
1 
 

 
 

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

कायप का मांक - २३० 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २८/०६/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक २८/०६/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता 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.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज  
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१५)मा.वाबळे संजय म हारराव 
१६)मा.जवळकर वैशाली राहुल 

       
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु , मा.उ हास जगतापü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु य लेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.आ हाळे- .मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, मा.दुधेकर, मा.तुप-ेसह शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.माछरे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर,  मा.आ ीकर, मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,  
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.िनकम,  
मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.च हाण,े मा.क पल,े मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
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मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े 
मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.पाट ल- कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बोदडे, मा.खोत- शासन 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 .४३) पंपर  िचंचवड म.न.पा. मु य इमारत व बा  प रसराची दैनं दन साफसफाई  

करणेबाबत. 
वषय .४४) म.न.पा. मु य इमारत, कायालय, कॉर डोर व याभोवताल या प रसराची यां क 

तसेच मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई करणे या कामास मुदतवाढ करणेबाबत. 
वषय .४५) दघी गायरान स ह न.ं७७ येथे तार फे संग व कंपाऊंड वॉल कामाचे वाढ व 

खचाबाबत – मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .४६) कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानातील ना याकड ल उवर त आर.सी.सी. िभंत 

बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणचेे वाढ व खचाबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४७) . .२९ मधील कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानाम ये कायालयातील 
फिनचर व रंगरंगोट ची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत-
मा.शुभांगी ल ढे,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४८) . .२९ से. .१ भूखंड .२ येथील उ ानासाठ  आर त जागेत केट ंग ॅक 
करणचेे वाढ व खचाबाबत-मा.शुभांगी ल ढे,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत - 
मा.शुभांगी ल ढे,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५०) आषाढ वार  पालखी सोहळा दंड  मुखांना वृ ारोपणा या बयांचे बॉ सेस थेट 
प तीने खरेद  क न वाटप करणेबाबत. 

वषय .५१) सॅिनटर  नॅप कन पुरवठा करणेबाबत. 
वषय .५२) ी संत तुकाराम महाराज पालखी सोह यासाठ  फरते शौचालय (पोटबल टॉयलेट) 

उपल ध करणेबाबत. 
वषय .५३) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या 

तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा 
ताव. 

वषय .५४) क प स लागार यांना फ  अदा करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 
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वषय .५५) राजष  छ पती शाहू महाराज जयंती महो सव सन २०१६ कर ता साई उ ान 
संभाजीनगर येथे वनी ेपण यव था, ता पुरती काश यव था, जिन  संच इ. 
यव था करणेबाबत. 

वषय .५६) ठराव . १६३५५ दनांक ३१/५/२०१६ दु तीबाबत- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५७) थाप य क े ीय कायालयाचे तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५८) थाप य क े ीय कायालयाचे तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५९) पंपर  िचंचवड मनपा चे फ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामाबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६०) पंपर  िचंचवड मनपा चे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे या कामाबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६१) आषाढ वार  पालखी सोहळा २०१६ कर ता व ठल मीणी मुत /भेटव तु बाबत.  
वषय .६२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप कात वाढ/घट   

करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .६३) सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वकासकामां या तरतुद म ये 

वाढ/घट करणबेाबत– मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

वषय .६४) ी.तळपाडे संजय सखाराम, िल पक यांचा अ पल अज- मा.कैलासभाऊ थोपटे, 
मा.नारायण बह रवाडे यांचा ताव.  

वषय .६५) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा. शुभांगी ल ढे, मा. वैशाली जवळकर यांचा 

ताव. 
वषय .६६) पंपर  िचंचवड मनपाचे क े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची 

वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढण-े मा. शुभांगी ल ढे, 
मा. वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

वषय .६७) पंपर  िचंचवड मनपाचे ड े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची 
वा षक ठेकेदार  प दतीन ेसाफसफाई करणे व चोकअप काढण-े मा.सं दप िचंचवडे, 
मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव.     

वषय .६८) फामािस ट यांचे मानधन वाढ वणेबाबत- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे 
यांचा ताव.    

वषय .६९) ने रोग िच क सा सहा यक या पदाचे मानधन वाढ वणेबाबत- मा.कैलासभाऊ 
थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव.    
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वषय .७०) अ े ीय कायालय, आरो य वभागाकडे दैनं दन िनमाण होणारा कचरा उचलणे व 
वाहतुक क न कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  वाहने पुर वण-े मा.धनंजय 
आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

वषय .७१) फ े ीय कायालय, आरो य वभागाकडे दैनं दन िनमाण होणारा कचरा उचलणे व 
वाहतुक क न कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  वाहने पुर वण े - मा.धनंजय 
आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

 
---------- 

दनांक २१/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२९) चा सभावृतांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

---------- 
ठराव मांक – १६५३५     वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८६६/२०१६ द.३०/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .40 अ वय े

मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व 
दु ती करण ेया कामासाठ   मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम .59,99,521/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा 1.80% जादा  दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .61,07,512/- 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 – १६५३६     वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०४/१६ द.७/०६/२०१६ 
वषय:-वॉड .७६ रहाटणी स ह न.ं४३ ते स ह न.ं१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. 

ं द चा र ता वकसीत करणबेाबत. 
( वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५३७     वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०६/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/३/१५-१६ अ वय ेमोशी येथील मशान 

भुमीचे व तार करण व वकसीत करणेकामी  मे.शाईन क शन िन.र. . ३९,२१,५६८/- 
(अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस  हजार पाचशे अडुस  फ ) पे ा ३९.३९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .२४,९५,७०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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.    

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

ठराव मांक – १६५३८     वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८४/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 
वषय:- भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी गायकवाड यां या 

घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणबेाबत.  
( वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक – १६५३९     वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८५/२०१६ 
     द.१०/०६/२०१६ 
वषय:- भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं२ (४िस स) पाडून १६ 

िस सचे शौचालय बांधणबेाबत. 
( वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५४०     वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७५/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये 

भाग .१२ से. .२२ मधील कै.मधूकर पवळे शाळा .२-१ येथे जूने वाचमँन कॉटस या जागेवर 
न वन वाचमँन कॉटस बांधणे व मैदानाचे सपाट करण करणेकामी म.े ड.एस. कुलकण  िन.र. . 
१४,००,१९०/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे न वद फ ) पे ा ३५% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .९,१०,१२४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६५४१     वषय मांक – ७  
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- उ ान वभाग 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३२१/२०१६ द.१४/६/२०१६ 

मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .08/2015-16 अ वये पुणे मुंबई हम 

र ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरण देखभाल करणेबाबत मे.बी. ह .जी.इं डया िल., िन वदा 
र कम पये 42,43,048/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख येचाळ स हजार आठठेचाळ स फ ) या 
ठेकेदाराची अंदाजप क य दरापे ा 2 ट केन ेजा त दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १६५४२     वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- उ ान /वृ संवधन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२६९/२०१६ द.१४/६/२०१६ 

मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .01/2016-17 अ वये पुणे मुंबई 

हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरणाचे नुतनीकरण करणे व याची 2 म हने देखभाल 
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करणकेामी मे.बी. ह .जी.इं डया िल.  िन वदा र कम पये 38,82,489/- (अ र  र. .आडोतीस 
लाख याऐंशी हजार चारशे एकोणन वद फ ) या ठेकेदाराची  अंदाजप क य दरापे ा 2 ट केने 
जा त दराची िन वदा  वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

तुतकामी येणा-या  य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक –१६५४३      वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- संगीत अकादमी  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित. आयु  यांचे जावक .संअ/१/का व/९७/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 

मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत संगीत आकादमी कायरत आहे. सदर संगीत 

आकादमी म ये व ा याना सतार, हाम िनयम वादन, संतूर वादन, तबला, शा ीय गायन, सुगम 
गायन, भरत नाटय, अस े व वध कारचे संगीत अ यापन केले जाते. सदर अ यापनाकामी १ 
संगीत िश काची नेमणुक करणे आव यक आहे. याकामी सगंीत आकादमी कड ल संगीत 
िश काची िनकड वचारात घेता सदर पद भरणे आव यक आहे. या पुव  ठराव  10247 वषय 
. 151 द.30/12/14 अ वये द.२/११/२०१५ ते २/५/२०१६ अखेर ६ म हने नेमणूक कर यात 

आले या मानधना वर ल संिगत िश क ी.अनंत पांडूरंग जगदाळे यांची मुदत द.2/5/2016 रोजी 
संपु ात आली असलेने पुढ ल मुदतवाढ देणे कामी व या या मानधना पोट  दर महा र.  
10,000/- येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६५४४      वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/७७/२०१६ द.१७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष, दनांक १४ ए ल २०१५ ते १४ 

ए ल २०१६ हे वष समता व सामा जक याय वष हणून साजरे कर यास सामा जक याय व 
वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचेमाफत शासन िनणय . सा या व-२०१५/ . .१६३/ 
बांधकाम े द.०९/१०/२०१५ ा  झाले आहेत. तसेच जयंती वषा िनिम  व वध काय म व 
उप म राब वणेकामी सूचना दे यात आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने रा य तर य व ृ व पधचे आयोजन द.२४/०६/२०१६ रोजी आचाय 
अ े रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे - १८ येथे कर यात आले आहे. याकामी वजे यांची 
ब ीस र कम, माणप े व यावर ल िलखान, लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, ले स बॅनर 
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छपाई व े म रे ट, मा यवर/ पधक/ कलाकार चहापान, भोजन यव था, कलाकारांचे मानधन, 
िनवास, रंगमंद र भाडे, सं वधान पु तके इ.कर ता थेट प दतीने खच र. .२,५०,५००/- (अ र  
र. . दोन लाख प नास हजार पाचशे फ ) इतका होणार आहे. या खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५४५     वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/८२/२०१६ द.२०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीन े राजष  शाहू महाराज जयंती िनिम  

द.२५/०६/२०१६ ते द.२६/०६/२०१६ रोजी २ दवस साई उ ान, िचंचवड या ठकाणी महो सवाचे 
आयोजन कर यात आले आहे. या अंतगत आयो जत काय मामधील कलाकारांचे मानधन, 
मृितिच ह, ले स, बॅनर छपाई, मा यवर चहापान, भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने 

अंदाजे र. .४,८८,५००/- (अ र  र. . चार लाख अ ठयाऐंशी हजार पाचशे फ ) इत या अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५४६     वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६१/१६ द.२०/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/14/2015-16 अ वय े . .28 मासुळकर 

कॉलनी मगर टे डयम लगत िसमािभंत बांधणे व चारह  बाजूने िभंतीची उंची वाढ वणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. . 71,42,856/- (अ र  र. . ए काह र लाख बेचाळ स हजार आठशे 
छप न फ ) पे ा 44.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .41,99,999/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५४७     वषय मांक – १३ 
दनाकं – २८/०६/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५२/२०१६ 

द.२१/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालयात येणा-या अपंग नाग रकांकर ता 

ह ल चेअसची यव था करणेकामी ह ल चेअस - Folding खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
ं .०१/२०१६-१७ अ वये दरप के माग वणेत आले होते. यानुसार ा  दरप कांम य ेमे.आनंद 
ड युटस, पुण े यांनी ह ल चेअर- Folding कर ता सादर केलेला दर र. .४,९२०/- ती नग 
लघु म ा  झाला असुन वकृत करणॆत आला आहे. मे.आनंद ड युटस, पुणे यांचेकडून 
यांनी ह ल चेअर - Folding कर ता सादर केलेला दर र. .४,९२०/- ती नग माणे ०५ नग 
ह ल चेअर -Folding करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर ह ल चेअस खरेद  करणेकामी 
होणारा  खच एकूण र. .२४,६००/- (अ र  र. .चोवीस हजार सहाश ेफ ) ला मा यता देणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५४८     वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
वषय:-दापोड  - िनगड  या बीआरट एस काँर डाँरचे ए स ेस लेनची दु ती करणे या अंतगत बस 
टेशनसाठ  साईजनेजेस पुर वणबेाबत. 

( वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १६५४९    वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०६/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/१६१/१६ द.२०/६/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने 
अंतगत वाय.सी.एम. णालयातील अ थरोग वभागासाठ  लागणारे इ ला ट खरेद बाबत.. 

( वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – १६५५०     वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/५४२/२०१६ द.१८/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ई े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-

१६ साठ  १२ ा  झाले या िन वदा पैक  म.ेसंत गाडगेबाबा वयंरोजगार सेवा सह सं था मयाद त 
या ठेकेदाराची िन वदा कमान वेतन दराला समांतर अस याने यांचा ३९०.६४०० या दराने 
आलेली िन वदा वकारणे बाबत मा. े ीय अिधकार  यांनी द.१९/११/२०१५ रोजीचे तावा वये 
मा यता दलेली आहे. यानुसार म.ेसंत गाडगेबाबा वंयरोजगार सेवा सं था मयाद त यांचेकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,३३,५१३/- पयत काम क न घेणेकामी यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेवून कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५५१    वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०६/२०१६    वभाग- वै क य मु य कायालय (NUHM) 

सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०९/का व/८२९/२०१६ द.२२/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शासन आदेशानुसार आशा वयंसे वका यांना इंड शन मोडयुल चे िश णासाठ  वै कय 

वभागाकड ल ए.य.ुएच.एम. या लेखािशषातुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांचे नाव ेकाढणेत आले या अगाऊ र. .३६,६००/- मधुन झालेला खच .२९,२५०/- चे खचास 
काय र मा  यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६५५२      वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- बीआरट एस 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/४९१/२०१६ द.२२/६/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड शहरातील ३० मी. ं द या HCMTR चे वकासासाठ  Feasibility 

Report तयार करणेकामी म.े द ली मे ो रेल कॉप रेशन िल., (DMRCL) यांची 
स लागार पद  िनयु  करणेबाबत. 

( वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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 ठराव मांक –१६५५३     वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- कायदा  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/३२५/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपासाठ चे आकुड  येथील ना. यायालयामधील मा. यायदंडािधकार  थम 

वग व िनयु  कमचार  यांचे सन-२०१५-२०१६ चे वेतन  व भ  े र कम पये ७१,७०,१२०/- 
(अ र  र कम पये ए काह र लाख स र हजार एकशे वीस फ ) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत दारे अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५५४     वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६८/१६ द.२२/६/२०१६ 
वषय:- भाग .3 मधील मोरेव ती मधील ीकंुज हौ.सोसा. वामी ववेकानंद हौ.सोसा. व साने 
व ती मधील उवर त ठकाणी ॉ ट पे ह ंग लॉक करणबेाबत.. 

( वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १६५५५     वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६९/१६ द.२२/६/२०१६ 
वषय:- भाग .3 िचखली येथील सोनवणेव ती शेलारव ती म ये उव रत ठकाणी कॉ ंट 

पे ह ंग लॉक बस वणबेाबत. 
( वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक – १६५५६     वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७०/१६ द.२२/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/21/2015-16 अ वय े  . .६४ मधील 
दापोड  येथे घाट बांधणेकामी म.ेएम.बी.क शन िन.र. .34,67,898/- (अ र  र. .चौतीस 
लाख सदुस  हजार आठशे अ ठया णव फ ) पे ा 27.69% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .26,33,019/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५५७     वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/८०/२०१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .28/15/2013-14 अ वये सरसण इंड ज  

(स न 190 पी) पंपर  हंदु थान एंट बायो ट स कं.को हनूर ( स नं. 290 ए) रेकॉड कं (स. नं. 
152) डा को कं (स नं 36) मोरवाड  व इतर पा कगची जागा वकसीत करणेकामी म.े ी 
क शन िन.र. .9,33,457/- (अ र  र. .नऊ लाख तेह ीस हजार चारशे स ाव न फ ) पे ा 
36.58% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,21,598/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५५८     वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५२०/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/30/2015-16 अ वये . .६१ दापोड  

हुता मा भगतिसंह शाळेची आतुन बाहे न रंग सफेद  करणे व शाळे या पाक गम ये जे  नागर क 
वरंगुळा क ाचा व तार करणेकामी म.ेबालाजी क शन कमल आर मेघाणी 
िन.र. .14,00,542/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे बेचाळ स फ ) पे ा 34.99% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,56,017/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करण ेबंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५५९     वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१७/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .34/1/2015-16 अ वये भाग .६० म ये 

करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी म.ेबालाजी क शन कमल आर मेघाणी 
 िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव फ ) पे ा 
49.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .12,00,000/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५६०     वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१८/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/40/2015-16 अ वये . .64 मधील 

बोपखेल गावातील शाळेला आतुन बाहे न रंगरंगोट  करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी म.ेबालाजी क शन कमल आर मेघाणी िन.र. .9,79,881/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकोणऐंशी हजार आठश ेऐ याऐंशी फ ) पे ा 33.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .6,89,346/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – १६५६१     वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१९/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/12/2015-16 अ वय,े . .64 मधील 

रामनगरम ये गटर यव था करणेकामी म.ेबरखा एंटर ायजेस िन.र. .13,89,802/- (अ र  
र. .तेरा लाख एकोणन वद हजार आठशे दोन फ ) पे ा 32.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . 9,77,872/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६५६२      वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५५३/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/15/2015-16 अ वये, भाग .11 

यमुनानगर मधील कै.सौ.िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव जवळ लहान मुलांसाठ  बे ब जलतरण 
तलाव बांधणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .23,34,267/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .18,13,725/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५६३     वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५५२/१६ द.१३/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/68/2015-16 अ वय े भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील शाळा इमारतीची रंगसफेद ची उव रत कामे करणेकामी म.ेपु पाई 
एंटर ायजेस िन.र. .8,40,336/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 
39.03% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,37,971/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसूल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े 

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

ठराव मांक – १६५६४     वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५६५/१६ द.२०/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/11/2015-16 अ वय,े भाग .2 

वेणीनगर मधील हे  ेवाड  येथे ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाइन टाकणे व दु ती करणेकामी 
मे.जाधव क शन कं. िन.र. . 23,34,132/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे 
ब ीस फ ) पे ा 52.01%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .11,76,157/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५६५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६३/१६ द.२०/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/4/2015-16 अ वय,े भाग . 2 

वेणीनगर मधील हे ेव ती येथील द  हौसींग व म हार हौ.सो.येथे पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.जाधव क शन कं.िन.र. .22,39,865/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार 
आठशे पास  फ ) पे ा 48.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,22,731/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५६६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६५/१६ द.२०/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/2/2015-16 अ वये भाग .2 

वेणीनगर मधील सहयोगनगर पीनगर उव रत ठकाणी गटसची दु ती करणेकामी म.ेजाधव 
क शन कं. िन.र. .22,40,697/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाश ेस या नव 
फ ) पे ा 52.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,29,076/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५६७     वषय मांक – ३३  
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६४/१६ द.२०/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/1/2015-16अ वये भाग .2 वेणीनगर 
म ये उव रत हे ेवाड  ता हाणेव ती भागात ठकाणी गटस दु ती करणेकामी मे.जाधव 
क शन कं.िन.र. .22,40,845/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पंचेचाळ स 
फ  फ ) पे ा 52.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,29,151/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानसुार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – १६५६८     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- शासन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/६अ/का व/७५३/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 
वषय:- ी.सुिनल रामू धो े सफाई कामगार यां या अ पल अजावर वचार करण.े (मा. थायी 

सिमती सभा ठराव .१६१९७ द.१०/०५/२०१६ अ वय)े  
( वषय मांक ३४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक – १६५६९     वषय मांक – ३५  
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- सुर ा  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५९०/२०१६ द.२३/०६/२०१६ 
वषय:-ठेकेदार  प दतीने िनयु  केले या रखवालदार, मदतनीस व ॅ फक वॉडन मदतनीस यांना 

माहे १ जानेवार  २०१६ पासून पुढे वशेष भ ा + महागाई भ ा दरवाढ लागू करणेबाबत. 
( वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक – १६५७०     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/१९६/२०१६ द.२२/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने सन २०१२-२०१३ चे थािनक िनधी लेखा   

प र णातील वभागातील आ ेपीत मुददयां या अनुषंगाने थािनक िनधीचे सह संचालक व 
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उपसंचालक यांचे िश मंडळाचे बैठक या वेळचे भोजन यव था, िस क म रा यातील गंगटोक 
पािलकेचे िश मंडळाचे भोजन यव था, व छता अिभयानांतगत महारा  शासनातील अिधकार  
यांनी मनपास भेट दली दर यानचे भोजन यव था, औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  
यांचेकड ल ब ह थ पयवे कां या भोजन यव थेचे, पं.िचं.मनपा व पुणे मनपा यांचे वकास 
कामांबाबत मा. मु यमं ी यांचे समवेत झाले या बैठक तील चहापान, ना ा इ. यव थेकामी थेट 
प दतीने झालेला एकूण खच र. .३८,७७६/- (अ र  र. . अडतीस हजार सातशे शहा र फ ) चे 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६५७१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/१२४४/२०१६ द.२३/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 

शासनमा य दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ, ब, व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. 
शासनमा य दराने जा हरात िस द करणा-या खालील वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व 
शासनमा य दराने जा हराती वतर त कर यास मा यता देणते येत आहे. 

रोटेशन (अ) -एका कामाची िन वदा २ कोट  पयत अस यास-  

अ. . वृ प ाचे नाव दर ित चौ.स.मी. 
१ दै.पुढार  ४७/- 
 दै.पुणे ज हा सांज समाचार १२/- 
 दै.काितब ९/- 
 सा. पंपर  िचंचवडपवनेचा वाह ६/- 
 सा.काय चाललंय ६/- 
२ दै.लोकमत ३६/- 
 दै.लोकमंथन ८/- 
 दै.िस दांत समाचार ८/- 
 सा.पुरोगामी वचारांची झुंज ५/- 
 सा.गगनझेप ६/- 
३ दै.पु यनगर  २५/- 
 दै.बहुजनर  लोकनायक १३/- 
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 दै. व दपण ८/- 
 सा.माझी सखी सोबती ६/- 
 सा.जन ेम ६/- 
४ दै.लाईफ ३६५ १९/- 
 दै.सं या १४/- 
 दै.सांज महानगर  १३/- 
 दै.पवना समाचार १२/- 
 सा.सामा य जनतेचा संघष ६/- 
५ दै.नवभारत १९/- 

 दै.लोकमा य सांजवाता १३/- 
 दै.लोकटाई स १०/- 
 दै.पुणे पोिल टकल  ६/- 
 सा.का ज या बोगदयातून ९/- 
६ दै.सामना २४/- 
 दै.महारा  िनरो या ८/- 
 दै.जनमंथन ६/- 
 सा. गत भारत ७/- 
 सा. ांती काश ६/- 
७ दै.आज का आनंद १९/- 

 दै. दवस रा ी ९/- 
 दै. पंपर  िचंचवड समाचार ८/- 
 दै. व े र ७/- 
 सा.सहारा ८/- 
८ दै.केसर  २३/- 
 दै.बंधु ेम ९/- 
 दै.दािय व ८/- 
 सा.पु प काश ७/- 
 सा.आशा करण वाता ६/- 
९ दै.सं यानंद ३०/- 
 दै.रा तेज १०/- 
 दै.लोक ेरणा ८/- 
 दै.नवीन सं या ६/- 



20 
 

 
 

 सा.न या समाजाची चाहुल ७/- 
१० दै. भात २१/- 

 दै.सुरा य ११/- 
 दै.भारत डायर  ८/- 
 सा.बृहन वाता  ७/- 
 सा.समाज गजना  ६/- 

 

रोटेशन (ब) -एका कामाची िन वदा २ कोट पे ा जा त ते ४ कोट  पयत अस यास 

तसेच वकास ह तांतरण (ट ड आर), महापािलकेची नोकर भरती, व वध 
वभागातील योजना, औ ोिगक िश ण क ाकड ल वेश या, आयएसओ, व वध 

कोसस तसेच नगररचना वभागाकड ल सव जा हराती शासन मा य दराने खालील 

रोटेशन मधील वृ प ास देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

१) दै.लोकमत X  दै.केसर  X  दै.सं यानंद 

२) दै.पु यनगर  X  दै. भात X  दै.आज का आनंद 

३) दै.पुढार  X दै.सामना X  दै.नवभारत 

रोटेशन (क) – मा. महापािलका सभेची नोट स थािनक वतमानप  दै. पवना 
समाचार म ये िस द करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

रोटेशन (ड) – एकाच कामाची िन वदा र. .४ कोट पे ा जा त अस याससदर 

जा हरात देश तरावर खालील वृ प ात करारनामा न करता आकारमान िन त 

क न जा हराती देवून जा हरातींचे बल यां या सवलती या दरानुसार दे यास 
मा यता दे यात येत आहे.  

१. दै. पुढार  X दै. हंदु तान टाई स X दै.पु यनगर  X दै. द यू इं डयन ए ेस 

२.दै. महारा  टाई स X दै. नवभारत टाई स X दै.टाई स ऑफ इं डया 

            ३.दै. लोकस ा X दै.लोकमत X दै.इं डयन ए स ेस X दै. बझनेस टडड 

४.दै. सकाळ. X दै.जागरण X द हंदू + बझनेस लाईन 
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     अ. . वृ प ाचे नांव पुणे आवृ ी  
दर ती 
चौ.सेमी 

मुंबई 
आवृ ी  दर 
ती चौ.सेमी 

रा य तर 
(महारा ) दर 
ती चौ.सेमी 

देश तर 
(भारत)  दर 
ती चौ.सेमी 

१ दै.लोकस ा २७५/- १,४००/- १,९००/- --- 

२ दै.इं डयन ए स ेस ५२५/- १,३००/- १,८००/- २५००/- 

३ 
दै.लोकस ा + 
दै.इं डयन ए स ेस 

७२५/- १,८००/- २६५०/- ३०००/- 

४ दै.महारा  टाई स ३११/- ७४९/- १३०२/- --- 

५ 
दै. टाई स ऑफ 
इं डया ५६१/- २०१२/- २५२५/- ४५३२/- 

६ 

दै.महारा  टाई स + 
दै. टाई स ऑफ 
इं डया + 
नवभारतटाई स 

८२८/- २६०३/- ३१०२/- ५२५०/- 

७ दै. बझनेस टडड ७५/- ३००/- ४००/- ११००/- 
८ दै. हंदु तान टाई स १,९००/- १,९००/- १,९००/- ४,२००/- 

९ 
दै. द हंदू + 
बझनेस लाईन 

- २७५/- २७५/- ३६००/- 

१० दै. लोकमत ३६/- ७१५/- १,६००/- --- 

११ 
दै. सकाळ 

पं.िचं.मु य आवृ ी 

९७५/- 

२६३/- 

२४०/- 

- 

१,९००/- 

- 

--- 

 

१२ दै. पुढार  ४७/- ६५०/- १,५००/- --- 

१३ दै. पु यनगर  २५/- २२/- २३४/- --- 

१४ 
दै. द यू इं डयन 
ए ेस 

- - - २५००/- 

१५ दै.जागरण - - - ९५००/- 

    उपरो  जा हरात रोटेशन ठर व याचे अिधकार मा. आयु  यांना दे यास तसेच 

१. सन २०१६-१७ साठ  रोटेशन प दतीने वृ प ांना जा हरात दे यास 

२. एखाद  अितमह वाची जा हरात रोटेशन म तोडून मा. आयु  , मा. अित र          
आयु  यांनी मा यता दले या वृ प ात िस द स देणेस 

३. मनपा या व वध खा यां या जा हराती शासना या राजप ात िस द स देण.े व 
यासाठ  यां या दराने बील अदा करणेस. 
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४. मागील वषाची थ कत बीले सन २०१६-१७ म ये अदा कर यास 
 
५. जा हरात िस द  कर याबाबत मनपाचे जा हरात रोटेशन धोरण मा य असले या 

मनपा रोटेशन याद वर ल न याने समा व  केले या वृ प ांकडून करारनाम ेक न 
घेणेकामी  मा यता दे यास तसेच इतर वृ प ांकडून जा हरात रोटेशन धोरण मा य 
असले या मनपा रोटेशन याद वर ल वृ पा ांकडून प ा ारे लेखी हमी घे यास 

 
६. मा हती व जनसंपक वभागाकडून ा  झाले या रोटेशन नुसार या वृ प ांनी 

कमीतकमी आकारमानात जा हरात िस द केली असेल यावृ प ा या 
आकारमानानुसार इतर वृ प ांना बल अदा कर यास तसेच वभागाने दले या 
आकारमानात जा हरात िस द  केली असेल या वृ प ांना बल अदा करणेस 

 
७. सदर या रोटेशन धोरणाची अंमलबजावणी पुढ ल वषाचे रोटेशन धोरण िन त 

होईपयत सु  ठेव यास 
 
८. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत जयंती महो सव आयो जत केले जातात. 

तसेच व वध वकास क पांचे  भूिमपूजन व उदघाटन केले जातात. या संबंधीची 
जा हरात रोटेशनमधील वृ प ानंा यांचे गट तयार क न दे यास. 

 
९. न याने जा हराती देणे / मा य धोरणात काह  अडचणी िनमाण झा यास अगर 

फेरबदल करणे अस यास याबाबत संपुण िनणय घे याचा अिधकार मा. आयु  

यांना दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५७२     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५७/२०१६ 
  द.२३/०६/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678) 
ची दु तीबाबत. 

( वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव माकं – १६५७३     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३६५/२०१६ द.१७/६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-११/२०१५-१६ अ वय,े 

भाग . ४५ पंपर  वाघेरे येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करण े
( सन २०१५-१६) ठेकेदार म.ेआर. एम. ए टर ायजेस िन.र.  ८,४०,३२०/- (अ र  र.  आठ 
लाख चाळ स हजार तीनशे वीस फ ) पे ा -४१.११% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,९४,८६४/- 
पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५७४     वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३६३/२०१६ द.१७/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१४/२०१५-१६ अ वये 

भाग . ४८ ताप करनगर ीनगर येथे सारथी हे पलाईन वेब पोटल वर ल ा  त ार स 
अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) ठेकेदार म.े 
के.पी.क शन िन.र. .७,००,२५०/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे प नास फ ) पे ा -
४२.००% कमी या मंजूर दराने र.  ४,०६,१४५/- पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम य े कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असुन, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक –१६५७५     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३७५/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
ड े य कायालयाचे काय े ातील िन.नो. . २/२०१६-१७ अ वय,े भाग . ४३ व ५५ 

मधील नाले साफ क न गाळाची वाहतुक करणकेामी म.ेिशवमु ा वयंरोजगार सेवा सं था मया. 
िन.र. .५,०९,१०५/- (अ र  र. . पाच लाख नऊ हजार एकशे पाच फ ) पे ा ५२.००% कमी 
या मंजूर दरान े यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५७६     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/८/का व/२७/२०१६ द.२०/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.म हला व बाल क याण सिमती सभा ठराव .१८ द.२२/०६/२०१६ अ वय,े पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत LMV –TR ची प क  अनु ी ा  म हलांना कंवा 3W-TR  (ऑटो र ा 
ा पोट) ची प क  अनु ी व बॅच ा  म हलांना अथसहा य देण े या योजनेअंतगत ती 

लाभाथ  र. .२०००/- इतक  र कम ह  पं.िचं.म.न.पा.ह तील सोबत जोडले या म हला 
लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) ची पुतता करणा-या अजानुसार या पा  म हलांना 
देणेकामी होणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे व आव यकतेनुसार सदर योजनेत 
बदल दु ती कर याचा व यानुसार पुढ ल कायवाह  क न लाभ दे याचा अिधकार मा.आयु  
यांना देणसे मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 
ठराव मांक – १६५७७     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/६/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४०३/२०१६ द.२६/६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मे.बी. ह .जी.इंड या िल. यांना सादर केलेला दर अंदाजप क य दरापे ा २०.५०% ने कमी 
अस याने व तुलना मक या वाजवी दर अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माणे पुण करणसे स म अस याने दर वकारणेबाबत मा.आयु  यांनी द.   
/०६/२०१६ रोजी मा यता दलेली आहे. सदर ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६८,४०,०००/- 
व रा यशासन िनणयानुसार कमान वेतनाम ये वशेष भ याचे वाढ व दर देय राह ल, या अट स 
अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे व याकामी येणारे य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६५७८     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/६/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४०४/२०१६ द.२७/६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 म.न.पा.मु य इमारत, कायालय,े कॉर डोर व याभोवतालचा प रसराची यां ीक तसेच 
मनु यबळा ारे दैनं दन साफसफाई करणे या कामाची िन वदा नो टस .९/२०१४-१५ िस  
करणेत आली होती. पा  सं था म.ेबी ह जी इंड या िल. यांना कामाचा आदेश .आमुका/४/ 
का व/३७९/२०१५ दनांक ०१/०६/२०१५ अ वये द.१/६/२०१५ पासून १ वष कालावधीसाठ  
देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत दनांक ३१/५/२०१६ रोजी संपु ात येणार आहे. नवीन 
कामाची िन वदा नोट स ४/२०१६-१७ िस  कर यात आली आहे. िन वदेचा कालावधी दनांक 
२९/०४/२०१६ ते दनांक ०९/०५/२०१६ पयत होता. सदर िन वदेतील दराचे पाक ट मांक २ 
दनांक २०/०४/२०१६ रोजी उघड यात आले असून, दर वकृतीची कायवाह  अंितम ट यात 
आहे. दर वकृतीनंतर मा. थायी सिमतीची मा यता घेण,े करारनामा करण,े करारनामा िसल 
करणे व कामाचा आदेश देणे या कामासाठ  ०१ म हना कालावधी लागणार आहे. स थतीत 
कायरत असलेले म.ेबी. ह . जी.इंड या िल. यांना दनांक ०१/०६/२०१६ पासून १ म हना 
कालावधीसाठ  मदुतवाढ देणे याकामी यांचेशी करारनामा कामाचा आदेश देणे व याकामी येणा-
या य  र. .३,४०,०००/- खचास मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६५७९     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २८/६/२०१६      

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 दघी गायरान स ह न.ं७७ येथे तार फे संग व कंपाऊंड वॉल करणे (िन. .२०/२९-
२०१३/१४) (ठेकेदार म.ेकुबेरा क शन) या कामा या सुधार त र. .५०,००,०००/- चे 
अंदाजप कास मा. वधी सिमतीची मा यता िमळालेली आहे. सदर सुधार त अंदाजप कानुसार व 
िन वदा दरानुसार या कामावर होणा-या सुधार त एकूण र. .३९,३९,५००/- (२१.२१% कमी) चे 
खचास (३९,३९,५०० – २३,१७,३५३ = १६,२२,१४७ वाढ व) खचास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच सदर िन वदेतील भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – १६५८०     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानातील ना याकड ल उवर त आर.सी.सी. िभंत बांधणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करण े(िन.नो. .२८/५/२०१२/१३) ठेकेदार म.ेकुबेरा इंटर ायजेस 
या कामा या सुधार त र. .४९,८५,२९२/-चे अंदाजप कास मा यता िमळालेली आहे. सदर 
सुधार त अंदाजप कानुसार व िन वदा दरानुसार या कामावर होणा-या सुधार त एकूण 
र. .४४,८८,२५८/- (९.९७% कमी) चे खचास (४४,८८,२५८ – २०,७९,६९३ = २४,०८,५६५/-) चे 
वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर िन वदेतील भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.      

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

ठराव मांक – १६५८१     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २८/६/२०१६      

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 . .२९ मधील कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानाम ये कायालयातील फन चर व 
रंगरंगोट ची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे (िन.नो. .१६/३/२०१५/१६) ठेकेदार 
मे. कुबेरा इंटर ायजेस या कामा या सुधार त र. .५०,००,०००/-चे अंदाजप कास मा. वधी 
सिमतीची मा यता िमळालेली आहे. सदर सुधार त अंदाजप कानुसार व िन वदा दरानुसार  
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३०.३०% कमी या कामावर होणा-या सुधार त एकूण र. .३४,८५,०००/- चे खचास (३४,८५,००० 
– १२,२९,९९५ = २२,५५,००५/-) चे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर 
िन वदेतील भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – १६५८२     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २८/६/२०१६      

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 . .२९ से. .१ भूखंड .२ येथील उ ानासाठ  आर त जागेत केट ंग ॅक करणे 
(िन.नो. .१२/१८/२०१५-१६) ठेकेदार म.े अँटोकल िस ट म या कामा या सुधार त 
र. .५०,००,०००/- चे अंदाजप कास मा. वधी सिमतीची मा यता िमळालेली आहे. सदर सुधार त 
अंदाजप कानुसार व िन वदा दरानुसार (-२१.२१% कमी) या कामावर होणा-या सुधा रत एकूण 
र. .३९,३९,५००/- चे खचास (३९,३९,५०० – ९,२६,९४१ = ३०,१२,५५९ वाढ व) खचास तसेच 
सदर िन वदेतील भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक – १६५८३     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २८/६/२०१६      

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 मा. थायी सिमती ठराव .१६५२३ द.२१/६/२०१६ मधील वाढ/घट र. .१,४०,००,०००/- 
वगळून याऐवजी वशेष योजना मु यालय वाढ/घट र. .१,९२,००,०००/- व जेएनएनयुआरएम 
वाढ/घट र. .१,४०,००,०००/- हा मजकुर समा व  क न दु तीसह मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६५८४     वषय मांक – ५० 
दनांक – २८/६/२०१६     वभाग - उ ान 

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२९३/२०१६ द.२७/६/२०१६ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
     आषाढ वार  पालखी सोहळा दंड  मुखांना वृ ारोपणा या बयांचे बॉ सेस वाटप करणेबाबत 
कळ वले आहे. यानुसार पयावरण वभागाकड ल मंजूर दर ित बॉ स र. .१००/- दराने १५०० 
बॉ स म.ेओम एंटर ायजेस यांचेकडून थेट प तीने खरेद  करणेस मा यता येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५८५     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २८/६/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक-मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/२/का व/३२६/२०१६ द.२७/६/२०१६ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
     पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या अंदाजे २०,००,००० इतक  आहे. शहराम ये सॅिनटर  
नॅपक न वापरणा-या यांची सं या अंदाजे ३,५०,००० आहे.  स या म.न.पा. कडे वापरले या 
सॅिनटर  नॅपक नची शा ीय प दतीने व हेवाट लाव यासाठ  कोणतीह  यं णा उपल ध नाह . 
मे.अँ शन किमट  अगे ट अनफेअर मेड कल ॅ ट स ी.राज  कुमार परशुराम धडे, १३७ 
महावीर नगर, सांगली यांनी यांचे कड ल द.१४/६/२०१६ चे प ा वये यांचे सं थे या माट 
मै ण अिभयानांतगत पंपर  िचंचवड शहराम ये वापरले या सॅिनटर  नॅपक नची शा ीय 
प दतीने व हेवाट लाव यासाठ  सॅिनटर  नॅपक न इ सीनरेशन मिशन बसवण,े म हलांना सॅिनटर  
नॅपक न सहज उपल ध हावेत यासाठ  वड ग मिशन बस वणे व या वड ंग मिशनना अ ा 
टरलाई ड सॅिनटर  नॅपक नचा पुरवठा करणे तसेच या क पासाठ  सदर सं थेची 

पी.आय.ए.(Project Implementation Agency) हणून िनयु  करणेबाबत वनंती अज केलेला 
आहे. यानुसार स या ायोिगक व पात सहा ठकाणी उ  क प राब वणेस व याकामी 
M.O.U. क न देणेस मा. आयु  साहेब यांनी मा यता दलेली आहे. या अनुषंगाने सदर क प 
राब वणेकामी म.ेअँ शन किमट  अगे ट अनफेअर मेड कल ॅ ट स सं थेने र. .१००/- चे 
टॅ पपेपरवर M.O.U. क न दलेला आहे. यामिधल अट  व शत  खािलल माणे आहेत.  

१)सं थेने C.S.R. अंतगत उपरो  नमुद के या माणे (१) व ानगर सुलभ शौचालय (२) मोरया 
गोसावी दश या घाटाजवळ ल सुलभ शौचालय (३) म हला आय.ट .आय. कासारवाड  (४) 
मा यिमक शाळा, पपळे गुरव, (५) िशवाजी मा यिमक व ालय भोसर  (६) वाय.सी.एम. 
हॉ पटल अशा एकुण सहा ठकाणी हड ंग मिशन बसवाय या आहेत, या बद यात सदर सं थेस 
कोणताह  मोबदला देय असणार नाह . 
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२)पाच वषाकर ता मिशनचे मटन स,् मिशनची सुर तता व याकामी काळजीवाहकाची यव था  
सं थेने करावयाची आहे.  
३)मिशन बस वणे या ठकाणी त ार र ज टर, नॅपक न व ची न द करणेसाठ  र ज टर ठेवणे 
बंधनकारक असणार आहे.  

४) हड ंग मशीन या इनसीनरेटरम ये नॅपक नची व हेवाट लाव यानंतर िश लक रा हले या 
राखेची शा ीय प दतीने यो य ठकाणी व हेवाट लावणे आव यक आहे. 
५)नॅपक न ॅडेड कंपनीचे असणे आव यक आहे. 
६) हड ंग मिशन या वापरा बाबत तसेच सॅिनटर  नॅपक नची व हेवाट शा ीय प दतीने कशी 
करावी  याबाबत पो टर बॅनर ारे जनजागृती करणे तसेच हड ंग मिशन व इनसीनरेटर ची 
मा हती असणारे बोड मिशन बस व या या ठकाणी आत व बाहेर लावणेत यावेत. 
७) हड ंग मिशन ारे र. . ५/- चे कमतीत नॅपक न उपल ध क न देण.े 
८) सदर क पा संदभात कोणताह  वाद उ व यास मा. आयु  हे एकमेव लवाद असतील. 
सदर क पासाठ  म.न.पा.ने उपरो  नमुद केले या ठकाणी जागा व वीज उपल ध क न 
ावयाची आहे. या यित र  क पासाठ  म.ेअँ शन किमट  अगे ट अनफेअर मेड कल ॅ ट स 

या सं थेस कोणताह  मोबदला देय असणार नाह . अट  शत नुसार या क पासाठ  सं थेची 
पी.आय.ए. (Project Implementation Agency)  हणून िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५८६    वषय मांक – ५२ 
दनांक – २८/६/२०१६    वभाग – अ े ीय कायालय,आरो य  

सुचक-मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक–मा.संद प िचंचवडे 
संदभ-मा.अित.आयु  यांचे जावक .अ ेका/आ-१/का व/३८७/२०१६ द.२८/६/२०१६ 
     मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
     ी.संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा द.२८/६/२०१६ रोजी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त वेश करणार असून या दवशी पालखी व ठल मं दर आकुड  येथे 
मु कामी थांबणार आहे. पालखी सोह यासोबत येणा-या सुमारे २ ते २.५ लाख वारक-यांसाठ  
म.न.पा. माफत व वधा सेवा/सु वधा पुर व या जातात. याम ये फरते शौचालयाची सु वधा 
पुर वणेत येते. यासाठ  म.न.पा.कडे उपल ध असलेली फरती शौचालये कमी पडत असलेने 
मागील वष  भाडेत वावर २० पोटबल टॉयलेट ( येक  १ िसट असलेली) उपल ध करणेत आली 
होती. या वष  दे खल भाडेत वावर फरती शौचालये पोटबल टॉयलेट ( येक  १ िसट असलेली) 
पुर वणेकामी कोटेशन नोट स .२/२०१६-१७ िस  क न दरप के माग वणेत आली असून ा  
झाले या ३ दरप कांम ये म.े 3-D ENVIRONMENTAL SERVICES, KOTHRUD, PUNE यांनी 
सादर केलेला र. .१,९५०/- हा दर सवात कमी आहे. (वाहतुक खच, शौचालय बस वणे व 
व छता यासह) पालखी मु काम काळात वारक-यांनी उघ यावर शौचास जावू नये यासाठ  पुरेशा 
माणात फरती शौचालये उपल ध करणे आव यक आहे. यानुसार ा  कोटेशन लघु म दराने 
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मे. 3-D ENVIRONMENTAL SERVICES, KOTHRUD, PUNE यांचेकडून १०० नग पोटबल 
टॉयलेट ( येक  १ िसट असलेली) उपल ध करणेकामी यांचेशी करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेत आले अस याने याकामी र. .१,९५,०००/- चे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १६५८७     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या तावात 
नमूद माणे तरतूद म ये फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .२१,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – १६५८८     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

 पंपर  िचंचवड मनपा े ातील औंध रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल र क चौक येथे 
भुयार  माग वकसीत करणेसाठ  मनपा या सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कात तरतूद करणेत 
आलेली आहे. तर  सदर बी.आर.ट .एस व मु य र याची वाहतूक सुरळ त व वनाअडथळा 
हो यासाठ  र क चौक येथे भुयार  माग करणे गरजेचे आहे. अशा कार या कामाचा अनुभव 
असणारे व महापािलके या पॅनेलवर ल थाप य वषयक स लागार म.े इ ा कंग क स टंग 
इं जिनअस ( ा) िल., हे क प स लागार (PMC) अस यान े मनपा या मा य व चिलत 
दरानुसार क प स लागार यांना िन वदा र कमे या २.३५%  (िन वदा पुव ०.९% व िन वदा 
प ात १.४५%) अिधक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५८९     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २८/६/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचा जावक . फ ेका/ व/जा/५९८/२१०६ द. २७/६/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण-े  

 राजष  छ पती शाहू महाराज जयंती महो सव सन २०१६ क रता साई उ ान संभाजीनगर 
येथे आयो जत केले या व वध काय मांसाठ  वशेष कारची वनी ेपन यव था, काश 
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यव था, जिन  संच यव था करणेचे ता पुर या व पाचे काम म.े मोरया मंडप डेकोरेटस 
यांना कामाचे करारनामा न करता थेट प दतीने र. . ३,६८,८४६/- वर पुव मंजूर दराने १.७% 
कमी दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५९०     वषय माकं – ५६ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

 मा. थायी सिमती  ठराव . १६३५५ द. ३१/५/२०१६ अ वये ब े ीय कायालया या 
अंतगत शाहू उ ान बजलीनगर व रघुमाऊली उ ान बजलीनगर ह  दोन उ ाने बजलीनगर युवा 
ित ान यांना एक वष कालावधीसाठ  अंशत: सेवा शु क त वावर देखभाल व संर णाकामी 

देणेत आलेला होता. सदर उ ान एक वष ऐवजी तीन वषासाठ  या माण े दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५९१     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .५,२०,०००/-)  

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

ठराव मांक – १६५९२     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५९३     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

फ े ीय कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी िन वदा िन.नोट स . १२/६/-१४-१५ अ. .६ अ वये 
िस द करणेत आलेली होती. िन वद  अट  शत  नुसार कामाची एकुण मुदत ५ वष इतक  असून 

सु वातीस २ वष कालावधीसाठ  कामाचा आदेश ावयाचा आहे. तदनंतर कामाची गती, 
Performance  वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ 
ावयाची आहे. मा. थायी सिमतीने सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव . १०७३५ द. 

२१/२/२०१५ अ वये फ  १ वष कालावधीसाठ  मंजूर केलेली आहे. मा. थायी सिमती ठरावानुसार 
सदर कामाची िन वदा र कम पये १,०५,३९,९००/- पे ा ४.८४% कमी या दराने हणजेच 
र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच सु वातीस फ  एक वष 
कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. उवर त १ वष कालावधीसाठ  मा यता 
देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच 
न याने कामाचे आदेश दे यात यावेत या माणे ठराव मंजूर केलेला आहे. ठेकेदार म.े सुरज 
कॉ टर यांना . जिन/०२/का व/८१७/२०१५ द. १२/६/२०१५ अ वये कामाचे आदेश देणते 
आलेले आहेत. मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद केलेली १ वष कालावधीची मुदत द. 
११/६/२०१६ रोजी पुण होत आहे. ठेकेदार मे.सुरज कॉ टर यांचे काम समाधानकारक 
अस याने पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  ( द. ११/६/२०१७ पयत) िन वदा र कम पये 
१,०५,३९,९००/- पे ा ४.८४% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत काम 
क न घेणेस व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५९४     वषय मांक – ६० 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड म.न.पा. चे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी िन वदा िन.नोट स .१२/६/-१४-१५ अ. .४ 
अ वये िस द करणेत आलेली होती. िन वद  अट  शत  नुसार कामाची एकुण मुदत ५ वष 
इतक  असून सु वातीस २ वष कालावधीसाठ  कामाचा आदेश ावयाचा आहे. तदनंतर कामाची 
गती, Performance  वचारात घेऊन पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने 

मुदतवाढ ावयाची आहे. मा. थायी सिमतीने सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव . 
१०७३४ द.२१/२/२०१५ अ वये फ  १ वष कालावधीसाठ  मंजूर केलेली आहे. मा. थायी सिमती 
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ठरावानुसार सदर कामाची िन वदा र कम पये १,०६,१२,८००/- पे ा ४.८४% कमी या दराने 
हणजेच र कम पये १,००,९९,१४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच सु वातीस फ  एक वष 

कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. उवर त १ वष कालावधीसाठ  मा यता 
देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच 
न याने कामाचे आदेश दे यात यावेत या माणे ठराव मंजूर केलेला आहे. ठेकेदार म.े वशाल 
िस हल कॉ टर यांना .जिन/०२/का व/८२३/२०१५ द.२४/६/२०१५ अ वये कामाचे आदेश 
देणेत आलेले आहेत. मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद केलेली १ वष कालावधीची मुदत द. 
२३/६/२०१६ रोजी पुण होत आहे. ठेकेदार म.े वशाल िस हल कॉ टर यांचे काम 
समाधानकारक अस याने पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  ( द. २३/६/२०१७ पयत) िन वदा र कम 
पये १,०६,१२,८००/- पे ा ४.८४% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,००,९९,१४०/- पयत 

काम क न घेणेस व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १६५९५     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २८/०६/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं दप िचंचवडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांची जा. .मभा/ं७/का व/४७६/२०१६, द.२४/०६/२०१६  

मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवुन-   

मनपाची मा हती व जनसंपक वभागास आषाढ वार  पालखी सोहळा २०१६ मधील संत 
तुकाराम महाराज व संत ाने र महाराज पालखीतील दंड मुखांना व ठल मीणी मुत  
भेटव तु देणेकामी खरेद कामी अ प मुदत ई-िन वदा .९/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  म.ेअ य ीन एनज  यांचे व ठल 

मीणी मुत चे सवात लघु म दर र. . ३८६२/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
मा हती व जनसंपक वभागास ६५० नग व ठल मीणी मुत  खरेद  कामी एकूण र. . 
२५,१०,३००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. . 
२५,६७,५००/- पे ा २.२२ %  ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आले अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. तसेच अ प मुदत ई.िन.सु. .९/२०१६-१७ अ वये आषाढ वार  पालखी सोहळा 
२०१६ मधील संत तुकाराम महाराज व संत ाने र महाराज पालखी सोह यातील दंड मुखांचा 
मनपाचे वतीने व ठल मीणी मुत  / भेटव तु देऊन स कार करणेत येत आहे. िन वदेतील 
ा  लघु म दराने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या स मा.सद य व मा यवर यांचेकर ता 

पुन ययी आदेशा ारे जादा ३२५ नग व ठल मीणी मुत  / भेटव तु खरेद  करणेस व 
यासाठ  येणारे वाढ व र. पये १२,५५,१५०/- चे खचास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५९६     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २८/६/२०१६       

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात तावात नमूद माणे वाढ/घट मंजूर  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .११,००,०००/-)  

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

ठराव मांक – १६५९७     वषय मांक – ६३ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 क भागातील अंदाजप कामधील ताव सादर केले या वकास कामांम ये वाढ व घट 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .९०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५९८     वषय मांक – ६४ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा. नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- ी. तळपाडे संजय सखाराम, िल पक, उ ान वभाग यांचा द.२७/६/१६ चा अ पल अज  
वषय मांक ६४ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 

सभेचेवेळ  वषय मांक ६४ चा वचार कर यात यावा.  
 

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

 
ठराव मांक – १६५९९     वषय मांक – ६५ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 फ े य कायालयातील सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/घट– ३३,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – १६६००     वषय मांक – ६६ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे क े ीय कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामीची िन वदा .१२/२/२०१४-१५ 
नुसार मा. थायी सिमती ठराव . १०७३६, द. २१/०२/२०१५ अ वये िन वदा र. . 
१,०५,५१,२७६/- पे ा १ % कमी दराने म.े अं कता इं जिनअस या ठेकेदाराकडून काम क न 
घेणेस एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दली असून कामाचा दजा व इतर 
बाबीवर चचा क न उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी 
सिमतीची मंजूर  घेऊनच कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने कामाचे आदेश दे यात 
यावे असा ठराव करणेत आलेला आहे. मे. अं कता इं जिनअस यांनी सदर काम पुढ ल 
कालावधीत करणेस नकार दला अस याने यांची िन वदा र  करणेस व म.ेआय स पं स अँ ड 
इन हायरो सो य.ू ा.िल. वषयां कत काम िन वदा र. . १,०५,५१,२७६/- पे ा १.५%  कमी या 
दराने हणजेच र. . १,०३,९३,००७/- पयत काम करणेस तयार आहे. सदर र कमेपयत 
मे.आय स पं स अँ ड इन हायरो सो य.ू ा. िल. या ठेकेदाराकडून वषयां कत कामाचा िन वदा 
अट  शत  माणे काम क न घेणेस व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६६०१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २८/०६/२०१६      
सुचक– मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.सं दप िचंचवड, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड मनपाचे ड े ीय कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 
ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणे कामाची िन वदा .१२/५/२०१४-१५ 
नुसार मा. थायी सिमती ठराव .१०७३७, द.२१/०२/२०१५ अ वये िन वदा र. .१,०६,१४,६००/- 
पे ा १% कमी दराने म.ेअं कता इं जिनअस या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस एक वष 
कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दली असून कामाचा दजा व इतर बाबीवर चचा क न 
उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेऊनच 
कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने कामाचे आदेश दे यात यावे असा ठराव करणेत 
आलेला आहे. मे. अं कता इं जिनअस यांनी सदर काम पुढ ल कालावधीत करणेस नकार दला 
अस याने यांची िन वदा र  करणेस व म.ेसुरज कॉ . वषयां कत काम िन वदा र. . 
१,०६,१४,६००/- पे ा ५%  कमी या दराने हणजेच र. . १,००,८३,८७०/- पयत काम करणेस 
तयार आहे. सदर र कमेपयत म.े सुरज कॉ . या ठेकेदाराकडून वषयां कत कामाचा िन वदा 
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अट  शत  माणे काम क न घेणेस व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १६६०२     वषय मांक – ६८ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.सं दप िचंचवडे 

संदभ:-मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 
यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील सव मानधनावर ल फामािस ट कामगांराना 

पुढ ल नमूद के या माणे मानधनात वाढ ० ते ३ वष – १५,०००/- ३ ते ५ वष – २०,०००/- व 
५ ते १० वष २४,०००/-, १० वषापुढ ल २८,०००/- इतके एक त मानधन देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तर  डाटा ए  ऑपरेटर, ी क  मदतनीस, टाफनस व लँब टे निशयन, ए स-रे 
टे निशयन, सां यक  यांचे माणे मानधन वाढ दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६६०३     वषय मांक – ६९ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक-मा.सं दप िचंचवडे 

संदभ:-मा. कैलासभाऊ थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 
ी. वकास चं भान कदम, यशंतराव च हाण मृती णालयाम ये ने  रोग िच क सा 

सहा यक या पदावर काम सन २०१४ जानेवार  पासुन १०,०००/- इत या कमी मानधनावर काम 
कर त आहे. तर  याना र. .२२,०००/- इतके मािसक मानधन दे यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६६०४     वषय मांक – ७० 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक-मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे  यांचा ताव- 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय, आरो य वभागाकडे दैनं दन 
िनमाण होणारा कचरा उचलणे व वाहतुक क न कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  वाहने पुर वण े
कर ता ई-िन वदा नोट स .२/२०१४-१५ नुसार िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या 
िन वदांपैक  म.े आदश वयंसेवी सं था यांनी टपर क (७.५ मे.टन मता ) ित दन 
ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजूर व १ वाहन चालक यासह मोशी कचरा डेपोक रता अंदाजप क य 
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दरापे ा २४.५० ट के कमी हणजेच र. .३१५६/- व कचरा थानांतरण क  क रता 
अंदाजप क य दरापे ा १०.७१ ट के कमी हणजेच र. . ३१३०/- हा दर सवात कमी असलनेे 
मा. थायी सिमती ठराव .११९६७ दनांक ७/७/२०१५ नुसार यांची याकामी १ वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार यांना 
दनांक ५/८/२०१५ ते ४/८/२०१६ या एक वष कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आलेले 
आहेत. वभागास सदर कामाकर ता असलेली वाहनांची आव यकता वचारात घेता म.े आदश 
वयंसेवी सं था यांचेकडून उपरो  ठरावानुसार मा य करणेत आले या दराने भाडेत वावर 

पुर वणेकामी ( टपर क (७.५ मे.टन मता) ित दन ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजूर व १ 
वाहन चालक यासह मोशी कचरा डेपोक रता अंदाजप क य दरापे ा २४.५० ट के कमी हणजेच 
र. . ३१५६/- व कचरा थानांतरण क  क रता अंदाजप क य दरापे ा १०.७१ ट के कमी 
हणजेच र. . ३१३०/-) दनांक  ५/८/२०१६ पासून एक वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – १६६०५     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक-मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे  यांचा ताव- 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालय, आरो य वभागाकडे दैनं दन 
िनमाण होणारा कचरा उचलणे व वाहतुक क न कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  वाहने पुर वणे 
कर ता ई-िन वदा नोट स . १/२०१५-१६ नुसार िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  झाले या 
िन वदांपैक  म.े आदश वयंसेवी सं था यांनी टपर क (७.५ मे.टन मता) ित दन ितवाहन 
२ खेपांसाठ  ४ मजूर व १ वाहन चालक यासह कमी क न दले या मोशी कचरा डेपोक रता 
अंदाजप क य दरापे ा १४.८२ ट के कमी हणजेच र. .३१२९/- व कचरा थानांतरण क  
क रता अंदाजप क य दरापे ा ६.५१ ट के कमी हणजेच र. .३११९/- हा दर सवात कमी 
असलेने मा. थायी सिमती ठराव . ११९६७ दनांक ७/७/२०१५ नुसार यांची याकामी १ वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार यांना 
दनांक ५/८/२०१५ ते ४/८/२०१६ या एक वष कालावधीसाठ  कामाचे आदेश देणेत आलेले 
आहेत. वभागास सदर कामाकर ता असलेली वाहनांची आव यकता वचारात घेता म.े आदश 
वयंसेवी सं था यांचेकडून उपरो  ठरावानुसार मा य करणेत आले या दराने भाडेत वावर 

पुर वणेकामी ( टपर क (७.५ म.ेटन मता ) ित दन ितवाहन २ खेपांसाठ  ४ मजूर व १ 
वाहन चालक यासह कमी क न दले या मोशी कचरा डेपोक रता अंदाजप क य दरापे ा १४.८२ 
ट के कमी हणजेच र. .३१२९/- व कचरा थानांतरण क  क रता अंदाजप क य दरापे ा ६.५१ 
ट के कमी हणजेच र. .३११९/-) दनांक ५/८/२०१६ पासून एक वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
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देणेस, यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणे व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

 
 

(आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/११/का व/९८६/२०१६ 
दनांक – २९/०६/२०१६     

                                                 
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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(मा.महापािलका आयु  यांचे जावक मांक ना वयो/८/का व/२७/२०१६ द.२०/०५/२०१६ चे लगत) 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर , पुणे १८  

नागरव ती वकास योजना वभाग 

म हला व बालक याण योजना 
 

 “ LMV –TRची प क  अनु ी ा  म हलांना कंवा 3W-TR  (ऑटो र ा ा पोट)  

ची प क  अनु ी व बॅच ा  म हलांना अथसहा य देण े” 

म हला लाभा यासाठ चे पा ता िनकष ( अट  व शत  ) 
 

१. म हला/मुली या नावे आधार काड/आधारकाड काढलेब लची पोच पावती (र हवाशी त) ची 
सा ां कत स य त अजासोबत जोडणे आव यक. 

२. पं. िचं.म.न.पा.ह त वा त य असणे आव यक. 
३. वा त या या पुरा याथ म हलां या नावे/नाव असलेले :– आधारकाड/ आधारकाड काढलेब लची 

पोच पावती (र हवाशी त)/घरप ट  ( िमळकतकर) पावती/ पं. िचं.म.न.पा.चे झोपडप ट धारक 
हणून ओळखप /मतदार ओळखप / व ुत बील/टेिलफोन बील/रा ीयकृत बँकेचे पासबुक/ 

रेशनकाड इ याद  त सम कागदप े यापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) पुरा याथ 
अजासोबत सादर करावे लागेल. 

४. कौटंु बक वा षक उ प न १,००,०००/- पयत असणे आव यक, पुरा याथ मा.तहिसलदार/ त सम 
अिधका-याकड ल उ प नाचा दाखला/ पवळे/केशर  रेशनकाडवर ल र. .१,००,०००/- पयतचे नमूद 
उ प न आव यक. यानुसार अजासोबत मा.तहिसलदार / त सम   अिधका-याकड ल उ प नाचा 
दाखला/ पवळे/ केशर  रेशनकाड (सा ां कत स य त) जोडणे आव यक. 

५. ल नानंतर या कंवा इतर कारणा तव नाव बदलाबाबत या पुरा याथ पॅनकाड/ल नप का/ ववाह 
न दणी दाखला/ माणप , शासक य राजप , र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर केलेले नोटराई ड 
ित ाप  यापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) अजासोबत जोडणे आव यक. 

६. द.०१/०४/२०१५ रोजीची कंवा यापुढ ल कालावधीत ा  LMV –TR या प या अनु ीची 
कंवा 3W-TR (ऑटो र ा ा पोट (Transport) ची प क  अनु ी व बॅचची सा ां कत त 
अजासोबत जोडणे आव यक. 

७. सदरचा लाभ एकदाच देणेत येईल. 
८. लाभ दे याचा अथवा नाकार याचा अंितम अिधकार मा.अित.आयु  सो./मा.आयु  सो. यांना 

रा हल. 
 

 सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                          पंपर  – ४११ ०१८ 


