन व चेबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२९०      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग– पाणीपुरवठा व जलिन सारण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३४७/१४ द.८/१२/२०१४ 
वषय - भाग .३६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेबाबत... 
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वषय मांक २५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०२९१      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३४८/१४ द.८/१२/२०१४ 
वषय- भाग .३३ गवळ नगर मधील गवळ नगर, आदशनगर, ीरामनगर पर सरातील र ते डांबर करण  

करणेबाबत... 
वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२९२      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/२२२०/१४ द.०५/१२/२०१४ 
वषय - वॉड .६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप  ट म ये २० िस सचे व छतागृह बांधणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०२९३      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५४०/१४ द.८/१२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५  मधील अ. . २५ अ वये, 
जलिन:सारण वभाग भाग . ६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,३६,३७,३८,  ६१,६२,६३,६४ वा षक ठेकेदार  
प दतीने े नेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे. बरखा एंटर ायजेस 
(िन.र. .४६,६८,३६०/- (अ र  र. . शेहचाळ स लाख अडूस  हजार तीनशे साठ फ ) पे ा -४०.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,४१,०६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०२९४      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/७०/१४ द.९/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ मधील 
अ. . ३ अ वये, भाग . ४ कृ णानगर येथील गजानन हे े उ ान येथील भुखंड .३ अ म ये 
े क गॅलर  बांधणेकामी M/S.NIRMAN  CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,१२०/-) (अ र  र. . 

अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा ४२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,०५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०२९५      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द.९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज  

बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०२९६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.अ े य कायालय यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/२३०/१४ द.१०/१२/२०१४ 
वषय - भाग . १९ येथे डांबर  र ते आक मक र ते दु तीची कामे तातड ने करणेबाबत... 

वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०२९७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.अ े य कायालय यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/२३२/१४ द.१०/१२/२०१४ 
वषय - भाग .८ येथे डांबर  र ते आक मक र ते दु तीची कामे तातड ने करणेबाबत... 

वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०२९८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/  /१४ द.१०/११/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ मधील 
अ. . ९ अ वये, भाग . ४ मधील िस दाथ गौतम बु द उ ानास िसमािभंत बांधणेकामी M/S SHITAL 

CONSTRUCTION (िन.र. .३६,४१,४५७/- (अ र  र. .छतीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे स ाव न 
फ ) पे ा १९.२७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,८६,७३६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०२९९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५७८/१४ द.१५/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .५/५१/२०१४-१५ मधील अ. .४१ 
अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क पा अंतगत भाग .८ म ये व ानगर व प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे. तसेच इतर जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे 
करणकेामी मे. वजय  ह साळंूख े(िन वदा र कम .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अठठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ ) पे ा २८.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१४,७०६/-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 – १०३००      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३ई/का व/३४२/१४ द.१५/१२/२०१४ 
वषय - दघी गायरान स.नं.७७ येथे तारफे संग कंपाऊंड करणेबाबत... 

वषय मांक ३५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०३०१      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०४/१४ द.२०/१२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील अ. .६२ 
अ वये, . .२७ मोरवाड  येथे वाहतुक वषयक कामे व र याचे कडेने रेिलंग करणेकामी M/S.PUSHPAI 

ENTERPRISES (िन.र. .१७,५०,६९५/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे पं या णव) पे ा 
३०.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७५,७३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व   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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०३०२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/२०१४ 
वषय - भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक  

बस वणेबाबत... 
वषय मांक ३७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०३०३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/८०/२०१४ द.२२/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ. .४० अ वये, . .९ संभाजीनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणे कामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. (िन.र. . २२,४०,८९४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे चौ-या नव) पे ा -१९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,५८६/- 
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 – १०३०४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०९/१४ द.२६/१२/१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य इमारती म ये थाप य वषयक व सुधारणा  

वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०३०५      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/१६४४/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, फ पभागा 
अंतगत जाधववाड  येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर 
(िन वदा र कम .३२,२१,४३८/- (अ र  र. . ब ीस लाख एकवीस हजार चारशे अडोतीस) पे ा     
४६.१०% कमी) दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,२३,१७२/- 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 – १०३०६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/८७५/१४ द.२६/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.उमा अ वनाश पारधी, ने रोग त  यांना मानसेवी ने रोग त  पदावर व डॉ.अजय ध ड भाऊ 
माटे, जनरल सजन यांना मानसेवी जनरल सजन पदावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या 
दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणेस व 
डॉ.जीवन मधुकर चौधर  यांना मानसेवी ीरोगत  पदावर जजामाता णालयात आदेशा या 
दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०३०७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६४३/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये,  अ भागा 
अंतगत भाग .२७ म ये पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईप लाईन टाकणे  (सन-२०१४-१५) कामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ५०,३६,६०२/- (अ र  र. .- प नास लाख छ ीस हजार 
सहाशे दोन) पे ा ३९.९० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,७८,३४७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३०८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६४२/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, फ 
भागाअंतगत येणा-या जी.एस.आर. व ई.एस.आर.ला िसंमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणकेामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ३६,४७,७८२/- (अ र  र. .- छ ीस लाख 
स ेचाळ स हजार सातशे याऐंशी) पे ा ३८.५० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,५५,५५५/- 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 – १०३०९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६४१/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, फ 
भागाअंतगत जल े  अ/८, यमुनानगर येथे ४५० मी.मी. यासाची नवीन ड .आय. पाईपलाईन पाईन 

र या या कडेला टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ८४,०३,३६३/- (अ र  
र. .- चौ  याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे ेस ) पे ा २८.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६३,२६,४७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 – १०३१०      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६४०/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये,  फ 
भागातील, संभाजीनगर (जी लॉक), महा मा फुलेनगर इ. भागात आव यतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन 

टाकणे, हॉ ह बस वणे, व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा 
र कम .- ३५,०१,४२५/- (अ र  र. .- प तीस लाख एक हजार चारशे पंचवीस) पे ा ३८.९० % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,४६,३३९/- 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 – १०३११      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/८७६/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात तसेच अ य ठकाणी खाजगी वै क य यवसाय 
करणा-या त  डॉ टरा या सेवेचा लाभ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयात वै क य सेवा 
घेणा-या णांना हो यासाठ  मानसेवी त  डॉ टरांना र. .१,०००/- ऐवजी र. .५,०००/- इतके दरमहा 
मानधन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३१२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३८/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, खंडोबा माळ 
उंच पा या या टाक साठ  थरमॅ स चौकापासुन ॅ ह ट  मेन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
(िन वदा र कम .- ३५,००,८६७/- (अ र  र. .- प तीस लाख आठशे सदुस ) पे ा १७.३० % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,३९,९७७/- 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 
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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 – १०३१३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/११०५/१४ द.२६/१२/१४ 
वषय - मनपाचे व वध वभांगासाठ  कॅनन कं.चे टोनर खरेद बाबत... 

वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३१४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३७/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, फ 
भागाअंतगत जल े  .अ।५ म ये मोरेव ती, पाईन रोड येथील पाणीपुरवठा यव थेम ये सुधारणा 

करणेसाठ  ४५० मी.मी. यासाची मु य जलवा हनी टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा 
र कम .- ३२,२१,२७७/- (अ र  र. .- ब ीस लाख एकवीस हजार दोनशे स याह र) पे ा २८.३० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,२५,१३८/- 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 – १०३१५      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३६/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये,  फ 
भागातील शाहुनगर व एच.ड .एफ.सी कॉलनी याप रसरात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ४२,०१,५७२/- (अ र  र. .बेचाळ स 
 लाख एक हजार पाचशे बाह र) पे ा २७.३० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३२,०७,२६९/- 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 – १०३१६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३५/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये,  फ भागा 
अंतगत कुदळवाड  येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
(िन वदा र कम .- ३२,२२,०००/- (अ र  र. .- ब ीस लाख बावीस हजार) पे ा ३८.९० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,६७,०७४/- 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 – १०३१७      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३४/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, फ भागा 
अंतगत िचखली येथील िनयोजीत पा याची टाक  भरणेक रता मु य निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ४९,०४,५४०/- (अ र  र. .- एकोणप नास  लाख चार 
हजार पाचशे चाळ स) पे ा ३७.३०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,२८,९०३/- 
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 – १०३१८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१६३९/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये,  फ 
भागाअंतगत जल े  .अ/३ वेणीनगर, पीनगर येथे पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणेकामी 
वतरण निलका टाकणे व वतरण यव थेत मजबुतीकरण करणेकामी ४'  यासाची पाईप लाईन टाकणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .- ३२,२१,१९३/- (अ र  
र. .- ब ीस लाख एकवीस हजार एकशे या नव) पे ा ३८.९० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२०,६६,५५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 – १०३१९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७६/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/२९/२०१४-१५ मधील अ. .१ 
अ वये, . .२९ मधील एम.आय.ड .सी. पर सरातील र ते डांबर  करणेकामी M/S V.M.MATERE 

INFRASTRUCTURE(INDIA) PVT. LTD (िन.र. . ३,६६,४६,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  सहास  
लाख शेहेचाळ स हजार) पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२,८८,५८,७२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३२०      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७८/१४ द.२६/१२/१४ 
संदभ - . .२९ मधील ित पती चौक ते व े र चौक व गवळ  माथा ते पाईन रोड व प रसरातील  

र यांचे डांबर करण करणबेाबत... 
वषय मांक ५५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०३२१      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७७/१४ द.२६/१२/१४ 
वषय - . .७ च-होली येथील काळजेवाड  ते वडमुखवाड  मिधल ना याचे बांधकाम करणबेाबत... 

वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०३२२      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३७९/१४ द.२६/१२/१४ 
वषय - . .७ च-होली येथे खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 

वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३२३      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – शहर यरोग िनयं ण क  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .श.िन.के./ य/का व/१८०/१४ द.२६/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै कय वभागातील सुधार त रा ीय यरोग िनयं ण क  काय मांतगत कायरत असले या 
करारत वावर ल अिधका-यांचे व कमचार  यांची वेतनाची र कम शासनाकडुन अनुदान ा  होईपयत र. . 
१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख) काप रेशन इ ट ेटेड हे थ अँ ड फॅिमली वेलफेअर सोसायट  
(ट .बी.) पी.सी.एम.सी यांना मा.आयु  साहेब यां या मा यतेने आगाऊ अदा कर यात आलेले अस याने 
सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३२४     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/१/का व/५५/१४ द.२६/१२/१४ 
वषय - तरतुद वग करणबेाबत... 

वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३२५     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०६/०१/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/२/का व/३५४/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या कान, नाक व घसा 
(ENT) वभागाने मागणी केलेले स जकल सा ह य (एकूण ९४ बाबी) खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.१७/२०१४-१५ अ वये ा  झाले या  दरप कांम ये  मे.अि त स जकल, पुणे यांचे  दरप क एकूण 

र. .९६,६१५/-  लघु म ा   झाले असुन ते वकृत करणेत आले आहे. कान, नाक व घसा (ENT) 

वभागाने मागणी केलेले स जकल सा ह य खरेद कामी होणारा खच र. .९६,६१५/-  (अ र  र. .शहा णव 
हजार सहाशे पंधरा फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०३२६     वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/भांडार/१/का व/३५५/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल गॅस लांटचे 
स ल हॅ युम दु तीकर ता आव यक पेअर पाटस ् खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१८/२०१४-१५ 
अ वये दरप के / कोटेश स माग वणेत आली होती. यानुसार ा  दरप कांम ये मे.गाय ी एंटर ायजेस, 

पंपर  यांचे दरप क एकूण र. .७६,७२०/- हे लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहे. 
यशवंतराव च हाण मृती णालया या स ल गॅस लांटचे स ल हॅ युम दु तीकर ता आव यक पेअर 
पाटस ् मे.गाय ी एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून खरेद  करणेकामी होणारा खच र. .७६,७२०/- (अ र  
र. . शहा र हजार सातशे वीस फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३२७      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – दुरसंचार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .दुरसंचार/२/का व/४४२/१४ द.२९/१२/२०१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दुरसंचार वभागामाफत कायालयीन कामकाजात गितमानता 
येणेसाठ  मा.पदािधकार , नगरसद य, अिधकार  , कमचार  व कायालये यांस मे.आयड या कंपनीची  
मोबाईल सीम सु वधा पुर वलेली आहे. कायालयीन कामकाजासाठ  तावात नमूद अिधकार /कमचार  
यांस मोबाईल सु वधा पुर वणे आव यक आहे.  

अ. . अिध/कमचार  नांव पदनाम ठकाण मयादा र. . 
१ डॉ.जाधव नवनाथ सावता वै क य अिधकार  सांगवी णालय ३००/- 
२ डॉ.जाधव तुषार मा ती वै क य अिधकार  सांगवी णालय ३००/- 
३ डॉ.जय ी काटकर-बोराडे शासन अिधकार  वाय.सी.एम.एच. ३००/- 
४ ी.मराठे मानस राज  सहा.नगररचनाकार नगररचना ३००/- 
५ ी. बंडगर संजय िभवा क.अिभ.( था) ‘अ’ े ीय जल:िनसारण ३००/- 
६ ी.संजय शंकर जाधव क.अिभ.( था) ‘फ’ े ीय पाणीपुरवठा ३००/- 

सबब, तावात नमूद अिधकार /कमचार  यांस मोबाईल वापराची ितमाह अिधकतम वापर 
मयादा या या पदासमोर नमुद के या माणे िन त क न मोबाईल सीम सु वधा पुर वणेस व होणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३२८      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/६९२/१४ द.२९/१२/२०१४ 
वषय - ड भाग अंतगत . .५४ मधील र यावर जु या खळ या बदलून उजाबचत करणा-या एलईड   
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खळ या बस वणेबाबत... 

वषय मांक ६३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०३२९      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५९७/१४ द.२९/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. . ८ अ वये, 
िचंचवड मैलाशु द करण क ाअतगत वाड .२५, २७ मधील भागात जलिनःसारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन वदा र कम .२८,०१,११९/- (अ र  
र. . अठठावीस लाख एक हजार एकशे एकोणीस) पे ा २.५१  %जा त) ( वकृती यो य दरापे ा २.३४ 
%जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,७१,४२७/- 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 – १०३३०      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/५९८/१४ द.२९/१२/१४ 
वषय - कासारवाड  मैलाशु द करण क ा अतंगत ड भागातील मु य गु व निलका व पंपींग टेशन  

याम ये सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ६५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०३३१      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे प  .मभां/८/का व/५३३/१४ द.२९/१२/२०१४ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे डा वभागाचे अख या रत असले या यायाम शाळेक रता २ एम.एम. जाड चे पी. ह .सी 
मॅट (कारपेट) खरेद कामी अ प ई.िन.सु. ं  १७/२०१४-१५ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. 
ा  िन वदेमिधल मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांचे २ एम.एम.जाड चे पी. ह .सी मॅट (कारपेट) 

खरेद कामी ा  लघु  दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .३,१६,६६८/- (अ र  
र. . तीन लाख सोळा हजार सहाशे अडुस ) चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०३३२      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५९१/१४ द.३०/१२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, . .२२ म ये 
उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .१४,००,४३७/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,४५७/- 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 – १०३३३      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५९२/१४ द.३०/१२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ मधील अ. .७१ अ वये, . .२३ म ये 
उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .१४,००,४३७/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पे ा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,४५७/- 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 – १०३३४     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/९२४/१४ द.२३/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये सी.पी.एस. रेिसडे ट, हाऊसमन, र ज ार व पॅरामेड कल 
या पदांकर ता खाली प  अ व प  ब म ये नमुद के या माणे सुधार त एक ीत मानधन देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १०३३५      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/अ /२/५३/१४ द.३०/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

स थतीत सोसायट  वा अपाटमटम ये राहणा-या ाहकांना पाणी बला या आकारणीसाठ  
एकूण सदिनकांची सं या वचारात घेऊन बल आकारणी केली जात,े परंतू चाळ तील नळजोडधारक 
एकाच नळजोडातून ४ ते ५ कुटंुब पा याचा वापर करतात. एकाच नळाव न ४ ते ५ (प र थतीनुसार) 
कुटंुब पा याचा वापर के यामुळे संबंिधत चाळ तील नळजोडधारकास (flat count/tenant) िनवासी सं या 
एक नुसार बील येत अस याने सदर कने शनचा म ह याचा वापर जा त दसून येतो. यामुळे सदर 
ाहकास पुढ ल ट यानुसार (slab) बलाची आकारणी होऊन बलाची र कम अवाजवी होते. 
याअनुषंगाने सोसायट  कंवा अपाटमटम ये राहणा-या ाहकांसाठ  सदिनकांची सं या वचारात घेऊन 
मनपा या चिलत धोरणानुसार आकार यात येणा-या बला माणेच चाळ तील य  िनवासी कुटंुबाची 
सं या वचारात घेऊन बल आकारणी के यास कुटंुबा या सं येनुसार बल आकारणी होऊन वाजवी बल 
आकारणी होईल व चाळधारकांकड ल थकलेली पाणी प ट ची र कम वसूल होऊन पाणीप ट  भर यातह  
िनयिमतपणे वाढ हो यास मदत होईल. अशा चाळ तील िनवासी सं या (flat count/ tenant) 

अ. 

. 
पदनाम 

अनुभव   

० ते ३ वषापे ा 
कमी ३ ते ५ वष ५ ते १०  वष १० पे ा जा त 

जा तीत  

जा त 

१ डायिलिसस टे निशयन १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- -- 

२ ई.सी.जी.टे निशयन १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

३ सायकॅ क कौ सलर १३,०००/- १५,५००/- १७,०००/- -- -- 

४ ऑड ओलॉ ज ट १३,०००/- १५,५००/- १७,०००/- -- -- 

५ फजीओथेरेपी ट १४,०००/- १६,०००/- १८,०००/- २०,०००/- -- 

६ ने रोग िच क सा सहा यक १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

७ ए स-रे टे निशयन १०,०००/- १२,०००/- १४,०००/- १६,०००/- -- 

८ लब टे निशयन १२,०००/- १५,०००/- १७,०००/- १९,०००/- -- 

अ  पदनाम 
शै णक अहतानुसार एक ीत मानधन एक ीत 

मानधन 
शेरा एम.बी.बी.एस. ड लोमा पद यु र पदवी 

१ सी.पी.एस. रेिसडे ट - - - २५,०००/-   

२ र ज ार - ५०,०००/- ५५,०००/- -   

३ हाऊसमन ४५,०००/- ५०,०००/- ५५,०००/- -   
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प र थतीनुसार य  पाहणी क न एका नळजोडावर कती कुटंुब पा याचा वापर करतात 
याचा पुरेसा पुरावा जसे आधारकाड, लाईट बील, मतदान ओळखप , इ. पुरावे घेऊन सोसायट  अथवा 
इमारतीतील (flat count) िनवासी सं या माणे  करणे आव यक आहे. तसेच अशी कायवाह  करताना 
अधा इंची नळजोडासाठ  कमाल ५ खो या कंवा सदिनका (एक इंचीसाठ  १० सदिनका, इतर यासा या 
नळजोडासाठ  संबंिधत कायकार  अिभयंता यांनी िन त केलेली सदिनकांची सं या) टाकणे यो य 
राह ल. यापुढ ल खो यांसाठ  संबंिधत चाळधारकांनी दुसरा नळजोड घेणे आव यक आहे. तर  उपरो  
नमूद के या माणे पुरावे घेऊन व य  जागेवर शहािनशा झा यानंतर चाळ तील खो यांची / 
सदिनकांची सं या बदल क न यानुसार पाणी बल दु ती करणे आव यक आहे. तर  म.न.पा. 
प रसरातील सव चाळ म ये राहत असले या ाहकांना पाणी बल आकारणीसाठ  िनवासी सोसायट  
अथवा इमारतीमधील (flat count/ tenant) िनवासी सं ये माणे बल आकारणेस व यानुसार बल दु त 
करणेस तसेच यानंतर बलांमधील कमी होणा-या रकमेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३३६      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/४९०/१४ द.३०/१२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१३ अ वये मनपा ह तील सन २०१४-१५ या 
वषाम ये अंध, िनःसमथ, कणबधीर व ाथ  व य ंना पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बस पासेस पोट  
होणार  र कम .१.५० कोट  हो याची श यता आहे. यापैक  र कम .१.०० कोट ची अ ीम व पात 
िमळणेकामी पुणे महानगर प रवहन महामंडळाने दनांक ५/११/२०१४ रोजी या प ा वये वनंती केली 
आहे. यापैक  र कम पये ६९,००,०००/- अ ीम व पात दनांक १८/१०/२०१४ रोजी अदा कर यात 
आले आहे. तसेच पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांचेकड ल दनांक १४/१२/२०१४ रोजी या प ा वये 
र कम पये ८१,००,०००/- अ ीम व पात िमळणे कामी वनंती केली आहे. मागील वषात वभागाकडे 
माहे माच २०१४ अखेर एकूण ८५६ पा  लाभाथ  आहेत. सन २०१४-१५ म ये न याने मोफत बसपास 
साठ  लाभाथ चे ५०० अज ा  झाले असून यापैक  ३५० अज पा  झाले आहे. यानुसार सन २०१४-
१५ म ये वाढ/घट वचारात घेऊन एकूण १२०६ लाभाथ ना पी.एम.पी.एम.एल. मोफत बसपास साठ  
१२०६ X १२०० X १० = १,४४,७२,०००/-(लाभाथ  X  दर X  म हने = एकूण र कम) खच अपे त आहे. 
यापैक  यापूव  र. . ६९,००,०००/- आगाऊ र कम अदा केली आहे. उव रत र कमेपैक  र कम पये 
५०,००,०००/- आगाऊ र कम अदा करणे श य होईल. सन २०१४-१५ या व ीय वषासाठ  “िनःसमथ 
(अपंग) य ना मोफत बसपास” या उपिशषावर र. .२,१६,००,०००/- तरतूद असून यापैक  
र. .६९,००,०००/- इतका खच झाला आहे. िश लक र. .१,४७,००,०००/- मधून सदरचा खच करणेत 
येईल. पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांचे कड ल दनांक १४/१२/२०१४ रोजी या प ा वये र कम 
पये ८१,००,०००/- मागणी अ ीम र कमेपैक  र कम पये ५०,००,०००/- आगाऊ र कम 

पी.एम.पी.एम.एल. यांना अदा कर यास व सदर या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १०३३७     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५     वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/०१/का व/८५१/१४ द.२२/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील सव दवाखा यासाठ   पॅनेलवर ल भुलत  डॉ टरांना सहा, 
सहा म हने क रता नेमणुक/मुदतवाढ देणेचे अिधकार, मा.आरो य वै कय अिधकार  व मा.वै कय 
अिध क, वाय.सी.एम यांना वाय.सी.एम. पुरते मया दत अिधकार दान आदेश िनगत केलेले आहे. ते १४ 
वष जुने आहे. वाय.सी.एम. क रता आव यक असणारे भुलत  यांना मा. थायी सिमती ठराव .३१२० 
द.२२/३/२०१३ अ वये व मा.आयु  यांचेकड ल  द.८/४/२०१४ या मा य तावानुसार दरसुचीस 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसारच तावात नमुद केले माणे पॅनल वर ल भुलत  डॉ टरांना 
ता पुर या व पात सहा म हने मुदतीक रता नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३३८      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/०१/१५ द.१/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/१०/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, ड 
भाग अंतगत . .५७ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजाबचत करणा-या एलईड  खळ या 

बस वणेकामी मे.हसन इले कल ए ड इं जिनअर ंग (िन.र. .१४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक 
हजार तीनशे पाच] पे ा २.५१ % 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 – १०३३९      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  .माजसं/२/का व/२३५/१४ द.३०/१२/१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती महो सव 
दनािनिम  द.३/१/२०१५ रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध बोधना मक काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत मानधन, रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा, भोजन, 

िनवास इ. यव था साठ  अंदाजे खच र. .५३,००० /- (अ र  र. . ेप न हजार) अपे ीत आहे. या 
िन वदा न माग वता थेट प दतीने  होणा-या  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०३४०      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१/२०१५ द.०१/०१/२०१५ 
मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 

वनंती अजानसुार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३४१      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/२/का व/२/१४ द.२/१/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  शासन सहसिचव नगर वकास वभाग . बैठक २०११/ २२२/न ती-२० नगर सिचव 
वभाग मं ालय, मुंबई ४००० ३२ दनांक  चे प ानुसार गरोदर मातांना व नवजात अभकांना सावजिनक 
णालयांम ये संपूण सेवा पुर वणे बाबत मा. क य आरो य मं ी भारत सरकार यांनी मा.मु यमं ी 

यांना कळ वले आहे.  या माणे सव रा याचे आरो य मं यां या बैठ कम ये सु ा सव माता व अभकांना 
मोफत आरो य सेवा पुर वणेबाबत िनणय झाला आहे.  सावजिनक आरो य व कुटंुब क याण मं ालय 
भारत सरकार यांचेकडे द.७/७/२०११ व ८/७/२०११ रोजी द ली येथे झाले या सव रा यातील सिचव 
(आरो य) अिभयान संचालक, रा य ामीण आरो य अिभयान यां या बैठ कम ये क  शासनाने 
दले या सुचनेनुसार रा यातील जननी िशशु सुर ा काय मांतगत रा यातील महानगरपािलका 
/नगरपािलका यांचेमाफत चाल व या  जाणा-या आरो य सं था यांनी गरोदर मातांना व 0 ते ४२ 
दवसां या नवजात अभकांना मोफत आरो य सेवा देणे आव यक आहे. िन वदा .  १३/२०११/१२ 
अ वये ा  झाले या लघु म िन वदाधारक मे.माहे र  से स काप रेशन यां याकडून दवाखाने/ णालये 
यां याकडून दवाखाने/ णालयां या मागणीनुसार आव यकते माणे तातड चे लॅब केिमक स खरेद  करणे 
श य आहे.  सदरचा खरेद  खच नागरव ती वभागाकड ल म हला व बालक याण योजना तसेच 
मागासवग य क याणकार  योजना या लेखािशषावर ल र. .२ कोट  मधुन र. . १५ लाख खच  टाकणे 
श य आहे.  तसेच यापूव  ठराव .४४७७ द.२९/१०/२०१३ अ वये १ वषाकर ता खरेद  करणेत आले 
आहे. सबब, सुतीपुव व सुतीप ात आव यक योगशाळा तपासणी करणेकामी लागणारे लॅब 
केिमक स खरेद कामी येणा-या र. .१५ लाखाचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३४२      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग – उ ान 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/३१५/१४ द.२/१/१५ 
वषय - राजीव गांधीपुल सांगवी ते मुकाई चौक कवळे बी.आर.ट . र याचे सुशोिभकरण क न   

 देखभाल करणबेाबत... 
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वषय मांक ७७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३४३      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग– थाप य BSUP क प  
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/BSUP /०१/१५ द.१/१/१५ 
वषय - BSUP/JnNURM  झोपडप ट  पुनवसन क प योजना राब वणे या क पासाठ  महारा  द ुषण  

िनयं ण मंडळाकडून Consent to Operate ला मुदतवाढ िमळणेबाबत... 
वषय मांक ७८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – १०३४४      वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग– थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/८५/१४ द.५/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/४/२०१४-२०१५ 
अ वये, भाग .४ सी.ड .सी. मोकळ  जागा १ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जे. 
मोटवानी (िन.र. . ४६,२१,८४९/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास) पे ा 
४१.९९%  कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,१५,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३४५      वषय मांक – ८० 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग– थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/८६/१४ द.५/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/१०/२०१४-२०१५ 
अ वये, भाग .४ मधील सी.ड .सी. मोकळ  जागा .४ म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.पी.जे. मोटवानी (िन.र. . ४६,२१,८४९/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे 
एकोणप नास) पे ा ४२.९९%  कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२७,६६,६६२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दारानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०३४६      वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५      वभाग–जेएनएनयुआरएम क   
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१९/१५ द.५/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मे. सील इ ा चर िल. याचे Project Monitoring & Reform Implementation Support 

(PMRIS) चे कामकाज करणेकामी थेट प तीने तथा प द.१५/१०/२०१३ रोजीचे करारनामा अट  शत चे 
अधीन राहून द.२८/१०/२०१४ पासून पुढे ३ म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .८,८०,०००/- अिधक 
सेवाकर या माणे कामकाजास मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या एकूण खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०३४७      वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपळे िनलख मैलाशु करण क ाअंतगत ड भाग मु य गु व निलका व पंपींग टेशन 
यामधील जलिनःसारण सुधारणा वषयक कामे करणे या कामास यापुव  मा. थायी सिमती सभा ठराव 
. ८०७० द. २/९/२०१४ अ वये िन वदा र कम पये ४२,००,०००/- चे कामास मे.बी.पी. खोडदे अँड 

कं. यांचेकडून ३८.७५% कमी दराने र कम पये २५,७२,५००/- पयत काम क न घेणेस मा यता 
दलेली आहे. तथापी सदर वॉडात अ ाप ब-याच ठकाणी े नेज लाईन टाकणे आव यक अस याने 
यासाठ  येणा-या वाढ व खच र कम पये १७,००,०००/- सह येणा-या सुधा रत खच र कम पये 
४२,००,०००/- सह सुधा रत मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३४८      वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.माया बारणे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . ९०५८ दनांक ५/११/२०१४ मधील “यो य या” हा मजकूर 
वगळ यात यावा व याऐवजी “र. .२०००/-” हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०३४९      वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 वॉड .५५ रहाटणी पंपळे सौदागर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उव रत 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे या कामास यापुव  मा. थायी सिमती सभा ठराव . ८२१३ 
द.०९/०९/२०१४ अ वये िन वदा र कम पये २८,०१,११५/- चे कामास मे.देव क शन यांचेकडून 
३६.२८% कमी दराने र कम पये १८,७४,११४/- पयत काम क न घेणेस मा यता दलेली आहे. तथापी 
सदर वॉडात अ ाप ब-याच ठकाणी े नेज लाईन टाकणे आव यक अस याने यासाठ  येणा-या वाढ व   
खच र कम पये ११,८४,४४६/- सह येणा-या सुधा रत खच र कम पये ३०,५८,५६०/- सह सुधा रत 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३५०      वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 मनपाचे स.नं.४२१/१अ/२ सी.ट .एस. नं. २४३५/३६ येथील मामासाहेब पंपळे उ ान देखभाल, 
संर णाकामी कायम व पी ी. भैरवनाथ ाम वकास ट, कासारवाड  या सं थेस तसेच मैदानामधील 
मोकळ  जागा कायम व पी नाममा  भा याने समाज मंद रासाठ  दे यास व याकामी करारनामा 
करणेस मा यता देणेची मागणी असली तर  मामासाहेब पंपळे उ ानाम ये थािनकां या य ाने मंद र 
बांध यात आले आहे. स या बांध यात आले या मंद राची जागा वगळून इतर प रसराम ये उ ान 
वकिसत कर यात आलेले आहे. सदर जागेचा वापर हा मुलांना खेळ यासाठ  व वरंगुळा कर यासाठ  
कर यात येतो. कासारवाड  पूव भागात उ ान नस याने सदरची जागा उ ानासाठ च कायम ठेवावी व 
मनपा याच ता यात ठेव यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३५१      वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . ७८४८ दनांक २२/८/२०१४ र  कर यात यावा व 
महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये भाग .३१ येथील कामासाठ  तावात नमूद 
के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता कायवाह  हावी.      (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 

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

 
 
 



 31 
 
ठराव मांक – १०३५२      वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १००९५ दनांक २३/१२/२०१४ मधील “छ पती पुर कार वजेते 
िनतीन कतने” हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “आंतररा ीय लॉन टेिनस िश क नंदकुमार 
कचे र रोकडे” हा मजकूर समा व  कर याची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३५३      वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 . .१ पीनगर तळवडे मधील सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील तरतूद म ये तावात 
नमूद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .८८००,०००/) 

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

ठराव मांक – १०३५४      वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा या िल टमन पदासह अ य काह  पदां या वेतन ेणीत सुधारणा कर यास 
मा यता िमळणेकामी शासनाकडे द.१०/०६/२००६ व द.१२/१०/२००६ चे ताव पाठ व यात आले 
आहेत. कालाप यय टाळ यासाठ  शासनाने मागदशन केले आहे. याअनुषंगाने उमेद मा यतेवर मनपा 
तरावरच िनणय घे या या शासना या सुचना आहेत. यानुसार मनपा तरावरच उमेद मा यतेवर 

िनणय घे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव मंजूर 
कर यात यावी.   

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

ठराव मांक – १०३५५      वषय मांक – ९० 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 ीमती िशतल न दोडे, आ कटे चर यांना लॅ ड के पंग गाडन तसेच टाऊन लॅिनंग इ याद  
े ामधील अनुभव असून यांनी आ कटे चर मधील पद यु र अ यास म  पूण केलेले आहे. स या पुणे 

महानगरपािलकेम ये ह  यांनी आ कटे ट पॅनेलवर काम केलेले आहे. यांचा अनुभव व शै णक अहता 
(M.Arch.) वचारात घेता यांना आ कटे ट पॅनेलवर घे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०३५६      वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 
 
 मनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजप कातील वशेष योजनेतील तावात नमूद के या माणे 
वाढ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.               (वाढ/घट र. .१,८५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १०३५७      वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर   

संदभ:- मा.आशा शडगे, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 

    कासारवाड  मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर येथे अंतगत 
जलिनःसारण निलका टाकणे या कामास यापुव  मा. थायी सिमती ठराव .२ द.०७/०३/२०१४ नुसार 
िन वदा .०४/१९/२०१३-१४ चे र. .२१,००,६८८/- स िन वदा दर २८.००% कमी या माणे 
र. .१५,१२,४९५/- पयत काम करणेस मा यता दलेली आहे. तथा प सदर वॉडाअंतगत बालाजीनगर 
झोपडप ट त लाईन टाकावयाचे अस याने सदर कामास येणारा वाढ व खच २०,५१,५०५/- सह एकूण 
र. .३५,६४,०००/- या खचास सुधा रत मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३५८      वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 

    भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे मनपा शाळा ते र क चौकापयतचा २० मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करणे (िन वदा नोट स . ३२/११/२०१३-१४) या कामाअंतगत मनपा शाळा ते र क 
चौकापयत या २०.०० मी. ं द ड .पी. र याचे ंद करण क न डांबर करण करणे आव यक आहे. सदर 
कामास र. .१,४४,७४,७९०/- या खचास मा यता िमळालेली असून ती कमी आहे. तर  सुधार त 
र. .४,९९,००,०००/- या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३५९      वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  

संदभ:- मा.अतुल िशतोळे, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 

    भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे खालील माणे उ ाने वकिसत करावयाची असून सन 
२०१५-१६ या अंदाजप काम ये तरतूद करणे आव यक आहे.  
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१) आर ण .८० व स.नं.१०९ व ११० एकूण ४ एकर े  आहे. सदर े  हे उ ानासाठ  
आर त असून ते महानगरपािलकेकडून ता यात घे यात यावे व या ठकाणी लँ ड केप 
आ कटे टची िनयु  क न उ कृ  दजाचे उ ान (पु या या पु.ल.देशपांडे उ ाना या धत वर) 
वशेष योजनेत समा व  क न यासाठ  २ कोट  पयांची तरतूद अंदाजप काम ये कर यात 
यावी.  
 

२) आर ण .१८७ हे ओपन पेस असून सदर ठकाणी उ ान वकिसत करता येईल. 
यासाठ  १ कोट  पयांची तरतूद अंदाजप काम ये क न हे काम वशेष योजने अंतगत 

करावे व एक त र या अ यावत क न वकिसत करावे.  
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०३६०      वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 
 वॉड .४० मधील संत तुकाराम नगर पंपर  येथील संत िशरोमणी सावता माळ  उ ानातील 
धोकादायक ॉ सफॉमर हल वणे आव यक आहे. सदर कामाक रता (सन २०१५-१६ चे वा षक 
अथसंक पात तरतूद नाह . सदर ॉ सफॉमर हल वणेचे काम करणे अ याव यक आहे. परंतु सदर 
कामा या नावाचा उ लेख सन २०१४-१५ साठ या मंजूर अथसंक पात नस याने तरतूद उपल ध 
नस याने िन वदा कायवाह  लं बत आहे.  

 संत तुकाराम नगर येथील उ ानातील ॉ सफॉमर हल वणे अ याव यक अस याने सन २०१४-
१५ क रता या मंजूर अथसंक पातील वशेष योजना वभागातील लघुउ ोजक गाळे ा लेखािशषाखालील 
लघुउ ोजक गाळे इमारतीम ये िल ट बस वणे ा कामावर ल उपल ध तरतूद र. .४५,००,०००/- मधून 
वॉड .४३ मधील संत तुकाराम नगर पंपर  येथील संत िशरोमणी उ ानातील ॉ सफॉमर हल वणे. या 
कामास र कम पये १५,००,०००/- वग करणेस मा यता देणेत येत असून सदर ॉ सफॉमर हल वणे 
अ याव यक अस याने तातड ने िन वदा कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १०३६१      वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०६/०१/२०१५        
सुचक – मा. सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. साद शे ट   

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 
 मा. थायी सिमती ठराव .८१०६ दनांक २/९/२०१४ मधील पुणे इंटरनॅशनल फ म फे टवल 
“ पंपर  िचंचवड शहरात आयो जत करणेकामी करणेत आले या अंदाजप क य तरतूद र. .वीस ल चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.” हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “पुणे इंटरनॅशनल फ म 
फे टवल पंपर  िचंचवड शहरात आयो जत करणेकामी िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट 
प तीने पुणे इंटरनॅशनल फ म फे टवलचे काम करणेस व येणा-या खचास मंजुर  देणेत येत आहे. ”  
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हा मजकूर समा व  कर याची द ु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

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

                           (मा.भालेकर शांताराम क ड बा) 
                                  सभा य   

      थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/०४/२०१४ 

दनांक - ०९/०१/२०१४ 

 
                                                         नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पपंर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


