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

कायप का मांक - १८४ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २५/०८/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२५/०८/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

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

 
यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 

मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक 
नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे – सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, 
मा.माछरे, मा.फंुदे,मा.खोसे -सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.दुधेकर,मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे, 
मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख, 
मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन अिधकार , मा.जरांडे 
- सुर ा अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

 

वषय मांक ३०) :- घरोघरचा कचरा गोळा करणे कामासाठ  कामगार (वाहनचालक, कामगार) 
उपल ध करणेबाबत... 

वषय मांक ३१) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत णवा हका वभागासाठ  
‘वाहनचालक’ अिभनामाची पदे ता पुर या व पात मानधनावर भरणेबाबत... 

वषय मांक ३२) :- सन २०१५-१६चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३३) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील “ड” मु यालयातील वशेष योजना वषयक 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३४) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२२३३ द.१९/८/२०१५ म ये मजकूर समा व  
करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३५) :- तरतुद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव... 

वषय मांक ३६) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील थाप य 
वभागातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३७) :- पाणी बल आऊटसोिसग या कामा या वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३८) :- मा. थायी सिमती ठ. .१२१६४ द.११/८/२०१५ र  करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ३९) :- स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक ४०) :- भाग .५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे 
ता यात आले या र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. करणचेे वाढ व खचास 
मा यता देणेबाबत–मा. वनायक गायकवाड, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 

वषय मांक ४१) :- . .७ च-होली येथील ता यात आले या भुखंडावर खेळाचे मैदान, टे डयम 
वकसीत करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ४२) :- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४३) :- थाप य ई े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.सं या 

गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४४) :- थाप य क े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.सं या 

गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४५) :- डअर पाक वकिसत कर यासाठ  जागेचे सव ण करणेबाबत-मा.सं या 

गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ४६) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ े ीय कामामधील तरतुद म ये फेरबदल 

करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
--------- 
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दनांक १९/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८३) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – १२२३५      वषय मांक – १ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . 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 १चा वचार दनांक २९/०९/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२३६      वषय मांक – २ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/५५/२०१५ द.११/६/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२३७      वषय मांक – ३ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – जलशु करण क  से.२३ 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/५४४/१५ द.२७/७/२०१५ 
वषय – प.ंिचं.म.न.पा. या पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क , से.२३ पाणीपुरवठा  

वभाग या लेखािशषकांमधून भांडवली वषयक कामांसाठ  तरतूद वग करणास मा यता   
िमळणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२३८      वषय मांक – ४ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३२५/१५ द.२८/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .६ डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी मे.बजरंगबली 

क शन (िन वदा र कम .- ३५,०१,०३७/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार सदोतीस फ )  
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पे ा २१.७२% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,७७,६४२/- 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 – १२२३९      वषय मांक – ५ 
दनाकं – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३६४/१५ द.३१/७/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ३३ अ वये, 
भाग .६ मोशी पुव व प म बनकरव ती भागात जलनिलका टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन 

(िन वदा र कम . २८,००,९६९/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख नऊशे एकोणस र फ ) पे ा १७.७२ 
% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने र. .२४,१९,८६९/- 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 – १२२४०      वषय मांक – ६ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा.संपत पवार  

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/५९९/२०१५ द.१३/८/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे वै क य वभागाने ड यु/मले रया/ हवताप या आजाराबाबत जनजागृती करणेकामी 
आवाहन प के छपाई सा ह य खरेद बाबत कोटेशन नो. .१७/२०१५-१६ अ वये बंद पाक टात दरप क 
माग वणेत आले होते. यानुसार कोटेशन नो. .१७/२०१५-१६ एकुण ०४  कोटेशन नोट स  दरप क ा  
झालेले आहेत. ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे 
छपाईकामी एकुण र. .७२,६३०/- (अ र  र. .बहा र हजार सहाशे तीस फ ) चे दर वकृत करणेत 
आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२४१      वषय मांक – ७ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३७८/१५ द.१४/८/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
जल े  . बी/६ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेची देखभाल दु तीची व िलकेजेसची कामे 
करणकेामी मे.नॅशनल ुप (िन.र. .११,२०,२६९/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार दोनशे 
एकोणस र फ ) पे ा २७.७७ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,४९,६२९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२४२      वषय मांक – ८ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३८०/१५ द.१४/८/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
जल े  . बी/२ अंतगत पुनावळे येथील पा या या टाक साठ  पाणीपुरवठा वषयक व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.र वं  क शन (िन.र. .१३,९५,७३३/- (अ र  र. . तेरा लाख 
पं या नव हजार सातशे तेहतीस फ ) पे ा ३१.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,९६,७००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२४३      वषय मांक – ९ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३७९/२०१५ द.१४/८/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
जल े  . बी/५ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेची देखभाल दु तीची व िलकेजेसची कामे 
करणकेामी मे.र वं  क शन (िन.र. . ११,२०,४२०/- (अ र  र. . अकरा  लाख वीस हजार चारशे 
वीस फ ) पे ा ३०.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,११,८६२/- पयत काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२४४      वषय मांक – १० 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३७७/२०१५ द.१४/८/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, पंपळे 
िनलख म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन वदा 
र. .८,३०,१४८/- (अ र  र. . आठ लाख तीस हजार एकशे आ ठेचाळ स फ ) पे ा ४२.१७ % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,०४,०७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२४५      वषय मांक – ११ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/४/का व/१७०/१५ द.१४/८/२०१५ 
वषय - िनगड  जकात ना यामधील मोकळ  जागा भा याने देणेबाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२४६      वषय मांक – १२ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/७९/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१४-१५ मधील काम .८ अ वये, . .३३ 
गवळ नगर म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लाँक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ) 
पे ा ४७.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८६,२७४/- 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 
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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 – १२२४७      वषय मांक – १३ 
दनाकं – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा.संपत पवार  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३९८/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय- िन वदा नोट स .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .१७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२४८      वषय मांक – १४ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/३९९/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ५५ अ वये, 
मनपा या अ व क भांतगत येणा-या शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊस म ये पाणीपुरवठा 
वभागा या मागणीनुसार पं पंग मशीनर  बस वणे. या कामा अंतगत मनपा या से.१० पंप हाउस 
येथेवा ढव मतेची पं पंग मशीनर  बस वणे व अनुषंिघक कामे करणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग 
कॉप रेशन (िन वदा र कम .९५,१६,८८६/- (अ र  र. .पं या नव लाख सोळा  हजार आठशे 
शहाहऐंशी फ ) पे ा १९.२०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८०,७४,१२६/- 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 – १२२४९      वषय मांक – १५ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४००/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ३४ अ वये, अ 
भागाम ये भाग . १६ आकुड  गावठाण गंगानगर प रसराम ये पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  

पाईप लाईन टाकणे हो ह बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा 
क शन (िन वदा र कम  .- ३५,०२,०५०/- (अ र  र. . प तीस लाख दोन हजार प नास फ ) 
पे ा १२.९० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,०२,८००/- पयत काम क न घेणेस 
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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 – १२२५०      वषय मांक – १६ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४०१/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . २१ अ वये, अ 
भागाअंतगत भाग .२६ काळभोरनगर येथे काळभोर चाळ व इतर ठक ठकाणी ड .आय. पाईप 

लाईन टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन (िन वदा र कम .४२,०१,८१६/- (अ र  र. .बेचाळ स 
लाख एक हजार आठशे सोळा फ ) पे ा २४.७२% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३३,२१,२८३/- 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 – १२२५१      वषय मांक – १७ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४०२/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय – िन वदा नोट स .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .७६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजुर   

 िमळणेबाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२२५२      वषय मांक – १८ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४०३/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . १८ अ वये, भाग 
.८ व २६ म ये रामनगर दातीर पाट ल चाळ द नगर येथे ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणकेामी 

मे.बजरंगबली क शन (िन वदा र कम . ४२,०१,७३६/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख एक हजार 
सातशे छ ीस फ ) पे ा २५.७२ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,७७,१०२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
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ि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 – १२२५३      वषय मांक – १९ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा.संपत पवार  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४०४/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ७८ अ वये, अ 
भागातगत भाग .१७ म ये से. .२७ व २८ प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ   पाईप 

लाईन टाकणे, हा ह बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन 
(िन वदा र कम .३५,०२,०१९/- (अ र  र. . प तीस लाख दोन हजार एकोणीस फ ) पे ा १४.९० % 

कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,२९,२२९/- 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 – १२२५४      वषय मांक – २० 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७९/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय - भोसर  येथे पधा प र ेसाठ  लाय र  वकसीत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२५५      वषय मांक – २१ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७८/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/१/२०१५-१६ अ वये, . .७ वडमुखवाड  स ह 
.१२३ मधील मनपा या ता यात आले या सु वधा भुखंड वकिसत करणेकामी मे.पी.एन.नागणे 

(िन.र. .२,११,७०,०८७/- (अ र  र. .दोन कोट  अकरा लाख स र हजार स याऐंशी) पे ा १२.१३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,९५,३२,२६३/- 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 
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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 – १२२५६      वषय मांक – २२ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७७/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१३/२/२०१५-१६ अ वये, एम आय ड  सी भोसर  
पोलीस ठाणेसाठ  ड ट सटर लॉट न.ं४ येथे इमारत बांधणेकामी मे.पी.एन.नागणे 
(िन.र. .२,१४,०५,९३०/- (अ र  र. .दोन कोट  चौदा लाख पाच हजार नऊशे तीस) पे ा १३.१४ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,९५,२२,८५०/- 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 – १२२५७      वषय मांक – २३ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७६/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१६/२०१५-१६ अ वये, . .५७ पंपळेगुरव मधील 
र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .३०,८१,२३२/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे ब ीस) पे ा २९.९५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २२,६६,३२३/- 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 – १२२५८      वषय मांक – २४ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक- मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१८२/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/८/२०१५-१६ अ वये, . .६ मोशी येथे आर ण 
.३.१/१७५ खेळाचे मैदान वकसीत करणे व यायामशाळा बांधणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. . 
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२७,९५,६२०/- (अ र  र. .स ावीस लाख पं या नव हजार सहाशे वीस) पे ा २०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,४८,३२१/- 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 – १२२५९      वषय मांक – २५ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१८०/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२७/२०१५-१६ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी 
म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .२८,०१,२७७/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार दोनशे स याह र) पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,७१,८६९/- 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 – १२२६०      वषय मांक – २६ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१७१/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३/२०१५-१६ अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी 
म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी. कटार या (िन.र. .२९,४०,६६०/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख चाळ स हजार सहाशे साठ) पे ा २९.३१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२१,८२,६९०/- 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 – १२२६१      वषय मांक – २७ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक-मा.संपत पवार  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०००/१५ द.१७/८/२०१५ 
वषय - वॉड .४६ म ये नढेनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२२६२      वषय मांक – २८ 
दनांक – २५/०८/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/२३२/२०१५ द.१७/८/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१०/२०१५-२०१६ अ वये, . .२९ येथील न याने 
तयार र यावर काश यव था करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.शमा इले. (िन.र. .९,०६,०३२/- 
(अ र  र. .नऊ लाख सहा हजार ब ीस) पे ा ३२.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने यांचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२६३     वषय मांक – २९ 
दनांक – २५/०८/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी३/का व/९९३/२०१५ द.११/८/२०१५ 
वषय - उपकरण खरेद  लेखािशषकातील तरतुद वै कय िश ण फ  लेखाशीषकात वग करणेबाबत... 

वषय मांक २९चा 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 – १२२६४     वषय मांक – ३० 
दनांक – २५/०८/२०१५    वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./३/का व/२३४/२०१५ द.२४/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ,ड व फ े ीय कायालय काय े ातील घरोघरचा कचरा 
गोळा करणेकामी म.न.पा. चे उपल ध Tata Ace  वाहनांवर कमान वेतन दराने कामगार (वाहन चालक, 
कामगार, सुपरवायझर) उपल ध करणेकामी ई-िन वदा माग वणेत आ या हो या. यानुसार ड े ीय 
कायालयाकडे मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांची ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत 
आलेली आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करणेचे म.न.पा.चे बहुतेक वाहनांवर मे.कागद,काच,प ा क कर  
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पंचायत या कचरा वेचकांचे संघटनेचे सभासद कामगार हणून काम कर त आहेत. यांनी या 
कामाचे म.न.पा.ने केले या फेरिनयोजनानुसार मे.बी. ह .जी. ितज वे ट मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. 
यांचेकडे देणेत आले या “ब” े य कायालयाकड ल ०४ भाग ( भाग .४९,५०,५१,५३) व “क” 
े य कायालयातील ०३ भाग ( भाग .५८,५९,६०) मिधल कामकाज मे.बी. ह .जी. ितज वे ट 

मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांचेकडे देणेस वरोध दश वला आहे व यामुळे मे.बी. ह .जी ितज वे ट 
मॅनेजमट स ह सेस ा.िल. यांनी सदरचे काम बंद केले आहे. यामुळे दनांक २४/७/२०१५ पासून या 
७ भागांतील घरोघरचा कचरा गोळा करणेचे कामात मो या माणावर व कळ तपणा येवून याबाबत 
स मा.नगरसेवक, नागर क यां या या कायालयाकडे मो या माणावर त ार  आ या आहेत. यामुळे 
सदर भागातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे कामकाज म.न.पा. माफत करणेत येत असून याकामी 
उपल ध Tata Ace वाहनांवर तातड ची बाब हणून ड े ीय कायालयाकडे कमान वेतन दराने कामगार 
पुर वणेकामी िनयु  िन वदाधारक मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांचेकडून दनांक 
२४/७/२०१५ पासून खालील माणे कामगार उपल ध करणेत येत आहेत.  
 

अ. . े ीय 
कायालय 

ित दनी कायरत 
Tata Ace वाहने 

 
उपल ध करणेत आलेले कामगार 

   वाहनचालक सुपरवायझर कामगार 

१ ब २१ २४ १ ४८ 
२ क १२ १४ १ २८ 

 एकूण ३३ ३८ २ ७६ 
 
 उपरो माणे मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांचेकडून ड े ीय 
कायालयासाठ  मंजूर िन वदा दराने (सेवाशु क रकमेचे ८१.५० ट के कमी) व करारनामा अट ंनुसार 
दनांक २४/७/२०१५ पासून ४ म हने कालावधीसाठ  ब व क े ीय कायालयाकडे Tata Ace 
वाहनांकर ता कामगार उपल ध करणेस खालील माणे खच अपे त आहे.  
 
अ. 
. 

े ीय 
कायालय 

कामगार 
सं या 

कमान 
वेतन दर 

सेवाशु क ा  
दराने 
देय 
सेवा 
शु क 

एकूण देय 
वेतन 

एकूण मािसक 
खच 

४ म ह यांसाठ  
अपे त खच 

१ ब व क 
े ीय 

कायालय 

वाहनचालक-
३८ 

१०,५७९.४६ १०५७.९४ १९५.७१ १०,७७५.१७ ४,०९,४५६.४६ १६,३७,८२५.८४ 

२ सुपरवायझर-
२ 

१०,५७९.४६ १०५७.९४ १९५.७१ १०,७७५.१७ २१,५५०.३४ ८६२०१.३६ 

३ कामगार-७६ ९९४१.२६ ९९४.१३ १८३.९१ १०,१२५.१७ ७,६९,५१२.९२ ३०,७८,०५१.६८ 

 एकूण      १२,००,५१९.७२ ४८,०२,०७८.८८ 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२२६५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २५/०८/२०१५    वभाग – वै क य मु य कायालय 

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक–मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१३०८/२०१५ द.२५/८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत णवा हका वभागासाठ  वाहनचालक 
पदे एक त मानधनावर हंगामी व पात ६ म हने कालावधीकर ता दरमहा र. .११४९०/- व हत 
प तीनुसार भरणेस तसेच िनवड व ित ा याद मधील उमेदवारांची िनयु  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १२२६६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २५/०८/२०१५     

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२२६७     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २५/०८/२०१५     

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 “ड” मु यालयातील सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजना वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२६८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव . १२२३३ दनांक १९/०८/२०१५ मधील “ तावात नमुद केले माणे” 
या मजकुरानंतर “र. .६,७८,८१,९८९/- चे वाढ व खचास व” हा मजकूर समा व  कर याची दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२२६९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५.२५ लाख) 

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

ठराव मांक – १२२७०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

फ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२२७१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 महापािलकेची वाढती लोकसं या, या माणात वाढणा-या नळजोडांची सं या व एकूण मीटर 
िनर कांची सं या व इतर बाबी वचारात घेऊन पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल 
तयार करणे व ाहकांना बल वाटप करणे या कामाचे सन २०१२ म ये आऊटसोिसग कर यात आले, व 
सदरचे काम भागिनहाय ट याट याने सु  कर यासाठ  मे. ँ नबेर  एनए स स हसेस ा.िल. यां याशी 
तीन वषाचा करारनामा कर यात आला. अशा कारचे पाणी बलाचे काम महापािलकेत प ह यांदाच 
दे यात आले. सदर काम “पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल तयार करणे व 
ाहकांना बल वाटप करण”े या बाबी कर यासाठ  ती बल थम वषासाठ  र. .२७/- व नंतर या 

वषासाठ  आधी या वषा या दरात ५ ट के वाढ क न दे यात आले. यावेळ  सदरचे काम 
ट याट याने दे यात आ याने तसेच महापािलके या संगणक णालीतील डेटा बेसमधील मीटर 
मांकाबाबत या ु या, जागेवर ल मीटरची थती या बाबी वचारात घेता सु वातील कती ाहकांना 
बल देता येईल हे िन त करता येणे श य न हते, व यामुळे सदर कामासाठ  तीन वषासाठ  येणारा 
खच काढणे श य न हते. यामुळे सदर कामाची िन वदा कायवाह  करताना एकूण अंदा जत रकमेऐवजी 
“पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल तयार करणे व ाहकांना बल वाटप करणे” या 
कामासाठ  दर माग व यात आले होते. 
 उपरो  बाब वचारात घेऊन सु वातील पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल 
तयार करणे व ाहकांना बल वाटप करणे या बाबी कर यासाठ या दरास व करारनामा कर यास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घे यात आली. सदर तावास मा. थायी सिमती ठराव मांक १६५५३, 
दनांक ०२/०१/२०१२ अ वये मा यता दलेली आहे. करारना यानुसार सदर कामाची तीन वषाची मुदत 
मे-२०१५ म ये संपली असून करारना यानुसार सदर कामासाठ  आ ापयत र. .२,६०,९२,२५७/- इतक  
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र कम खच  पडलेली असून येक R.A. बल करतेवेळ  राखून ठेवलेली र कम व बल 
दु ती या कामासाठ ची र कम वचारात घेता मे-२०१५ पयत या कामासाठ  एकूण 
र. .२,८९,०७,९१२/- इतका खच अपे त आहे. पाणी बलींग या कामासाठ  न याने िन वदा काढ याची 

या सु  असून मागील तीन वषातील अडचणी वचारात घेऊन न याने काह  बाबी (Spot Billing, 
मु य कायालयातील पाणी बलांचे Software तयार करणे, इ. ) समा व  कर यात येत आहेत. यासाठ  
काह  कालावधी लागत आहे. पाणी बलींगचे काम सलग र या सु  राह या या ीने मे. ँ नबेर  
एनए स स हसेस ा.िल. यांना सहा म ह यांची मुदतवाढ मंजुर कर यात आलेली आहे, यासाठ  
अंदाजे वाढ व खच र. .७०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. यानुषंगाने सदर क पासाठ या 
कामासाठ  अंदा जत एकूण र कम पये ३.६० कोट चे सुधा रत खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२२७२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सचुक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१६४ द.११/८/२०१५ र  कर यात यावा व मा.आयु  यांचे 
वषयप  जावक . था/३क/का व/६५/१५ द.४/८/२०१५ माणे भा याने मशीनचे काम क न 
घेणेस, याकामी येणा-या खचास व करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२२७३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 इ े य काय े ातील मौजे भाग .७ पुणे आळंद  च-होली फाटा ते च-होली गावापयत र ता 
डांबर करण करणे, . .७ च-होली फाटा ते द नगर पयतचा १८ मी. व २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणे व . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  ते च-होली गाव र ता वकसीत करणे. मनपा 
अंदाजप कात आव यक तरतूद केलेली आहे. तर  खालील र यांकर ता स लागार हणून नेमणूक करणे 
आव यक आहे. वर ल र ता वकसीत करणेबाबत सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वर ल कामांचा 
समावेश केला आहे.  
 वर ल माणे वकास आराख यातील व वध र यांचे महानगरपािलके या मंजुर टँ डड ॉस 
से शननुसार र ते वकसीत कर याचे काम कर यासाठ  स लागार यांचेमाफत स ह करणे, र यातील 
व वध सेवा वा ह यांचे (पाणीपुरवठा, जलिनःसारण, व ुत, ऑ टकल फायबर, म.रा. व. व.कं., दुरसंचार 
इ.) थलांतर क न िनयो जत मागणीनुसार वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे 
पुवगणनप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे, इ. िन वदा पुव (Pre Tender 

Activity) व िन वदा प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या उपरो  संबंिधत अशा व वध क पांसाठ  स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी 
काम केले आहे. तसेच महानगरपािलके या व वध र यांसाठ  व बी.आर.ट .एस. र यांसाट  मे.पे हटेक 
क स टंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली कामे गतीपथावर आहेत. या बाबींचा 
वचार कर ता उपरो  वषयाकामी मे.पे हटेक क स टंट ( ी. वकास ठाकर) यांची स लागार हणून 
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नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा 
प ात (Post Tender Activity) साठ  वकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender Cost) ०.८०% व 
िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.४५%  फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. मनपा या 
िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे व सदर कामाचे िनयोजन करणेबाबत आदेश देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२२७४      वषय मांक – ४० 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 भाग .५७ पंपळे गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या 
र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. करणे (िन वदा नोट स .०३/५४/२०१४-१५) या कामाअंतगत पंपळे 
गुरव येथील र यांचे खड मु म व बी.बी.एम. करणे आव यक आहे. सदर कामास र. .२१,३७,५००/- 
या खचास मा यता िमळालेली असून ती कमी आहे. तर  सुधार त र. .१,७८,६२,५००/- या वाढ व 

खचास (र. .२१,३७,५०० + र. .१,७८,६२,५०० = २,००,००,०००) मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२२७५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 भाग .७ च-होली येथील ता यात आले या भुखंडावर खेळाचे मैदान, टे डयम वकसीत 
करणे सदर कामासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात र. .५,००,०००/- फ  तरतुद आहे. (पान .५५ 
अ. .४३ नुसार) सदरची तरतुद कमी असलेने सदर कामाची िन वदा काढता येत नाह . सदर कामाची 
िन वदा काढणेसाठ  पुरेशी तरतुद वग करण करणे आव यक आहे. मनपा या (सन २०१५-१६) 
अंदाजप कामधील भुसंपादन िनधी या लेखािशषावर पान .५ अ. .१० वर र. .४४,५१,००,०००/- इतक  
तरतुद करणेत आलेली आहे. सदरची संपुण र कम चालु वषात खच  पडणार नसलेने तुत सदर 
लेखािशषकामधून चालू आिथक वषासाठ  र. .१,९०,००,०००/- इतक  र कम वषयां कत कामाची िन वदा 
काढणेसाठ  तावात नमदू केलेनुसार वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१९०.०० लाख) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 



 18 
ठराव मांक – १२२७६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठ. .१२१७५ द.११/८/२०१५ र  करणेस व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषा या अंदाजप कात तावात नमूद केले माणे तरतुद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .७.५० लाख) 

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

ठराव मांक – १२२७७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद  
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२२७८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद  
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१४,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२२७९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मौजे तळवडे येथे मनपाचे वकास आराख यात अंदाजे ५५ एकर े  डअर पाक साठ  
आर त आहे. सदर ठकाणी डअर पाक वकिसत कर यासाठ  जागेचे सव ण करणे आव यक आहे. 
मे. ा फक कॅड िस ट स,् पुणे यांनी सदर सव णाचे काम शासक य दराने कर याची तयार  दश वली 
आहे. अशा कारचे सव णाचा मे. ा फक कॅड िस ट स,् पुणे यांना दघ अनुभव आहे. तर  सदर 
सव णाचे काम मे. ा फक कॅड िस ट स,् पुणे यांना दे यास तसेच याकामी शासक य मा यता ा  
दराने अदा करा या लागणा-या अंदाजे र. .४,५०,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२२८०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २५/०८/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१३,०००/-) 

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/८१/२०१५ 

दनांक - २६/०८/२०१५ 
 

         
                 नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 


