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

कायप का मांक - २२८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १४/०६/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १४/०६/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभसे 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.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
८) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१०)मा.वाबळे संजय म हारराव 

       
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-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.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसल-ेमु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.तुप,े मा.दुधेकर-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड, मा.माने, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.इंदलकर,  मा.लोणकर - सहा यक 
आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,  मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 
मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.क पल,े मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , 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.जाधव- शासन अिधकार , 
मा.ऐवल-ेसमाज वकास 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 आल े–  
 
वषय .२८) ी.संत ाने र महाराज व ी.संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळयातील वारक-

यांना मोफत औषधोपचार करणेबाबत.  
वषय .२९) पाणी पुरवठा व जलिन:सारण वभागात JnNURM क पातील कामांसाठ  

स लागार फ  अदा करण.े 
वषय .३०) ी.रामदास तांब,े कायकार  अिभयंता तथा उपशहर अिभयंता यांचे ई ायल           

दौ-यासाठ  झाले या वास खचाची र कम ितपूत  करणेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

वषय .३१) िन.नो. .०४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०५ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजुर   

  िमळणेबाबत. 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड मनपा माफत होणा-या काय माम ये यापुढे झाडां या बया, बयांचे 

  Box यांचा वापर करणेबाबत.  
वषय .३३) शहरातुन वाहणा-या पवनानद या वाहातील अडथळा काढून टाकणेसाठ  आव यक 

कामे करण.े 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या तीन   

आिथक वषाचे ताळेबंदप क (Balance Sheet ) बन वणेबाबत. 
वषय .३५) मा यिमक व ालयातील व ा याना शालेय गणवेशाचा पुरवठा करणेकामी   

येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत. 
वषय .३६) भाग .१३ यमुनानगरम ये स.े .२२ येथे दफनभुमीची  िसमािभंत बांधण,े उंची  

   वाढ वण,े इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 
वषय .३७) गंगानगर आरओबी ते िचंचवड टेशन पयत िनयो जत र यावर दुभाजकात 

टलाईट यव था करण–े मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .३८) ड े ीय उ ान-वृ संवधन अंतगत भाग .४४ अशोक िथएटर काय े ामधील 

हेमुकलानी उ ान व लाल बहादुर शा ी उ ान येथील देखभाल संर ण कामकाज 
– मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

वषय .३९) आषाढ  वार  पालखी सोह यािनिम  ी संत तुकाराम महाराज यांची अभंगगाथा 
क ा य प दतीने सोशल िम डया तसेच ड जटल िम डया या मा यमातून स  

पोहच व यास यणेा-या खचास मा यता िमळणेबाबत – मा.अिनता तापक र, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

वषय .४०) िचंचवड गाव येथे छ पती संभाजी महाराज यांचा पूणाकृती पुतळा उभारणे तसेच 
सभोवतालचा प रसर सुशोिभत करणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत- मा. 
सं दप िचंचवडे, मा. स वता साळंुके यांचा ताव  
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वषय .४१) . .२२ िचंचवडगाव भाजी मंडईचा व तार करणे व इतर अनुषंिगक काम करणे 
या कामास स लागार नेमणेबाबत - मा.सं दप िचंचवडे, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव.  

वषय .४२) भाग . २२ िचंचवडगाव येथील ांितवीर चापेकर शाळेम ये खेळा या मैदानास 
े क गॅलर  बांधणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत- मा. सं दप िचंचवडे, 

मा. स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .४३) भाग . २२ िचंचवडगाव येथील आर ण . २२६ येथे बहुमजली पा कग 

उभारणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत- मा. सं दप िचंचवडे, मा. स वता 
साळंुके यांचा ताव. 

वषय .४४) मे.इ फ िनट  क सलट ंग इंजीिनअस यांची पंपर  िचंचवड मनपा या पॅनेलवर 
क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत- मा.अिनता तापक र, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव     
वषय .४५) मा. थायी सिमती ठराव .१६१८१ दनांक १०/५/२०१६ दु तीबाबत- मा.अिनता 

तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .४६) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- 

मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .४७) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .४८) तरतूद वग करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .४९) वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके 

यांचा ताव. 
वषय .५०) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील झोिनपु कायालयातील कामा या तरतूद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .५१) २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या भागाम ये 

आलेली कामे क मु यालय तरावर घेणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता 
तापक र यांचा ताव. 

वषय .५२) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड मु यालयातील कामां या तरतूद म ये  
फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 

---------- 
दनांक ७/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२७) चा 

 सभावृतांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
-------------- 
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ठराव मांक –१६४११      वषय मांक – १ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६३/२०१६ 

द.२३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०९ 

अ वये भाग .२६ काळभोरनगर मधील जयम हार आकुड  झोपडप ट  मधील जूने १० िस सचे 
संडास लॉक पाडून न वन २६ िस सचे सूलभ शौचालय बांधणकेामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड 
ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र.   ३२,६७,५०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सदसु  हजार पाचशे 

सहा फ ) पे ा १७.११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२७,०८,४३६/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न  घेणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६४१२      वषय मांक – २ 
दनांक – १४/०६/२०१६     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 
वषय:-मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, 

देखभाल व दु ती करणबेाबत. 
( वषय .२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा) 

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

ठराव मांक – १६४१३     वषय मांक – ३ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२३३/२०१६ द.१/०६/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .01/2016-17 कर ता मनपाचे 

उदयानाम ये व वध वषयावर ल माह ती दशक बोड बस व याकामी मे.ओम इं टर ायजेस 
कोटेशन नोट स र. .1,94,276/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या णव हजार दोनशे शहा र फ ) 
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अंदाजपञ कय दरापे ा (-2 % ने कमी) कोटेशन वीकृत क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४१४      वषय मांक – ४ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.मु य लेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/६९४/२०१६ द.३/०६/२०१६ 

मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे –  
मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर   कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६४१५      वषय मांक – ५ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- बीआरट एस 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/४२१/२०१६ द.०३/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क शासना या शहर  वकास मं ालय (MoUD) व 

जागितक बँके या सहा याने JnNURM व SUTP योजनांतगत शहरातील सावजिनक वाहतूक 
यव था सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प राब वत आहे. सदर क पांतगत प ह या ट याम ये 
४५.०० क.मी. लांबीचे ४ र ते बीआरट एस बस सेवेसाठ  वकसीत करणेची कामे हाती घेतली 
असुन यापैक  सांगवी - कवळे व नािशक फाटा - वाकड या दोन र यावर बीआरट  बस सेवा 
अनु मे ५ स टबर २०१५ व २८ नो हबर २०१५ पासून सु  केलेली आहे. सदर मागावर ल 
बीआरट  बस सेवेचे RAINBOW BRTS असे ँड ंग केलेले असुन यास वाशांचा चांगला ितसाद 
िमळत अस यामुळे RAINBOW BRTS देशभरात िस  होत आहे. शहरातील सावजिनक वाहतूक 
यव था स म करणेसाठ  METRO, MONORAIL, LIGHT RAIL (LRT), BRTS आ द पयायापक  
सवात व त, लवकर अंमलबजावणी होणारा व वाशांना जा तीत जा त भागाम ये सेवा 
पुर वणारा बीआरट एस हा पयाय आहे. बीआरट एस बाबत जागितक तरावर नवीन तं ान, 
तां क बाबी, चांगले अनुभव, वाशां या सु वधा, यामधील अ याधुिनक बाबी यासंबधी क  
शासन, रा य शासन, थािनक वरा य सं थामधील अिधकार , पदािधकार  यांना आंतररा ीय 
तरावर ल त ांचे मागदशन व अनुभव िमळणेसाठ  दर २ वषानी Asia BRTS Conference  ३ 
दवसांकर ता जागितक बँक व MoUD,  क  शासन यांचे सहकायाने आयो जत करणेत येते. 
प ह या दो ह   Asia BRTS Conference  अहमदाबाद येथे CEPT University अहमदाबाद व 
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Ahmedabad Municipal Corporation यांनी नो हबर/ डसबर २०१२ व २०१४ म ये आयो जत 
केले या आहेत. यापैक  प ह या २०१२ या प रषदेस १५ देशामधुन २५० ितिनधी व दुस-या 
२०१२ या प रषदेस २५ देशातील २०० पे ा अिधक ितिनधींचा भरघोस ितसाद  िमळालेला 
आहे. स या देशातील अनेक शहरात सावजिनक वाहतूक सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प 
राब वणेत येत आहे. पुणे व पंपर  िचंचवड शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठ  ७० - ८० क.मी. चे 
र ते बीआरट  बस सेवेसाठ  वकसीत करणेत येत आहेत. पुणे व पंपर  िचंचवड शहराम ये ३ 
दवसांची आंतररा ीय प रषद (3rd Asia BRTS Conference) आयो जत करणेसाठ  येणारा खच 
पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व रा य शासनामाफत करावा लागणार आहे. पंपर  िचंचवड 
मनपान ेबीआरट  क पातील नािशक फाटा जं शन व ए पायर इ टेट येथील उ डाणपूलाक रता 
जागितक बँकेचे कज पाने अथसहा य घेतलेले आहे. यामुळे SUTP क पांतगत पंपर  िचंचवड 
मनपास जागितक बँकेकडून GEF Grant देणेत येतो. सदर GEF Grant मधुन मनपा या 
ह याचा खच करणेस जागितक बँके या पूव मा यतेने श य होणार आहे. सदर आंतररा ीय 
प रषदेमुळे पुणे व पंपर  िचंचवड शहरातील रेनबो बीआरट एस ला जागितक पातळ वर ल अनेक 
त ांचे मागदशन लाभेल व याअ वये RAINBOW BRTS ची िस द  ह  आंतररा ीय पातळ वर 
जाईल. यास अनसु न या प रषदे या पुणे मनपा व पंपर  िचंचवड मनपा यांनी संयु पणे रा य 
शासना या मागदशनाखाली आयोजन करणेस व यासाठ  होणा-या संभा य खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४१६      वषय मांक – ६ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७२/२०१६ 

द.०३/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३४ 

अ वये भाग .४२ मधील भाटनगर पुनवसन क पाअंतगत थाप य वषयक कामांची दु ती 
कऱणेकामी मे.मयुर मा ती मंगळवेडेकर िन.र. . ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २३.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .७,०९,४१३/- 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. 
---------- 
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ठराव मांक –१६४१७      वषय मांक – ७ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८०/२०१६ द.०६/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. .१६ अ वय े सन 

२०१५-१६ साठ  सांगवी भाग .५९  मधील मधुबन प रसरातील जु या सी.आय. लाईन बदलून 
नवीन ड .आय. पाईपलाईन ( वतरणनिलका) टाकणेसाठ   मे. जय इं जिनयस यांची, िन वदा 
र कम .९,८०,२९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी  हजार दोनशे या णव  फ ) पे ा १७.६०% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,४८,१४८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े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 –१६४१८      वषय मांक – ८ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७९/२०१६ द.०६/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .१२ अ वय े सन 

२०१५-१६ साठ  भाग .६२ दापोड  मधील जु या सी आय लाईन बदलून नवीन ड . आय. पाईप 
लाईन टाकणकेामी मे.जय इं जिनयस िन वदा र कम .९,८०,३०१/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी  
हजार तीनशे एक  फ ) पे ा १७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,४८,१५६/- 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. 
---------- 
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ठराव माकं –१६४१९      वषय मांक – ९ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८१/२०१६ द.०६/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२३ अ वय े क 

भागातील नवी सांगवी व जुनी सांगवी भागातील जलवा ह यावर ल नादु त झालेले हॉ व 
बदलणे व वतरण यव थेची देखभाल व दु ती करणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस िन वदा 
र कम .१४,००,४८०/- (अ र - चौदा लाख चारश ेऐंशी फ ) पे ा ३७.८६% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,१३,७७१/- 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 य े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 –१६४२०      वषय मांक – १० 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- बीआरट एस 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/४२८/२०१६ द.६/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
महारा  शासनाचे अवर सिचव, नगर वकास वभाग, यांचे प  मांक एमआर ह सी 

/३३१६/ . .४४/न व-७ द.१२/१/२०१६ प ा वये पुण-ेलोणावळा दर यान ३ र  व ४ थी 
उपनगर य रे व े लाईन, रे वे मं ालय व महारा  शासन यां या ५०%:५०% सहभागाने सु  
कर यास म य रे वेने मा यता दली अस याचे मुंबई रे वे वकास कॉप रेशन िल. यांनी महारा  
शासनास कळ वले आहे. या क पासाठ  जिमन अिध हन (LA) सोडून सुमारे र. .२३०६ कोट  
खच (Feasibility Report) माणे येणार आहे. यानुसार  ित कमी खच सुमारे ३३ कोट  पये 
इतका येतो. सदर क पासाठ  मुंबई नागर  प रवहन क पा या (MUTP) धत वर रा य 
शासनाकडून ५०% आिथक  सहभाग अपे लेला आहे. या संबंधी अवर सिचव, नगर वकास 
वभाग, महारा  शासन यांनी या माणे मुंबई नागर  प रवहन क पाम ये (MUTP) रा य 
शासना या वतीने दयावयाची ५०% र कम मुबंई महानगर देश वकास ािधकरण (MMRDA) 

माफत दली जाते या माणे पुणे - लोणावळा दर यान या वषयां कत क पासाठ  (PUTP) 
रा य शासनाकडुन अपे लेली ५०% र कम पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा/ ािधकरण/पुण े
महानगर देश वकास महामंडळा माफत सोस याबाबत अहवाल देणेकामी शासनान ेआदेिशत 
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केले आहे. पुणे लोणावळा दर यान ३र  व ४थी उपनगर य रे वे लाईन पुण े मनपा, पंपर  
िचंचवड मनपा व पुणे महानगर देश वकास ािधकरण यांनी आपआप या ह तील लांबी या 
माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) महारा  शासन देय असललेा ५०% खच दयावा असे 

मत आहे. वषयां कत क पातील ३ र  व ४ थी उपनगर य रे वे मागाची पुणे ते लोणावळा 
लांबी ७०.०० कमी इतक  असून यावर १७ टेश स आहेत. यापैक  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह त सदर रे वे मागाची लांबी सुमारे १६.७१ कमी असून यावर ०५ 
टेश स असुन वषयां कत क पाचा मनपा ह त होणा-या खचाम ये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका लांबी या माणातील (Pro-rata basis) एकूण खच सुमारे र. .५५०.४७५ कोट  
अपे त आहे. पुणे - लोणावळा दर यान ३र  व ४थी उपनगर य रे वे लाईनचा नागर कांना लाभ 
होणार अस यामुळे पंपर  िचंचवड मनपा या ह तील लांबीम ये होणा-या खचातील महारा  
शासनाचा ह सा (५०%) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ावयाचा आहे (Pro-rata basis). 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मनपा ह त १६.७१ कमी लांबीसाठ   एकूण खच सुमारे 
र. .५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. रे वे लाईन या मनपा ह तील लांबी या माणातील 
 खचा माणे ५०% खच महारा  शासनाचा ह सा र. .२७५.२३७५ कोट  देणेबाबतचा वषय आहे. 
सदर क पासाठ  जागा अिध हन (LA) सोडून एकूण र. .२३०६.०० कोट  खच येणार अस याचे 
मुंबई रे वे वकास कॉप रेशन िल. यांनी कळ वलेले आहे. यापैक  ५०%  र कम हणजेच . 
११५३.०० कोट  .रा य शासन देय आहे. पंपर  िचंचवड मनपा ह तील १६.७१ कमी लांबीसाठ   
एकूण खच सुमारे र. . ५५०.४७५ कोट  अपे त आहे. यापैक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
(PCMC) महारा  शासनाचा ह सा ५०% हणजेच र. .२७५.२३७५ कोट  देण ेआव यक आहे. 
सदर क पाचे खचाम ये पंपर  िचंचवड मनपा माणेच महारा  शासन देय असणा-या ५०% 
खच रे वे लाईन या लांबी या माणातील खचा माणे (Pro-rata basis) ह सा देणसे मा यता 
देणकेामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१६४२१      वषय मांक – ११ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- व ुत 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/तांमा-२/२०१/२०१६ द.६/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या शासक य इमारतीमधील न वन महापािलका सभागृहासाठ  वापरात असले या 

उ ाहकाची वाष क प तीने देखभाल दु ती करणे (२०१६-१७) चे काम, िन वदा न माग वता थेट 
प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र कम पये 1,91,489/- 
मे.कोन ेइले हेटर इंड या ा िल., पुण ेयांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१६४२२      वषय मांक – १२ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/११/का व/४५/१६ द.६/०६/२०१६ 
वषय:- बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागासाठ  गुगल इमेज खरेद  
करणेबाबत.  

( वषय . १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६४२३      वषय मांक – १३ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९२/२०१६ द.०७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .11 अ वये इ 

भागात ड . आय. पाईप व हाँ व पुर वणकेामी मे. ांजल कॉप रेशन िन वदा र कम . 
६९,९८,८५६/- (अ र  र. . एकोणस र लाख अ या णव हजार आठशे छ प न फ ) पे ा 
४.७२% जादा दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मजूंर दराने र. .73,29,202/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े 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 देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६४२४      वषय मांक – १४  
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५/का व/४३९/२०१६ द.०७/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचचंवड महानगरपािलका क े ीय कायालयातगत सांगवी दापोड  येथील पवना 

नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यां या कड ल आदेश .क ेका/आ१५/ 
का व/२६६/१६ द.२८/०३/२०१६ अ वये र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) आगावू 
घेतलेली होती. सदरचे कामकाज मा.आयु  साहेब यांचे द.०३/०३/२०१६ रोजी दले या 
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सुचनेनुसार थेट प दतीने वभागामाफत रोजाने कमचार  लावून व जे.सी.बी. या सहा याने 
करणेत आलेले आहे. द.१६/०४/२०१६ ते ०३/०५/२०१६ अखेर एकूण १३९.५ मनु यबळाचा वापर 
क न र. .५५,८००/-इतका खच करणेत आला असून द.२०/०४/२०१६ ते ३०/०४/२०१६ अखेर 
एकूण ६८ तास जे.सी.बी.वापर क न र. .४४.२००/- इतका खच करणेत आलेला आहे. सदरचा 
एकूण खच र. .१,००,०००/- इतका य  खच झालेला आहे. तर  पवना न द पा ातील हायिसंथ 
काढणेकामी य  झाले या एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४२५      वषय मांक – १५ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांचे जावक . वमुका/५/का व/२५/२०१६ द.८/६/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015-2016 मधील अ. .6 अ वये 

फ े ीय कायालय प रसरातील न याने बांधणेत येणा-या शाळेचे व ुतीकरण करणेकामी 
मे. व प इले कलस ए ड इं जिनअ रंग िन.र. .7,49,973/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोनप नास हजार नऊशे याह र फ ] पे ा 23.90% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४२६      वषय मांक – १६ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९०६/२०१६ द.०९/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. . 22 अ वये 

भाग . ६२ दापोड  प रसरातील वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार नवीन 
पाईप लाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.यतीनमणी क शन िन वदा र कम .10,49,987/- 
(अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे स याऐंशी फ ) पे ा 21.05% कमी  दराने 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,70,413/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े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.   



12 
 

 
 

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

ठराव मांक –१६४२७      वषय मांक – १७ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
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 . १७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा) 

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

ठराव मांक –१६४२८      वषय मांक – १८ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०६/१६ द.७/०६/२०१६ 
वषय:-मोशी येथील मशान भुमीचे व तार करण व वकसीत करणबेाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक –१६४२९      वषय मांक – १९ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०७/१६ द.०७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/४/१५-१६ अ वय ेवॉड .७५ पंपळे 

सौदागर येथे मशानभूमीची सुधारणा करणे व व ुत दा हनी उभारण े(भाग-०२) कामी मे.राहूल 
क शन िन.र. . १,६३,८६,५५५/- (अ र  र. . एक कोट  येस  लाख शहाऐंशी हजार पाचशे 
पं चाव न ्  फ ) पे ा ४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. . १,६५,१७,६४७/- 
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 य ेकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र म 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 –१६४३०      वषय मांक – २० 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०८/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/३/२०१५-१६ अ वय,े भाग .५४ पंपळे 

िनलख गावठाण येथील मशानभूमी मधील शेडची दु ती व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी  
मे. एस.बी. सवई  िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास  हजार सातश ेफ ) 
पे ा  ३२.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४०,८०९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/ वसुल  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६४३१      वषय मांक – २१ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०९/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/२५-१५-१६ अ वय े भाग .५४ पंपळे 

िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मंद र पयत या मु य र याची सुधारणा क न 
डांबर करणाचे काम करणेकामी म.े ल सी क कशन ा.ली. िन.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  
र. . तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा २१.१०% कमी या केदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दरान ेर. .१९,११,५७३/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६४३२      वषय मांक – २२ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४१०/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/३-१५-१६ अ वय,े भाग .७ च-होली 

म य ेअंतगत कॉलनी र ते व मु य  डांबर  र यांची दु तीची काम ेकरणेकामी  मे. मोहनलाल 
मथरानी क कशन ा.ली.िन.र. .२४,५३,०१३/- ( अ र  र. . चोवीस  लाख ेप न ्    हजार तेरा 
फ  ) पे ा  ३३.३३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१७,१७,१९५/- 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 म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६४३३      वषय मांक – २३ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४११/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/२/२०१५-१६ अ वय ेभोसर  गावठाण व 

धावडेव ती येथील सव चौकाचे सुशोिभकरण करणेकामी म.ेसुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. . 
७,०७,२८३/- (अ र  र. .सात लाख सात हजार दोनशे याऐंशी फ ) पे ा ९.७०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,७०,६१०/- 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 य ेझालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४३४      वषय मांक – २४ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४१२/१६ द.७/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५२/३-१५-१६ अ वय ेभोसर  येथील अकंुशराव 
लांडगे ना यगृहामधील थाप य वषयक कामे करणे व रंगरंगोट  करणेकामी म.ेसुिनल अ णा पा 
सुयवंशी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा  
९.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .७,९६,७६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे   

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

ठराव मांक –१६४३५      वषय मांक – २५ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४१३/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/१५-१५-१६ अ वय े भाग .४८ 

तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम. 
प तीने दु ती करण े(सन २०१५-१६) मे.बरखा एंटर ायजेस िन.र. . ११,२०,४००/- (अ र  र. . 
अकरा लाख वीस हजार चारश)े पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. . 
६,७०,६७७/- 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 म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६४३६      वषय मांक – २६ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४१४/१६ द.७/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२७-१५-१६ अ वये भाग .४७ मधील 

र ते ड यु बी.एम. व बी.बी.एम प दतीने वकिसत करणकेामी मे. ी क शन िन.र. . 
२३,३३,६८६/- (अ र  र. . तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे शहाऐंशी फ ) पे ा ४२.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . १३,९६,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६४३७      वषय मांक – २७ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/तांमा-२/२०६/२०१६ द.७/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या शासक य इमारतीमधील उ ाहक .१ ते ४ ची वाष क प तीने देखभाल 

दु ती करण े२०१६/१७ (मे.ओट स मेक) हे काम उ पाद त कंपनी म.ेओट स इले हेटर कं (इ) 
िल., पुण ेयांचेकडुन िन वदा न माग वता थेट प तीने पंरतु रतसर करारनामा क न घेणेस व 
यापोट  येणारा खच र कम पय े ६,२०,२३६/- मे.ओट स इले हेटर कंपनी इंड या िल. यांस 

आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 

ठराव मांक – १६४३८     वषय मांक – २८ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा. स वता साळंुके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभा/ं१/का व/१३८/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तुन ी.संत ाने र महाराज  व ी.संत तुकाराम 

महाराज यां या पाल या ी. े  पंढरपरु येथे वारक-यांसह पायी जातात. या वारकर  लोकांसाठ  
महानगरपािलकेमाफत दरवष  मोफत औषधोपचार करणेत येतात. मागील वष  सन २०१५-१६ या 
वषातह  मनपा णालय/ेदवाखा यामधुन मोफत उपचार देणेत आले आहेत. यासाठ  मागील 
वष  र. .१४,१००/-इतका खच झाला आहे. याह  वष  वारक-यांना द. २७/०६/२०१६ ते द. 
२९/०६/२०१६ या थान व मनपा ह तुन वासादर यान मोफत उपचार देणे आव यक 
अस याने द.२७/०६/२०१६ ते द.२९/०६/२०१६ या पाल यांचे थान व मनपा ह तुन दो ह  
पाल यांचे वासा दर यान वारक-यांना मोफत औषधोपचार देणसेाठ  मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६४३९    वषय मांक – २९ 
दनांक – १४/०६/२०१६    वभाग- पाणीपुरवठा वभाग ब े य 
सुचक – मा. स वता साळंुके         अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब ेका/पाप/ुटे.क.६४५५/४५/२०१६ 

द.१०/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
JNNURM अंतगत ताथवडे गावाला पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी र. .४०.५८ कोट स 

शासनाची मा यता िमळालेली आहे. याअंतगत ताथवडे गावासाठ  िन वदा .१/१-२०१४-१५, 
िन वदा .१/२-२०१४-१५, व िन वदा .१/३-२०१४-१५ नुसार िस द कर यात येवून कामे 
स थतीत सु  आहेत. या कामांम ये सुमारे ५४.०१ क.मी इत या लांबीची जलवा हनी 
टाकणे या कामाचा समावेश असुन यापैक  सुमारे १४.९५ क.मी इत या लांबी या जलवा हनीचे 
काम पुण झालेले आहे. JNNURM अंतगत मंजुर क पासाठ  तां क प र ण करणेबाबत 
JNNURM क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी द.१०/०६/२०१५ रोजी या प ा वये 
कळ वलेले आहे. सदर प ा वये या कामांसाठ  शासना या िनयमानुसार दर ३ म ह यांनी 
(Quarterly) य थ सं थेमाफत तां क लेखाप र ण क न घेऊन याचा अहवाल MMRDA ला 
सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर योजनेसाठ  क /रा य शासनाकडून अनुदानाचा प हला ह ा 
ा  झालेला आहे. पुढ ल ह े मंजूर क न घेणे पुव  कामाचे Third Party Inspection क न 

अहवाल सादर करण ेआव यक आहे. यासाठ  पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागात JNNURM 
क पातील कामांसाठ  स लागार फ  अदा करणे या कामांतगत ताथवडे गावाला पाणीपुरवठा 

करणेबाबत या JNNURM अंतगत या कामांसाठ  तां क प र ण करणेकामी Third Party 
Inspection Agency / Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) यांची नेमणूक 
करणेसाठ  महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय 
.संक ण/२००८/१३३८/ .१७१/०८/न व-२० मं ालय, मुंबई ४०००३२, द.०२ माच २००९ 

अ वये शासक य अिभयां क  सं थेकडून तां क लेखाप र ण क न घेणेबाबत कळ वले आहे. 
तसेच तां क लेखाप र णकरण े शासक य सं थेला काह  कारणा तव श य नसलेस विश  
कौश य असले या लेखाप र कांची िन वदा येतुन सुयो य तां क लेखाप र क हणुन 
िनयु  करणेबाबत कळ वलेले आहे. तसेच म.े ीखंडे क स टंट ा.िल., वाशी, नवी मुंबई व 
NCPE Infrastructure India Pvt.Ltd. Hyderabad यांनी देखील Third Party InspectionAgency/ 

Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) हणून कामे केलेली आहेत. स या 
JNNURMअंतगत ताथवडे येथील जलिनःसारण वषयक मंजूर क पाचें तां क प र ण 
करणेसाठ  Third Party Inspection Agency/ Independent Review and Monitoring Agency 

(IRMA) मे. ीखंडे क ट टंट ा.िल., वाशी, नवी मुंबई, यांची नेमणूक करणेत आलेली आहे. या 
कामासाठ  सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कात पान .६२५, अ. .९ वर र. .२५,००,०००/- 
तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. मे. ीखंडे क स टंट ा.िल. यांचेकड ल Quarterly visit साठ  ित 
visit र. .५०,०००/- + १५%  सेवाकर अशी एकूण र. .५७,५००/- एवढा दर येत आहे. २ 
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वषाचा कालावधी ल ात घेता १०-१२ Visit हो याची श यता आहे. यानुसार एकूण खच 
र. .६,९०,०००/- इतका अपे त आहे. तसेच शासक य अिभयां क  कॉलेज, पुणे यांनी १२ visit 
साठ  र. .६,४९,७५०/- सेवाकरासह दलेला आहे. NCPE Infrastructure India Pvt. Ltd. 

Hyderabad यांनी याच कार या जलिनःसारण वभागाकड ल कामासाठ  र. .६५,०००/- + 
सेवाकर ित visits या माणे दर कळ वले होते. याअनुषंगाने शासक य अिभयां क  कॉलेज, पुणे 
यांनीताथवडे गावाला पाणीपुरवठा करणेबाबत या JNNURM अंतगत या कामांसाठ  तां क 
प र ण करणेकामी Third Party Inspection Agency / Independent Review and Monitoring 

Agency (IRMA) हणुन काम करणेचा दर र. .६,४९,७५०/- सेवाकरासह दलेला दर सवात कमी 
आहे. याअनुषंगाने शासक य अिभयां क  कॉलेज, पुणे यांची  Third Party Inspection 

Agency/Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) यांची १० ते १२ visit साठ  २ 
वषाचा कालावधी ल ात घेता नेमणूक करणसे मा यता देणेत येत आहे व या माणे शासक य 
अिभयां क  कॉलेज, पुणे यांचेकड ल र. .६,४९,७५०/- सेवाकरासह येणा-या खचासह करारनामा 
करणेकामी मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४४०     वषय मांक – ३० 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा वभाग 
सुचक – मा. स वता साळंुके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९१६/२०१६ द.१४/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
नगर वकास वभागाने (UD-33)२९ जानेवार  २०१६ या ई-मेल ारे ई ायल दौ-याबाबत 

अिधका-यांचे नामिनदशन करणेबाबत कळ वले होते. यास अनुषंगुन मा.आयु  यांचे मंजुर ने, 
ी.रामदास गणपतराव तांब,े उपशहर अिभयंता तथा कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग 

यांचे नामिनदशन करणार  तपासणी सुची नगर वकास वभागास पाठ वली होती. मा.सह सिचव, 
नगर वकास वभाग (न व-२) यांनी यांचे प  .mis2016/C.R.67/UD-33 द.१८/०२/२०१६ 
अ वय,े " ी.रामदास तांबे यांचे ई ायल दौ-यास शासनाची मा यता िमळा याचे कळवून पुढ ल 
कायवाह  करणेबाबत कळ वले होते. सदर प ाम ये यांनी .५ नुसार, The entire expense of 
this delegation in Israel will be fully borne by Consul General of Israel & the travelling 
expenditure from Mumbai to Tel  Aviv & Tel Aviv to Mumbai will be borne by the 
respective municipal corporations."  ी.रामदास तांबे यांनी मा.ड .के.जैन साहेब, अित. मु य 
सिचव, कृषी वभाग यांचे नेतृ वाखालील ७ अिधका-यां या पथकाम ये द.१९/०२/२०१६ ते 
२८/०२/२०१६ या कालावधीत ई ायलचा अ यास दौरा केला. ी.रामदास ताबंे यांनी मुंबई ते 
तेल अ ह ह व तेल अ ह ह ते मुंबई या वमान वासा या खचाची र कम .७८,६२०/- सव 
करांसह त र कम Grand skies Travel Pvt. Ltd. या कंपनीस द.०५/०३/२०१६ रोजी अदा केली 
आहे. याबाबत या पावतीची त सोबत सादर कर यात येत आहे. ी.रामदास तांब े यांनी 
द.३०/०३/२०१६ रोजी या प ा वये ई ायल दौ-याचा अहवाल सादर केला आहे. तसेच 
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द.१०/०४/२०१६ या प ानुसार, "मुंबई ते तेल अ ह ह व तेल अ ह ह ते मुंबई" या वमान 
खचा या .७८,६२०/- या रकमेची ितपूत  करणेबाबत वनंती केली आहे. ी.रामदास तांबे 
यांचे ई ायल अ यास दौ-याचा वास खच र. .७८,६२०/- ची ितपूत  JnNURM Reserve 

Fund या लेखािशषामधून करणेस मा यता देणते येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६४४१     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- झोिनप ु थाप य ्  
सुचक – मा. स वता साळंुके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८३/२०१६     
      द.१०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०५ 

अ वये भाग .१० तूळजाई व ती येथील अंजठानगर झोपडप ट  मधील धो े िनवास जवळ ल 
जूने १८ िस सचे शौचालय पाडून न वन २६ िस सचे सुलभ शौचालय बांधणेकामी म.े िस द क  
लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र. .  ३२,६७,५०६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  
हजार पाचशे सहा फ ) पे ा १७.११% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .२७,०८,४३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४४२    वषय मांक – ३२ 
दनांक – १४/०६/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा. स वता साळंुके         अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/६/का व/१३२५/२०१६ द.०३/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड मनपाम ये वषभरात वेगवेगळे काय म होत असतात, सदर काय माम ये 

ामु यान ेपु पगु छ, हार, तुरे यांचा वापर केला जातो. याच माणे स कारासाठ  शाल, ीफळ 
कंवा इतर व तंुचा वापर मो या माणात होत असतो. यावर मनपाचा मो या माणात खच 
होत असतो. स या पंपर  िचंचवड मनपाम ये Green Coverage वाढ वणेचे ीने पूढे वषभर 
झाडे लावा, झाडे जगवा, पयावरण वाचवा या मोह मे अंतगत मो या माणात शहराम ये झाडे 
लाव याचा उप म हाती घेणे आव यक आहे. शहरातील सव नगरसेवक, त ण मंडळे, गणेश 
मंडळ, इतर सामा जक सं था, पयावरण ेमींना देशी थािनक झाडां या १०० ते २०० बया 
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असलेला बॉ स सवाना वतर त के यास तसेच अशाच कारचे देशी थािनक झाडां या बयांचे 
बॉ स मनपा या सव समारंभात पु पगु छ हार, तुरे याऐवजी वापर यास पयावरण संवधनाचा 
संदेश सवदूर पोहोच व यास व शहराम ये झाडांची सं या वाढ व यास मदत होईल. अशा 
कार या एका बॉ सचे कंमतीसाठ  खु या बाजारातून कोटेशन माग वले असून सोबत जोडले 
माणे म.ेओम एंटर ायझेस, पुण ेयांचे सवात कमी दराचे कोटेशन माणे एकदम खरेद  के यास 

र. . १००/- ितनग िमळू शकेल अस ेसुमारे दोन हजार बॉ स खरेद  के यास याचा खच सुमारे 
र. .२.०० लाखापयत येईल. सदरचा खच पयावरण वभागा या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील 
पयावरण या लेखािशषामधून करणे श य आहे. सबब अशा कार या देशी थािनक झाडांचे 
व वध बीयांचे बॉ स वतर त क न पयावरण संवधनाचा संदेश सवदूर पोहोच व यास व 
शहराम ये झाडांची सं या वाढ व यास मदत होईल. यासाठ  ायोिगक त वावर थमत:अशा 
कारचे २००० बॉ स बाजारातून माग वले या कोटेशन माणे म.ेओम एंटर ायझेस, पुण ेयांचेकड ल 

सवात कमी दराचे कोटेशननुसार येक  र. . १००/- ित नग माणे एकूण खच र. . २.०० 
लाख इत या र कमेस खरेद  करणेस व अजून लागेल या माणे याच दराने खरेद  करणेस व 
यासाठ  येणारा खच स थतीत पयावरण वभागाकड ल पयावरण या लेखािशषामधून खच  

टाकणेस मा यता देणते येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६४४३     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १४/०६/२०१६      वभाग- पयावरण अिभयां क  वभाग 
सुचक – मा. स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३१९/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल Ho/Env/६/१/२०१५-१६ मधील शहरातुन वाहणा-या 

पवनानद या वाहातील अडथळा काढुन टाकणेसाठ  आव यक कामे  करणकेामी मे.राज अथ 
मु हस ऍ ड ा सपोट यांचेकडुन िन.र. .८७,६५,६१६/- पे ा + ४.८५% जा त या दराने क न 
घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४४४     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- लेखा वभाग 
सुचक – मा.स वता साळंुके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/जमा/का व/१०६७/२०१६ द.०९/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ चे या आिथक वषाचे ताळेबंदप क 

(Balance Sheet) बन वणे कामासाठ  म.ेजी.ड .जे अँड असो. यांचे दर वकृत क न एक ीत 



21 
 

 
 

र. .१२,६०,०००/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार फ ) (सव करांसह) चे खचास मा यता 
देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४४५     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- मा यिमक वभाग 
सुचक – मा. हरानंद आसवानी               अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश./४/का व/३५८/२०१६ द.१४/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 
मनपा या १८ मा यिमक व ालयातील एकूण ८०८६ व ा याना येक  २ माणे शालेय 

गणवेश िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक म.ेमहाल मी ेसेस अ ॅ ड टेल रंग 
फम, वाकड, पुणे यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदा जत र. .२,१४,८८,८२४/-  
(अ र  र. . दोन कोट  चौदा लाख अ याऐंशी हजार आठशे चोवीस फ ) या खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. तसेच संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व 
पुरवठा आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड मनपा या इ. ५ वी ते १० 
वी चे वगातील अंदाजे ८०८६ व ा याना तातड ने ती व ाथ  दोन पी.ट . गणवेष पुर वणे 
आव यक अस याने ी. महाल मी ेसेस अँड टेल रंग फम यांचेकडून सदरचे लघु म िन वदा 
दराने पी.ट . गणवेष (लाल रंगाची फुलपँट व पांढ-या रंगाचा हाफ ट  शट व यास मॅचींग लाल 
रंगाची कॉलर व मुलींना लाल रंगाची सलवार व पांढ-या रंगाचा कुता यास लाल रंगाची कॉलर 
प ट  व लाल रंगाची ओढणी ठरले या रंगानुसार) खरेद  कर यास व या कामी येणा-या य  
खचास मंजूर  दे यात येत आहे. आ ण करारनामा कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच इ. 
५वी ते इ. १० या व ा यासाठ  सन २०१६-१७ व २०१७-१८ सालासाठ  िन वदा िश ण 
मंडळाकडून माग व यात आ या असून यानुसार ा  झाले या िन वदांपैक  लघु म िन वदा 
धारक ी. वै णवी म हला काप रेशन पुणे यांचे कडून ा  लघु म िन वदा दरानुसार ती व ाथ  
१ वेटर खरेद  करणेस व याकामी कारारनामा करणेस आ ण येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६४४६     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १४/०६/२०१६     वभाग- थाप य वभाग 
सुचक – मा. स वता साळंुके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५४३/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/7/2015-16 अ वय,े भाग .13 

यमुनानगरम ये स.े .22 येथे दफनभुमीची िसमािभंत बांधण,े उंची वाढ वण,े इतर अनुषंिगक कामे 
करणे कामी म.ेयुिनक ेडस िन.र. .30,81,232/- (अ र  र. . तीस लाख ए कयाऐंशी हजार 
दोनशे ब ीस फ ) पे ो 26.66% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. . 23,72,764/- 
पयतकाम 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 य े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 –१६४४७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १४/०६/२०१६      
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

िन.नो. .८/१-२०१२-१३ गंगानगर आरओबी ते िचंचवड टेशन पयत िनयो जत र यावर 
दुभाजकात ट लाईट यव था करणे या कामांतगत िनयोजनानुसार र ता दुभाजक न झा याने 
र या या एका बाजूला पोल उभे के याने येक पोलवर िनयो जत दोन फ टंग ऐवजी एकच 
फ टंग बस वणेत आली. या माणे १३० पोलवर १३० नग फ टंग बस वणेत आलेले आहे. या 
कामातील उ वरत १७३ दवे से टर २३,२५,२७ िसट  ाईड, आकुड  गावठाण, आकुड  भाजी मंडई 
इ. ठकाणी बस वणेत आलेले आहेत. तर  व रल माणे केले या कामास व झाले या कामा या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक –१६४४८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १४/०६/२०१६      
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
 स या ड े ीय उ ान-वृ संवधन अंतगत भाग .४४ अशोक िथएटर काय े ामधील 
हेमुकलानी उ ान व लाल बहादुर शा ी उ ान येथील देखभाल संर ण कामकाज यापवु  उ ान 
वभागाचे िनवासी मजूर कमचार  कर त होते. सदर कमचार  म-े२०१६ म ये सेवािनवृ  झाले 
असलेने तेथील दैनं दन कामे अडचणीचे झालेने व तेथे सुर ा कमचार  उपल ध नसलेमुळे सदर 
उ ानाचे देखभाल व संर ण कामाचे िन वदा काढलेली असून सदर या पुण होणेस सहा 
म ह याचे कालावधी लागणेची श यता गृह त ध न तोपयत मनपा शत , अट  व िनयमानुसार 
अजून आधार वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था पंपर -१७ यांना सदरचे काम देणेस तसेच सदर 
कामासाठ  येणारे बलाचे खचाचे र कमेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६४४९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १४/०६/२०१६      
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
 स या सोशल तसेच ड जटल िम डया भाग सव  होत असतांना दसत आहे. यांत 
आजची त णाई ह  रॅक, फेसबुक, वटर, डॉ बी या गा यावर गुंग होतांना दसत आहे. याला 
कुठेतर  फाटा देत अ या माची आवड िनमाण हावी हणून आ ण आप या परंपरेची जाणीव 
हावी हणून पंपर -िचंचवड महापािलके या व श द एशन, ािधकरण, िनगड  यां या वतीने 
लवकरच ी संत तुकाराम महाराज यांचे ४५८६ अभंग व या अभंगांचा अथ मोबाईल या 
मा यमांतून तसेच इतर िमड या या मा यमांतून क ा य प दतीने सव  व सवदूर 
पोहच व याचा भारतातील प हलाच अनोखा उप म साकारणार आहे. आषाढ  वार  पालखी 
सोह यािनिम  ी संत तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा व संतं वषयी गोड  िनमाण हावी आणी 
संतांचा अ यास हावा हणून अथबोध अशा ओ या मोबाईल ारे तसेच ड जटल िम डयी ारे 
ऐकावयास िमळणार आहे. सदर ४५८६ अभंग व यांचा भावाथ सोशल व ड जटल िम डया या 
मा यमांतून क ा य प दतीने तयार कर यास खालील माणे खच येणार आहे. 

येक अभंगाकर ता विनमु ण (Recording) विनसंपादन (Audio Edit) टु डओ भाडे (Studio 

Rent) = ४०० पये येक , येक अभंगाकर ता कलाकार आवाज – ी आ ण पु ष (Voice 

over Aritst Male and Female )= ३०० पये येक , येक अभंगाक रता ह डओ संपादन 
(Video Editing) ३०० पये येक , येक अभंगाकर ता पुरावा वाचक (Proof Reader) = ११० 
पये येक , अशा येक  अभंगास येणा-या खचास १११० X ४५८६ = र. .५,०९,०४६०/- 
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(अ र  र. . पाच लाख नऊ हजार चारशे साठ फ ) अशा एकुण येणा-या खचास श द एशन, 
िनगड - ािधकरण यांचेमाफत थेट प दतीने कर यास व सदर खच मा हती व जनसंपक 
वभागाकड ल इतर लेखािशषामधून कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६४५०     वषय मांक – ४० 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
िचंचवडगाव येथे छ पती संभाजी महाराज यांचा पूणाकृती पुतळा उभारणे तसेच 

सभोवतालचा प रसर सुशोिभत करणे हे काम सन २०१६-२०१७ अंदाजप काम ये वशेष योजना 
पान . ६२, अ. . ७ वर आहे. सदर कामास या वष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. . १ 
कोट  ५० लाख व तरतुद र. . ५० लाख इतक  आहे. तर  सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणुन 
मे. इन ेन, आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर या सं थेची नेमणुक करणे आव यक वाटते. तर  
“िचंचवड गाव येथे छ पती संभाजी महाराज यांचा पूणाकृती पुतळा उभारणे तसेच सभोवतालचा 
प रसर सुशोिभत करणे” या कामास वा तु वशारद म.े इन ेन, आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर 
यांना दे यात येणारे देयक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच 
२.३५% (िन वदापुव कामकाज १ % व िन वदा प ात कामकाज १.३५%)  देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४५१     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
. . २२ िचंचवडगाव भाजी मंडईचा व तार करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे हे 

काम सन २०१६-२०१७ अंदाजप काम ये वशेष योजना पान .५९, अ. .३ वर आहे. सदर 
कामास या वष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. . १० कोट  व तरतुद र. . २५ लाख इतक  
आहे. तर  सदर कामासाठ  स लागार हणुन म.े सी लस एल डझाईन ुप या सं थेची नेमणुक 
करणे आव यक वाटते. तर  “ . .२२ िचंचवडगाव भाजी मंडईचा व तार करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे” या कामास स लागार म.ेसी लस एल डझाईन ुप यांना दे यात येणारे 
देयक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच २.३५% (िन वदापुव 
कामकाज १% व िन वदा प ात कामकाज १.३५%)  देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६४५२     वषय मांक – ४२ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
. . २२ िचंचवडगाव येथील ांितवीर चापेकर शाळेम ये खेळा या मैदानास े क गॅलर  

बांधणे हे काम सन २०१६-२०१७ अंदाजप काम ये वशेष योजना पान .६०, अ. .२६ वर आहे. 
सदर कामास या वष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. .२ कोट  व तरतुद र. .५ लाख इतक  
आहे. तर  सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून म.े इन ेन, आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर 
या सं थेची नेमणुक करणे आव यक वाटते. तर  “ भाग . २२ िचंचवडगाव येथील ांितवीर 
चापेकर शाळेम ये खेळा या मैदानास े क गॅलर  बांधणे” या कामास वा तु वशारद म.े इन ेन, 
आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर यांना दे यात येणारे देयक हे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच २.३५%  (िन वदापुव कामकाज १%  व िन वदा 
प ात कामकाज १.३५%) देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६४५३     वषय मांक – ४३ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
 . .२२ िचंचवडगाव येथील आर ण .२२६ येथे बहुमजली पा कग उभारणे हे काम  
सन २०१६-२०१७ अंदाजप काम ये वशेष योजना पान .६०, अ. .२४ वर आहे. सदर कामास 
या वष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. .५ कोट  व तरतुद र. .५० लाख इतक  आहे. तर  
सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणुन म.े इन ेन, आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर या सं थेची 
नेमणुक करणे आव यक वाटते. तर  “ भाग .२२ िचंचवडगाव येथील आर ण .२२६ येथे 
बहुमजली पा कग उभारण”े या कामास वा तु वशारद म.ेइन ेन, आ कटे ट अँ ड अबन डझायनर 
यांना दे यात येणार देयक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच 
२.३५% (िन वदापुव कामकाज १% व िन वदा प ात कामकाज १.३५%) देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६४५४     वषय मांक – ४४ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
. .४५ पंपर  वाघेरे येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत वाघेरे कॉलनी र ता . 

४ चे य.ुट .ड य.ूट . प दतीने कॉ ट करण करावयाचे िनयोजन आहे. या प दती या 
कॉ ट करणा म ये कमी जाड चे कॉ ट वाप न उ च तीचा दघकाळ टकणारा व कमी 
देखभाल खचाचा र ता करावयाचा आहे. सदर कामाम ये दो ह  बाजूस व ुत वा हनी, जलवा हनी 
व इतर वा ह यांक रता १.५ मीटर ं द चा र ता सोडणार आहे. सदर र या या एका बाजूस 
फुटपाथ कर याचे िनयोजन आहे. सदर स लागाराने पुणे मनपा या पॅनेलवर क प यव थापन 
स लागार हणून काम कर त असून यांनी सदरची समक  कामे केलेली आहेत. समक  
कामांचा य  अनुभव ल ात घेऊन वर ल र याचे कॉ ट करण करणेकामी म.ेइ फ िनट  
क सलट ंग इंजीिनअस यांची पंपर  िचंचवड मनपा या पॅनेलवर क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व यांना वर ल काम देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच म.े 

इ फ िनट  क सलट ंग इंजीिनअस यांना क स टंट फ  हणून िन वदा रकमे या २.३५%  
(िन वदापूव ०.९०% व िन वदेनंतर १.४५% अशी एकूण २.३५% अिधक सेवाकर) र कम फ  
हणून देणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
 
 
ठराव मांक – १६४५५     वषय मांक – ४५ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव-  

मा. थायी सिमती ठराव .१६१८१ दनांक १०/५/२०१६ मधील “िन.नो. . ५५/५/२०१५-
१६” हा मजकूर वगळ यात यावा व या ऐवजी “िन.नो. . ५५/११/२०१५-१६” हा मजकूर 
समा व  कर याची दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६४५६     वषय मांक – ४६ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
मु य कायालयामधील बीआरट एस ( थाप य) वभागाकड ल सन २०१६-१७ या 

अंदाजप काम ये ‘ थाप य वशेष योजना’ मधील कामां या तरतुद म ये तावात नमुद 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. . २४,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १६४५७     वषय मांक – ४७ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग .३१ दघी येथील 

कामासाठ  तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. . २०,२०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १६४५८     वषय मांक – ४८ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात 

नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ७०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – १६४५९     वषय मांक – ४९ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 
मा. थायी सिमती ठराव .१५०३८ द.११/०२/२०१६ अ वये िन वदा र कम पये 

१४,९९,९४८/- चे कामास म.ेबी.पी.खोडदे अँड कं., यांचेकडून ३०.१५% कमी दराने र कम पय े
११,००,०९९/- पयत काम क न घे यास मा यता दलेली आहे. तथा प सदर भागातील झरो 
बॉईज चौकात िशवानी कंुज या मागील सोसाय यांकर ता जलिन:सारण यव था दु त करणे 
तसेच इतर आव यक ठकाणी ेनेज लाईन ची करकोळ दु तीची कामे करणे आव यक 
अस याने यासाठ  येणा-या वाढ व खच र कम पये २०,४३,१५१/- सह येणा-या सुधार त खच 
र कम पये ३१,४३,२५०/- सह सुधार त मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १६४६०     वषय मांक – ५० 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव-  

झोिनपु कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे 
कामां या तरतूद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,१०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १६४६१     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव-  

क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे वकासकामे ह  भागाम ये 
समा व  असून सदरची कामे ह  आहे तशीच क मु यालय तरावर घेणेबाबत मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६४६२     वषय मांक – ५२ 

दनांक – १४/०६/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.अिनता तापक र 

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

ड मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये 
तावात नमूद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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/९८३/२०१६ 
दनांक – १५/०६/२०१६     
                                                                          

                                                 
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


