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

कायप का मांक - २३६ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०९/०८/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०९/०८/२०१६ 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.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१०) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१२) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

     
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.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.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे-
सह आयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.पठाण-उप शहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, 
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.कारेकर- शासन अिधकार  
(िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.क पले, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे,  
मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, 
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मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.माने- वभागीय अिधकार -पीएमपीएमएल, मा.बोदडे, मा.बडे- 
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा 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 .५२) पी.एम.पी.एम.एल.साठ  न वन बसेसची खरेद /भाडे त वावर बसेस उपल ध 

करणेसाठ  िनधी उपल ध करणेबाबत.  
वषय . ५३) मनपा या मालक चे े  ४७५४ चौ.मी. या जागेवर मा यिमक शाळा आर ण 

तरतुद वये वकिसत करणेबाबत. 
वषय . ५४) तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत – मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा 

ताव.  

वषय . ५५) आ कटे ट नेमणुक बाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय . ५६) तरतुद वग करणाबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय . ५७) वॉड .५६ वैदुव ती येथील जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे 

करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे यांचा ताव.  

वषय . ५८) तरतूद वग करणाबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे यांचा ताव.  

वषय . ५९) तरतूद वग करणाबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे यांचा ताव.  

वषय . ६०) मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल काळे 
यांचा ताव.  

वषय . ६१) ठराव . १६८२३ द. २/८/२०१६ दु तीबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा. वमल 
काळे यांचा ताव.  

वषय .६२) तरतूद वग करणेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .६३) मनपास सन २०१६-१७ क रता व वध कागद सा ह य खरेद  करणेबाबत. 
वषय .६४) थाप य ड े ीय कायालयाचे तरतूद ंच ेवग करण करणेबाबत – मा.वैशाली 

जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६५) वॉड .२३ मधील पुनत: वकिसत र ते िसमट काँ टचे करणे. 
वषय .६६) क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६७) . .५ म ये गट . ५३९ गायरान जागेम ये यायामशाळा इमारत बांधणे व 

ाम थांसाठ  व वध वकास कामे करण,े जॉिगंग ँक वरंगुळा क  डा वषयक 
सु वधा इ. कामे करणेबाबत. 

वषय .६८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत – मा.वैशाली जवळकर, 
मा. वमल काळे यांचा ताव. 
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वषय .६९) द.टाई स ऑफ इं डया ुप माफत द.११ व १२ ऑग ट २०१६ रोजी मंुबई येथे 
आयो जत केले या कायशाळेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा 

ताव. 
---------- 

अ) दनांक २६/७/२०१६ व दनांक ०२/८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा  
(कायप का मांक २३४) चा सभावृतांत कायम करणते आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

आ) मा.वैशाली जवळकर – मा. थायी सिमती सभा कायप का मांक २३५,  

दनांक ०२/०८/२०१६ मधील ठराव मांक १६८४८ ते १६८६२ चा दनांक  

२८/०६/२०१६ ऐवजी दनांक ०२/०८/२०१६ अशी दु ती क न या  
दु तीसह कायप का मांक २३५ दनांक ०२/०८/२०१६ चा सभावृ ांत  

कायम करणेत यावा. 
 

मा.सभापती-मा. थायी सिमती सभा कायप का मांक २३५, दनांक ०२/०८/२०१६ 
मधील ठराव मांक १६८४८ ते १६८६२ चा दनांक २८/०६/२०१६ ऐवजी 
द.२/८/२०१६ अशी दु ती क न या दु तीसह कायप का मांक २३५ 
द.२/८/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

---------- 
 
ठराव मांक – १६८७३    वषय मांक – १ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३५३/२०१६ द.५/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/४/२०१५-१६ मधील मोशी 

कचरा डेपोसाठ  नेर , नागपुर या सं थेने बफर झोन संबंधी दले या अहवालाम ये उपाययोजना 
राब वणेकामी आव यक कामे करणे २. डेपो भोवती ीन बे ट तयार करणे या कामासाठ  
मे.बी. ह .जी. इं डया िलिमटेड यांचेकडुन िन.र. .१,३९,८५,३८३/- (अ र  र. .एक कोट  
एकोणचाळ स लाख पं याऐंशी हजार तीनशे याऐंशी फ ) पे ा -३.००% कमी या दराने क न 
घेऊन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८७४    वषय मांक – २ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३९/२०१६ द.११/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४३/१२/१५-१६ भाग .४३ मधील 

मशानभुमीचे व तार करण करणेकामी मे. ह टु एस ायकॉन िन.र. . ३५०१३२६/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे स वीस फ ) पे ा  २५.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२७,२५६७७/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १६८७५    वषय मांक – ३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- डा वभाग 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/४/का व/९६/२०१६ द.०८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.म हला बाल क याण सिमती ठराव .२१ द.१३/७/२०१६ अ वये ई-िन वदा सुचना 

.२ २०१४-२०१५ नुसार सन २०१६-२०१७ म ये म हला मुलींना योग िश ण देणे, ह  योजना 
राब वणेबाबत, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील ई छुक मह ला व मुलींना योग 
िश णाचा ित लाभाथ  र. .२२८.५०/- या दरात  लवकरात लवकर लाभाथ ना  िश णाचा 

लाभ िमळणे कामी   पतंजली  योग पठ ट यांना  सन २०१६-२०१७ अखेर िन वदेत नमुद केले 
नुसार  होणा-या  य  खचास मा यता देणेत येत आहे व योजना अंमल बजावणी कामी सदर 
सं थेचा र. .२२८.५० या ती लाभाथ  या दराने योग िश ण देणेस मा यता देणेत येत आहे व 
सदर योजनेत बदल व दु ती करणेचे अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १६८७६    वषय मांक – ४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/४१८/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद कामी ई िन वदा 
सुचना .7/2016-17 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म 
िन वदाकार म.े सुमीत पो स अ ड फटनेस इ वीपमट यांचे 47 बाबींचे दर र. .31,58,510/-  
मे.ड  एस बॉड मा टर इं जिनअ रंग यांचे 11 बाबींचे दर र. .14,83,267/- मे. लोबल फटनेस 
यांचे 2 बाबींच ेदर र. .32,280/- व मे. िगिनज पो स यांचे 1 बाबींचे दर र. .11,850/- असे 
एकूण 61 बाबींचे दर र. .46,85,907/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक – १६८७७     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- डा वभाग 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०४/का व/६३/२०१६ द.०२/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २०/०७/२०१६ ठराव मांक 

६७ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत म हला 
व बालक याण योजने अंतगत म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणे ह  योजना व ती 
पातळ वर राब वणेकामी ित लाभाथ  – म हला/मुली वयोगट 5 ते 16 ित लाभाथ   र. .147/- 
िन वदेनुसार अंदा जत 48.99 %  कमी,  

म हला/मुली   वयोगट 17 ते 26 ित लाभाथ   र. .148/- िन वदेनुसार अंदा जत  
49.33%  कमी,  

म हला/मुली   वयोगट 27 ते 45 ित लाभाथ    र. .149/- िन वदेनुसार अंदा जत  
49.66 %  कमी 
या दरात अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय कायालया या काय े ातील म हला/मुलींना 
कंुगफु-कराटे िश ण पुणे ड ट पोटस कराटे असोिशएशन िचंचवड यांचे 
माफत पं.िचं.म.न.पा. प रसरातील तावात नमुद म हला/मुली लाभाथ साठ चे 
पा ता िनकष (अट  व शत ) ची पुतता करणा-या तावात नमुद 
अ यास मानुसार म हला/मुलींना व ती पातळ वर द.31/3/2017 अखेर पयत या 
कालाविधत कंुगफु-कराटे िश ण रोज द ड तास या माणे एकूण 20 दवसा या 
(30 तास)  ित लाभाथ  तावात नमुद वयोगटानुसार िश ण योजना राब वणे 
कामी िन वदेनुसार होणा-या र कमेस अथवा  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेकामी व आव यकते नुसार सदर योजनेत बदल दु ती कर याचा व यानुसार 
लाभ देणेचा अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८७८     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- डा 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/९२/२०१६ द.०१/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.२०/७/२०१६ ठराव .६८ नुसार 

मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे डा धोरण व सदर 

आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क योजनेअंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ वषात 
रा य, रा ीय, व आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या 
योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१४-१५ व 
२०१५-१६ चे लाभाथ  ४५ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंिधत डा पयवे क व डा अिधकार  
यांनी तपासणी केली असता तावात नमुद १६ खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास 
दलेला आहे.  १६ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१६-१७ चा लाभ एक वषाक रता देणेस 
व याकामी येणा-या र. .२६,३४,४००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  अ. .५ लॉन 
टेिनस, ढोले वली सतीश या ऐवजी, क ब ड  ी. वराज व णू लांडगे या दु तीसह मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८७९    वषय मांक – ७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/३९६/२०१६ द.२२/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
मनपा या व वध वभागासाठ  व मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं णप का, लेटरहेड 

व पाक टे छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन.सु. .४१/२०१४-१५ मंजुर लघु म िन वदाकार मे.अमृत 
मु णालय, िचंचवड यांनी मा हती जनसंपक वभागाकड ल प ा वये क न दलेले छपाईकामी 
एकुण र. .८,८१,५००/- (अ र  र.  आठ लाख ए याऐंशी हजार पाचशे फ ) चे जादा झाले या 
खचास व यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा 
पदािधकार  यांचेसाठ  लेटरहेड व पाक टे व व वध वभागासाठ  िनमं ण प का व स ट फकेट ई-
िन वदा सूचना . ४१/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म मंजूर िन वदा दराने मे. अमृत मु णालय, 
िचंचवड यांचे िनमं ण प का व लेटरहेड छपाईचे बील र. . ८,८१,५००/- अदा कर यास मा यता 
दे यात येत आहे व िन वदेतील ा  लघु म मंजूर दराने पदािधकार  यांचेसाठ  लेटरहेड व 
पाक टे, व वध काय मा या व जयंती पु यितथी या िनमं ण प का व स ट फकेट माच २०१७ 
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पयत म.ेअमृत मु णालय यांचेकडून छपाई क न घे यास व याकामी र. . १३,००,०००/- पयत 
येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८८०     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/६२९/२०१६ द.१९/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध 

क याणकार  योजनां या, अजाची डेटा एं  व ECS न द   महानगरपािलके या संगणक 
णालीम ये करणेकामी  ई-कोटेशन  अ वये ित डेटा एं   दर माग वणेत आले होते.  
यानुसार एकूण ३ ा  कोटेशन पैक , पा  युनतम दराचे कोटेशन म.े  नॅशनल ुप यांनी ित 

डेटा एं  र. .६.७० इतका दर दलेला आहे.  तो वकृतीस मा. सहा. आयु  यांनी दनांक 
१६/६/२०१६ चे मंजूर तावा वये मा यता दलेली आहे.  अंदाजे २८००० डेटा एं  व ECS 
न द साठ  अंदाजप क य दराने र. . २,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) अपे ीत खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८८१     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/१३०/२०१६ द.२८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दर वष  माणे िनगड  येथ े सा ह यर  

लोकशा हर अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव द.१/८/२०१६ ते ५/८/२०१६ या कालावधीत 
आयो जत करणेत आला आहे. या अतंगत आयो जत काय मामधील या याते व कलाकारांचे 
मानधन, ब से, ले स बॅनर, मृतीिच हे, चहापान ना ा व भोजन यव था इ. कर ता थेट 
प तीने अंदाजे र. .१०,६३,०००/- (अ र  र. . दहा लाख ेस  हजार फ ) इतका खच अथवा 
येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८८२     वषय मांक – १० 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/९०९/२०१६ द.२७/०७/२०१६ 

मा. मु य लेखा प 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 तावात नमुद माण े प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८८३     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०/२०१६ द.२९/७/२०१६ 

मा. सहशहर अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015-2016 मधील अ. . 8 अ वये 

भाग .५४ पंपळे िनलख प रसरातील पंचशील नगर येथील िनयो जत २४ मी. डपी र यावर 
दवाब ी यव था करणेकामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. . 8,85,219/- (अ र  र. .आठ लाख 
पं याऐंशी हजार दोनशे एकोनीस फ ) पे ा ४३.५३% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८८४     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१/२०१६ द.२९/७/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015-2016 मधील अ. .4    

अ वये वाकड उप वभागातील न याने होणा-या र यांवर दवाब ी यव था करणेकामी मे.यश 
इले ोलाईन िन.र. .12,22,962/- (अ र  र. . बारा लाख बावीस हजार नऊशे बास  फ ) पे ा 
43.53% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८८५     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- जलशु द करण    
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पापु/१३३/२०१६ द.३०/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड शहरातील पाणी पुरवठा यव थेमधील अ यंत मह वाचा घटक असलेले 

जलशु करण क  हे ४२८ द.ल.ली मतेचे असून चार ट यांम ये वभागलेले आहे. या मधील 
ट पा .४ १०० द.ल.ली मतेचा असून सन २०१० पासून काया वत झालेला आहे. सदरचे १०० 
द.ल.ली मतेचे जलशु द करण क  ट पा .४ बांधणेचे काम मे. आर.बी.कृ णानी यांचे माफत 
पूण करणेत आले आहे व या करणी ठेकेदाराने मनपा व  दावे उप थत केले आहेत. 
मा.कोटा या आदेशा वये िनगड  से. .२३ म ये १०० द.ल.ली मतेचे जलशु द करण क  ट पा 
.४ बांधणे या कामासाठ  Arbitration या सु  करणेत आली आहे. द.२७/७/२०१५ या 

मंजूर तावानुसार  ी. ह . आर. क याणकर  यांची या करणी लवाद हणून नेमणूक 
करणेत आली आहे. तसेच द.३१/०८/२०१५ या तावा वाये लवादांना अदा करावया या फ  
या रकमेस मा.आयु  साहेबांनी मा यता दली आहे. सदर या मंजूर तावाम ये मनपाकडून 
ी. ह .आर. क याणकर (लवाद) यांना येक बैठक स र. .१५,०००/- फ  व प अदा करणेस 

मा यता ा  झाली आहे. सदरची र कम सन २०१५-१६ या अंदाजप क .३ म ये पान 
.७६२ वर से टर .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ावर ल थाप य वषयक तातड चे 

आव यक कामे करणे या लेखािशषकांतगत असले या र. .२५,००,०००/- या तरतुद मधुन अदा 
करणेस मा यता देणेत आली आहे. या करणी झाले या बैठक मधील चच नुसार सदर करणी 
एकूण १० बैठक  होणे अपे त आहे व या  बैठक ंची फ  मनपाकडून लावादांकडे वेळोवेळ   जमा 
करणे आव यक आहे. तर  सन २०१६-१७ या अंदाजप क .३ मधील पान .८३१ वर ल 
अ. .५४ वर असले या लेखाशीष से टर .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ावर ल थाप य 
वषयक तातड चे आव यक कामे करणे  मधून सदर या Arbitration येची फ  अदा करणेस 
हरकत नाह  असे मत आहे. या अनुषंगाने Arbitration येक रता लवादांना अदा करावयाची 
एकूण अपे त  फ  र. .१,५०,०००/- (अ र  र. . द ड लाख फ ) इतक  असून सदरची फ  ची 
र कम सन २०१६-१७ या अंदाजप क .३ मधील पान .८३१ वर ल अ. .५४ वर असले या 
लेखाशीष से टर .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ावर ल थाप य वषयक तातड च े
आव यक कामे करणे  मधून अदा करणे या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८८६     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/३/का व/५२९/२०१६ 

द.३०/०७/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
डॉ. व ा काश फडणीस यांची द.१/७/२०१६ ते ३०/९/२०१६ (तीन म हने) या कालावधी 

कर ता दरमहा र. .५०००/- मानधनावर मानसेवी वशेषत  डॉ टर हणून नेमणूक करणेकामी 
व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६८८७     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१६/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय:- अ े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर कामगार  
पुर वणेबाबत. 

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

-------- 
ठराव मांक – १६८८८     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१७/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय:- ड े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर कामगार 
पुर वणेबाबत. 

 वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १६८८९     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१८/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय:-फ े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच ेकामासाठ  उपल ध कामगार पुर वणेबाबत. 
 वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६८९०     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१९/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय:-ब  व क कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध वाहनांवर कामगार 
पुर वणेबाबत. 

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

-------- 
ठराव मांक – १६८९१     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/११२१/२०१६ द.०१/०८/२०१६ 

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१० अ वये  

सन २०१५-१६ क रता जल े  .बी/८ अंतगत डल स पा या या उंच टाक चे िलकेज काढणे, 
रंग सफेद  करणे व सुशोिभकरण करणे या कामासाठ  मे.युिनक ेडस िन वदा र कम 
.१२,६०,४८६/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार चारशे याहऐंशी फ ) पे ा २६.६६% कमी 

दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,७०,६६२/- 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 या बरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८९२     वषय मांक – २० 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४५०/२०१६ द.३०/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/ दफनभूमी चे ठकाणी 

व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत िन वदा नो टस 
.१२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती.  यानुसार पा  सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे 
ठकाणी ८ तासासाठ  र. .३०९/- ित दन ित काळजीवाहक या दराने ३ काळजीवाहक पुर वणेचे 
कामास दनांक ०१/०६/२०१६ ते दनांक ३१/०८/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८९३     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पशुवै क य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/५७८/२०१६ द.३०/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
नेह नगर येथील था पत पाळ व ाणी दहन  मिशन (PET INCINERATOR)  काया वत 

करणे कामी एम.एन.जी.एल. यां या पॅनेल िल ट वर ल सं थे दारे मिशनचे ा य क (DEMO) 
घेऊन मिशन या काय णालीबाबत बायोमेड कल इं जिनयर, प.सी.एम.सी. आ ण  एम. एन. जी. 
एल. यांचे अिभ ाय घेऊन पुरवठादार मे. ओम ए टर ायजेस यांची अनामत र कम पी.एम.जी. 
लाईन टाक याच ेएम.एन.जी.एल. यांचे लं बत र कम पये १३,८८,३५६/- आ ण ा य काचा 
खच र. .१,६४,५३५/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८९४     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/११९०/२०१६ 

द.१/०८/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर ३ म ह यासाठ  र ज ार-

१९ व हाऊसमन-४२ या पदांना व स ा कायरत असणा-या र ज ार व हाऊसमन यांना व  र  
पदांना वशेष बाब हणून द.०६/०८/२०१६ रोजी १ दवस सेवा खंड त क न द.०७/०८/२०१६ 
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पासुन द.  ०५/११/२०१६ पयत पुढे ३ म हने कालावधीसाठ  मुदत वाढ देणेस व Walk In 
Interview ला मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८९५     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/११८६/२०१६ 

द.३०/०७/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहाता मागील ६ म ह यात 

मानधनावर एकूण १६ व वध पदांवर कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.०५/०८/२०१६ 
रोजी संपु ात येत अस याने तावा सोबतचे प  'अ' म ये नमुद माण े िनयु  केलेले 
मानधनावर ल १६ व वध पदांवर ल कमचार  यांना वशेष बाब हणून द.६/८/२०१६ रोजी १ 
दवस सेवा खंड त क न द.०७/०८/२०१६ पासून द. ०५/०९/२०१६ पयत पुढे १ म हना 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८९६     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/११९२/२०१६  
 द.०१/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये तावात नमूद माणे दरमहा एक त 

मानधनावर ६ म ह या कर ता वतमानप ात जा हरात देऊन लेखी प र ा घेवुन व वध पदे 
भरणेस व सदर पदाला अनुभवा नुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न 
िमळा यास पुढ ल ६ म हने सदर पदासाठ  Walk in interview  ने भरणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८९७     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/६१०/२०१६ द.०१/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
डॉ.पंकज सरोदे, ीरोगत  यांना वायसीएम णालयात मानसेवी त   वै क य  

अिधकार  पदावर दर महा एक त र. . ५०००/-  या मानधनावर आदेशा या दनांका पासून ६ 
मह ने या कालावधी साठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८९८     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पापु/ब२/१३२/२०१६ द.३०/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड शहरा या ४०% भागात २४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वणे चे काम सु  

झाले असून तूत करणी जेएनएनयुआरएम अंतगत दुसरा ह ा िमळ यासाठ  शासनास 
Utilisation Certificate (UC) पाठ वताना IRMA चा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. 
सदर कामी College of Engineering Pune (C.O.E.P.) या सं थेची Independent 
Review and Monitoring Agency (IRMA) हणून नेमणूक क न यांचे सोबत करारनामा 
करणे व याकामी येणा-या र. .९,२०,०००/-(र कम नऊ लाख वीस हजार पये फ ) खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८९९    वषय मांक – २७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०१/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
वषय:-Supply,  Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 

years with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Gurav या कामाबाबत. 

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

-------- 
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ठराव मांक – १६९००     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०२/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 
वषय:-Supply,  Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Saudagar  या कामाबाबत. 
वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६९०१     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०३/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 
वषय:-Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

     years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimpri Waghere  या कामाबाबत. 

वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९०२     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०४/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 
वषय:-Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

 years with trial run of 1 months for PCMC at Wakad या कामाबाबत.  

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९०३     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- पयावरण व अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०५/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 
वषय:-Supply,  Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five 

years  with  trial run of 1 months for PCMC at Dapodi या कामाबाबत. 

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – १६९०४     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- क े य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/क े/वायसीएमएच/५९४/२०१६ 

द.०२/०८/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
वायसीएम णालय येथे मे ओट स इले हेटर कं िल.उ पा दत ४ टॉवर िल ट २० वषापू व 

बस व यात आ या आहेत. सदर ४ टॉवर िल टचे जाम पो ट खराब झालेले आहेत. यामुळे 
चारह  िल टचे यं णेम ये दैनं दन तां क दोष िनमाण होत आहेत. यामुळे ण व डॉ टस 
यांची मो या माणात गैरसोय होत आहे.तसेच, मे ओट स इले हेटर कं िल., चे अिभयंते व 
ितिनधी यांनी प पणे सुचना द या आहेत क  जर अचानक जाम पो टच ेमो या माणात 
ेक डाऊन झाले तर मोठा अपघात होऊन  ज वत हानी होऊ शकते. सदर या बाबी टाळणेकर ता 

४ टॉवर िल टचे जाम पो ट तातड ने बदलणे आव यक आहे. यानुसार मे ओट स इले हेटर कं 
िल यांनी संदभ  W16TN 1082 द. २.५.२०१६ रोजी Supplying & Fixing Jam post (4 
Nos) बाबतचे र  ४२६८४६/-+'टॅ सेस=५,३४,५०६/- चे कोटेशन सादर केले आहे. मे. ओट स 
हे वतः उ पादक कंपनी असुन यांनी आजपयत समाधानकारक पणे कामकाज केलेले आहे. 
यांनी सादर केलेले दर हे बाजारभावानुसार यो य व वाजवी आहेत. तर  यशवंतराव च हाण 

हॉ पटल येथील ओट स उ पाद त चार टॉवर िल सचे  वषयांक त कामांतगत जाम पो ट 
बदलणेकामी येणारा खच र. .४२६८४६/-+ टॅ सेस=५,३४,५०६/-मे.ओट स यांस अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६९०५     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/४५९/२०१६ द.०३/०८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत १८ मा यिमक 

व ालये व  औ ोिगक  िश ण सं था,  मोरवाड  व कासारवाड  येथील व ा याना १५ ऑग ट 
२०१६ वातं य दनािनिम  व ा याना खाऊ हणून  ६६ ँम टािनया गुड डे रच बटर कुक ज 
ब क ट पुडे ित नग र. .९.०९ या दराने एकूण ब क ट पुडे नग ९,७०० माणे एकूण 
र. .८८,१७३।-(अ र  र. . अठयाऐंशीहजार एकशे याह र फ ) खच अपे त आहे. सदर या 
खचास तसेच नामांक त कपंनी टानीया इंड ज िलिम. बगलोर या उ पाद त कंपनीचे पंपर  
िचंचवड मधील अिधकृत व े ते मे. भ  एंटर ायजेस, िशवतेजनगर, िचंचवड टेशन, पुणे-१९ 
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यांचेकडून कंपनी या दरात ब क टे करारनामा न करता सरळ थेट प दतीने खरेद  करणेस  
तसेच यांना सदरची आगाऊ र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६९०६     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- जेएनएनयुआरएम 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१८२/२०१६ 

द.१/८/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मे. सील र क ए ड इ ा चर िल., यांचे Project Monitoring & Reform 

Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज करणे कामी थेट प दतीने तथा प द. 
२५/२/२०१५ रोजीचे करारनामा अट  शत चे अिधन राहून द. १२/५/२०१६ ते ३/६/२०१६ अखेर 
एकूण २३ दवस कालावधी कर ता कामकाज आदेशास मुदतवाढ देणेकर ता आ ण याकामी 
अपे त र. . ६,७०,८३३/- अिधक सेवा कर या माणे येणा-या एकूण खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६९०७     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२०१/२०१६ द.४/०८/२०१६ 
वषय:-िशंदे व ती रावेत येथील १३.०० मी ं द पाईपलाईन या र याचे ं द करण व 

मजबुतीकरण करणेबाबत. 
वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६९०८     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४७२/२०१६ द.४/०८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .६१/१२-१५-१६ . .३० च पाणी वसाहत येथे 

पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन म ये सुधारणा करणे कामी मे.सांडभोर 
क शन.  िन.र. . २१,००,८४१/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे ए केचाळ स) पे ा  
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४३.७७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,४०,३६८/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६९०९     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४७१/२०१६ द.४/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/१७/१६-१७  भाग .३१ दघी म ये 

खड मु म व बीबीएम प तीने र ते करणे कामी  मे.एम. पी.धो े क शन 
िन.र. .४२,०१,७४४/-  (अ र  र. . बेचाळ स लाख एक हजार सातशे च वेचाळ स फ ) 
पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ३२,६४,७५५/- 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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६९१०     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१४/२०१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/132/2016-17 अ वये भाग .५ 

कुदळवाड  येथील भैरवनाथ मं दरा शेजार ल मोक या जागेस िसमािभंतीचे बांधकाम करणे कामी 
मे. पी.जे.मोटवाणी िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
फ ) पे ा 30.27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,50,882/- 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.  



19 
 

 
 

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

ठराव मांक – १६९११     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१३/१६ द.३/८/२०१६ 
वषय:- मासुळकर कॉलनी म ये नाना नानी पाक इमारत चे नुतनीकरण करणेबाबत. 

 वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९१२     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय   
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१२/२०१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .13/2/2016-17 अ वये फ े य 

कायालयांतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवा वाह या टाकणेसाठ  खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे कामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .4,66,85,341/-(अ र  र. . चार कोट  सहास  
लाख  पं याऐंशी हजार तीनशे ए केचाळ स फ ) पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .3,87,25,490/- 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 दरानुसारफरकाची 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 – १६९१३     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६११/२०१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/69/2016-17 अ वये भाग . २ 

वेणीनगर मधील सोिनगरा हाई स पासून जाणारा िचखली तळवडे ते तळवडे मु य र ता ते 
पीनगर मु य र यास िमळणारा १२ मी र ता वकसीत करणे  कामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .70,01,112/- (अ र  र. . स र लाख एक हजार एकशे बारा फ ) पे ा 25.50% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .54,76,620/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 – १६९१४     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य  फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१५/२०१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/50/2016-17 अ वये भाग . २ 

वेणीनगर येथील अंतगत र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. . 
56,01,359/- (अ र  र. . छ पन लाख एक हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) पे ा 25.50% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .43,81,663/- 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 – १६९१५     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१६/२०१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/92/2016-17 अ वये भाग .४ मथुरा 

वी स ते नेहा इ ट युट र याचे दो ह  बाजूने रबर मो डेड लॉक फुटपाथ करणे कामी 
मे.कवीता एंटर ायजेस िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस 
 फ ) पे ा 18.95 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,83,823/-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/वसूलकरणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १६९१६     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- थाप य मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३/का व/१११/२०१६ द.०४/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
थाप य वभागात फाँम फ  परत कर यासाठ  वतं  अस ेकोणतेह  लेखािशष नसून 

यासाठ  तरतुद उपल ध नाह . यामुळे सदरची फॉम फ  इतर खच या लेखािशषामधून ती परत 
करावी लागेल. सन २०१६-१७ या आिथक वषात इतर खच या लेखािशषावर र. .२ लाख इतक  
तरतुद केलेली असून यातून फाँम फ  अदा करणे श य होणार नाह . यामुळे थायी अ थापना 
या लेखािशषामधून फाँम फ  साठ  आव यक असणार  र कम खालील माणे वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष 
सन २०१६-१७ 
मधील तरतुद 

वाढ घट िश लक 

१ थायी 
अ थापना ७,५०,००,०००/- -२५,००,०००/-७,२५,००,०००/-

२ इतर खच २,००,०००/-२५,००,०००/- - २७,००,०००/-

 एकूण ७,५२,००,०००/-२५,००,०००/-२५,००,०००/-७,५२,००,०००/-
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९१७     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०८/का व/४१९/२०१६ द.०२/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा यिमक िश ण वभागासाठ  आव यक लाकड  

मृितिच हे मनपा नमु या माणे खरेद  कामी कोटेशन नोट स ं  १२/२०१६-१७ चे ा  लघु म 
दरानुसार ११६ नग  मृितिच हे मनपा नमु या माणे खरेद  कामी ती नग र. .६९९/- माणे 
येणारा एकुण खच र. .८१,०८४/- चे खचास मा यता व यांच ेबरोबर करारनामा क न खरेद स 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६९१८     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/१९६/२०१६ 

द.०३/०८/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वाडानी 

मागणी केलेनुसार ज िसंगल डोअर व डबल डोअर खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
ं .०४/२०१६-१७ अ वये दरप के माग वणेत आले होते. यानुसार ा  दरप कांम ये मे. गॅब 

एंटर ायजेस, पंपर  यांनी ज िसंगल डोअर १७० िलटर ०५ नग खरेद  करणॆकामी 
र. .१२,३००/-  ती नग (सव करांसह) व ज डबल डोअर २७० िलटर ०१ नग खरेद  
करणेकामी र. .२६,९६०/- ती नग (सव करांसह) सादर केलेला दर लघु म ा  झाला असुन 
वकृत करणॆत आला आहे. मे.गॅब एंटर ायजेस, पंपर  यांचेकडून यशवंतराव च हाण मृती 
णालया या व वध वाडानी मागणी केले माणे ज िसंगल डोअर १७० िलटर ०५ नग 

र. .१२,३००/- ती नग (सव करांसह) माणे व ज डबल डोअर २७० िलटर ०१ नग 
र. .२६,९६०/- ती नग(सव करांसह) माणे करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर ज 
खरेद  करणेकामी होणारा एकूण र. .८८,४६०/- (अ र  र. .अ याऎंशी हजार चारशे साठ फ ) 
खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६९१९     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं/११/का व/९०/२०१६ द.०४/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ां बाबत मा. मु यमं ी महोदयांच ेअ य तेखाली 

द. १३.०५.२०१६ रोजी संप न झाले या बैठक म ये पुणे व नागपुर महापािलके या धत वर IT 
Backbone Infrastructure वकिसत करणेबाबत  िनदश दलेले आहेत. तसेच Smart 
City Initiative अंतगत IT Backbone infrastructure  तयार  करणेकामी   Directorate  of 
 IT-DIT (MH),  मं ालय, मंुबई - ३२ यांच ेकड ल शासन िनणय .GAD-मातंस080/4/2014-
O/O द.०१.०७.२०१४ रोजी या शासन िनणयानुसार सपल कं स टंट नेमणूक  कर ता ती 
माणसी ित म हना र. .२,७५,०००/- अिधक कर या दराने या दराने एकूण चार  
स लागारांसाठ  र. .११,००,०००/- अिधक कर इतका खच ित म हना अपे त आहे.  
यानुसार   सहा  म हने कालावधीसाठ  M/s. Ernst& Young महारा  शासन िनयु  सं थेस  

महारा  शासनाकड ल मा हती व तं ान  वभागाकड ल द .०१.०७.२०१४ रोजीच े ता वत 
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शासन िनणयात  नमुद केलेनुसार मु ा .२ मधील I ते V  कर ता येणारा य  खच अदा 
करावा लागणार आहे. यानुसार येणा-या य  खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९२०     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- इ े य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/६५०/२०१६ द.०२/०८/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
िन वदा नोट स . ३/२०१६-१७ साठ  २ पा  झाले या िन वदांपैक  मे. व गंगा 

वयंरोजगार सेवा सं था यांची िन वदा लघु म अस याने यांची ती दन ती र ा टपो र. . 
५००/- या दराने आलेली िन वदा वकारने बाबत मा. े य अिधकार  यांनी द. १४/६/२०१६ 
रोजीचे तावा वये मा यता दलेली आहे यानुसार मे. व गंगा वयंरोजगार सेवा सं था यांचे 
कडून ती दन ती र ा टपो र. .५००/- या मंजूर दराने काम क न घेणे कामी यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेवून या कायालयाकड ल आदेश  इ ेका/आ/२/का व/६३७/२०१६ द. 
२९/७/२०१६ अ वये कामाचा आदेश दे यात आला आहे याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९२१     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- मा हती तं ान 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका अित र  आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/५९४/२०१६ 

द.४/०८/२०१६ 
मा.महापािलका अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालया कडे व ुत पुरवठा खंड त 

झालेनंतर व ुत पुरवठा चालु राहणेकामी ५० के ह ए चा १ युपीएस बस वणेत आलेला आहे. 
सदरचा युपीएस महा वतरणा या व ुत पुरव यातील उ च दाबामुळे नादु त झा याचे कायकार  
अिभयंता यांनी कळ वलेले आहे. सदर युपीएस दुर तीकामी अंदाजप क माग वले असता र. . 
१,१८,८००/- एवढा खच अपे ीत होता. युपीएस दु ती करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या 
मा यतेने कोटेशन िस द कर यात आलेले होते. कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण तीन 
कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले 
असता  याम ये मे. पॉवरटेक िस ट म यांच ेदर र. .१,१६,१००/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे 
दर अंदाजप क य दरापे ा ०.०३% ने कमी आले आहेत. सदर या दर वकृतीस मा.अित र  
आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. सदर कामाची तातड क वचारात घेता करारनामा न 
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करता ड े ीय कायालयाकड ल ५० के ह एचा युपीएस दु त क न घेणेकामी व  या कामा 
क रता येणा-या र. .१,१६,१००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९२२     वषय मांक – ५० 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- नगरसिचव 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.नगसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/८२५/२०१६ द.०४/०८/२०१६ 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  
नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 

वनंती अजानुसार तावात नमुद माणे प  “अ” म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामी 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९२३     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/३५१/२०१६ द.४/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मंुबई-पुणे र यावर ल BRTS corridor No.I कर ता दापोड  ते िनगड  दर यानचे चौक 

सब - वे व BRTS बस टॉप येथे िस नल यव था सुधारणा/ उभारणी व पादचार  िस नल 
उभारणी कर ता व ड बँके कडून ा  सुचनांनूसार ॅ फक िस नल स लागार नेमणूक करणे 
आव यक असलेने जा हर कटना ारे माग वणेत आले या दरप कांपैक  ा  दर प क धारक मे. 
लोबल ॅ फक सो युशन, बाणेर पुणे यांच ेकडून करारनामा क न काम करवून घेणेस व यापोट  
येणारा खच र. .६,९८,४५०/- फ  इतक  र कम सदर एज सीस अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
 
ठराव मांक – १६९२४ वषय मांक – ५२ 

दनांक – ०९/०८/२०१६ वभाग – भुमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक - मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/६/का व/२७५/२०१६ द.९/८/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पी.एम.पी.एम.एल.अ य ीय तथा यव थापक य संचालक यां याकड ल दनांक 
१५/०७/२०१६ या प ानुसार पी.एम.पी.एम.एल. संचालकांचा ठराव .१८ द.२/०७/२०१६ 
अ वये पी.एम.पी.एम.एल. साठ  एकुण १५५० बसेसे तीन प तीने खालील माणे उपल ध 
कर याचा िनणय घे यात आलेला आहे. यास अनुस न या ित ह  कार या धोरणांस ा  
होणा-या बसेससाठ  आव यक डेपो व अनुषंगीक सु वधा यासाठ  लागणारा िनधी व 
पी.एम.पी.एम.एल. संचयनातील अित र  येणा-या तुट चे आिथक दािय व व व ीय सं थां या 
मा यमातून अथसहा य उपल ध कर यासाठ  म.न.पा.ने महामंडळा या व ीय सं थांसाठ  हमी 
दे याबाबत मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे ताव सादर क न होणारा िनणय 
पी.एम.पी.एम.एल.कडे कळ वणेस वनंती केलेली आहे.  

१) दो ह  म.न.पा. या दायी वानुसार ५०० बसेसची खरेद  करण.े  
२) पी.एम.पी.एम.एल. या मा यमातून फायना स मेकॅिनझम प तीने ५०० बसेसची खरेद  

करणे.  
३) ए.एस.आर.ट .यु. मा यमातून भाडे त वावर वातानुकूलीत ५५० बसेसची खरेद  करण.े  
वर ल प ा या अनुषंगाने पुणे म.न.पा.ने यां या मा. थायी सिमतीम ये खालील माणे 

मा यता देऊन पुणे म.न.पा. मा.मु य सभेकडे ताव सादर केलेला आहे.  
१) पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ७०० बसेस ा बाजारातून अथसहा य उभे क न घे यात 

या यात. 
२) १०० बसेस वतः या/म.न.पा. या िनधीतून या यात. 
३) ७५० बसेस भाडे त वावर घेणेत या यात. 
४) वर लसाठ  आव यक असलेली र कम बस खरेद ची व वध ट पे पार पाड यानंतर 

पी.एम.पी.एम.एल. ला वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचे अिधकार मा.महापािलका आयु  
यांना देणेस मा यता दे यात यावी. 

५) माकट फायनानास माणे करावयाची या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब व यास व 
या माणे व ीय सं थांना येणा-या वषाम ये कजफेड परत कर यास लागणार  व ीय 
हमी दे यास व या व ीय सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने ESCROW अकाऊट 
उघडून यामाफत पेमट अदा करणे. 

६) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यानंतर आव यक लागणार  संचलन तुट ची र कम/न वन 
बस डेपो उभारणे, न वन टिमनल बांधणे, जुने टिमनल व डेपो नुतनीकरण करणे या 
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अनुषंगीक सु वधा उपल ध क न पी.एम.पी.एम.एल. माफत सादर होणा-या तावा या 
आिथक दायी व वकार यास मा यता देणे तसेच या ितनह  कार या बसेस उपल ध 
क न देणेसाठ  महामंडळा या ठरावा माणे गठ त चार सद य सिमती बस पेिस फकेशन, 
परतफेड अदा करावयाचे िनयम व या माणे वेळाप क, बे ट माकट फायना स पोजल, 
स हस ले हल अ ीमट इ. ठर व याचे सव अिधकार चार सद य सिमतीस दे यास 
मा यता देणे.  

पी.एम.पी.एम.एल. अ य  तथा यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  तसेच 
गठ त चार सद य सिमतीची दनांक ६/०८/२०१६ ची मा.आयु , पुणे म.न.पा. यां या 
अ य तेखाली झाले या बैठक तील सुचनांचे अवलोकन क न पी.एम.पी.एम.एल. साठ  
१५५० बसेस उपल ध क न देणेकामी खालील माणे ताव मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभे या मा यतेकामी सादर कर यात आलेला आहे. 

१) पी.एम.पी.एम.एल.साठ  ७०० बसेसकामी बाजारातून व य सं थांकडून अथसहा य 
उपल ध क न खरेद  करणे व ह  सव या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणे.  

२) १०० बसेस खरेद कामी महापािलके या दायी वानुसार सन २०१६-१७ साठ या 
अंदाजप क य तरतुद ंतून पी.एम.पी.एम.एल. साठ  िनधी या लेखािशषातून िनधी उपल ध 
क न दे यास, 

३) ७५० बसेस भाडे त वावर घे यास, 
४) व य सं थांकडून अथसहा य उभे क न व य सं थांस पी.एम.पी.एम.एल. कडून येणा-

या वषाम ये कज परतफेड कर यास लागणार  व ीय हमी दे यास व या व ीय 
सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने आव यक ESCROW अकाऊट उघडून यामाफत पेमट 
अदा करणे. 

५) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यावर पी.एम.पी.एम.एल.ला आव यक संचलन तुट ची 
र कम/आव यकता असले या ठकाणी न वन बस डेपो उभारण,े न वन टिमनल बांधणे, 
जुने डेपो/टिमनल नुतनीकरण करणे व अ य अनुषंिगक सु वधा पी.एम.पी.एम.एल. 
यां या तावातून उपल ध क न दे याचे आिथक दायी व वकारण.े 

६) उपरो  तीनह  कारे बसेसे उपल ध क न देणेकामी पी.एम.पी.एम.एल. कड ल चार 
सद य सिमतीस बस पेिस फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे िनयम, याचे वेळाप क, 
बे ट माकट फायना स पोजल, स हस ले हल अ ीमट ठर व याचे अिधकार दे यास 
७) उपरो  माणे बसेस उपल ध क न दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर 
पी.एम.पी.एम.एल. ला आव यक िनधी वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचा अिधकार 
मा.महापािलका आयु , पं.िच.ंयांना दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.          

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६९२५     वषय मांक – ५३ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     वभाग – भुमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा.स वता साळंुके अनुमोदक-मा.अिनता तापक र 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६ द.६/८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये शाळेचे 
आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे महानगरपािलकेने 
FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  
पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकिसत 
करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा जागेसाठ  नगररचना वभागाने 
ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स .१/२०१६-१७ अ वये दर 
माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  
झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली 
असून यांनी सदरकामी िन वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ्  
ए युकेशनल सोसायट  पुणे या िन वदाधारकांची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम 
पये २,५२,७४,४०३/- अ र  र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन 

फ ) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज दराने देणेस 
मा यता देणेकामी  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.          

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

ठराव मांक – १६९२६ वषय मांक – ५४ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     वभाग–ड े य कायालय, थाप य 

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कात भांडवली कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .७५,०००/-) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९२७ वषय मांक – ५५ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
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भाग .१९ म ये रावेत स ह नं.९६ या ठकाणी अ यावत अशी शाळा इमारत बांधणेचे 
िनयोजन आहे. याच माणे वॉड .१९ से टर .२९ म ये फुटबॉल मैदान वकिसत करणेदेखील 
िनयो जत आहे. ह  दो ह  कामे ना व यपूण असलेने या दो ह  कामांना आ कटे ट नेमणे 
आव यक आहे. ािधकरण कायालयाची कामे करणारे अनुभवी आ कटे ट मे.आकटाईप 
असोिसएटस ्  (Archetype Associate) यांची वर ल दो ह  कामांक रता आ कटे ट हणून 
नेमणुक करणेस व चिलत दरा माणे यांची फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १६९२८ वषय मांक – ५६ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर      अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतुद म ये 
अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९२९ वषय मांक – ५७ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर      अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 वॉड .५६ वैदुव ती येथील जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणे (िन वदा 
नोट स .४/३१-२०१५/१६) याक रता सन २०१५-१६ या आिथक वषात या कामाक रता मा. थायी 
सिमती ठराव .१३७१६ द.०१/१२/२०१५ चे अ वये िन वदा र. .५२,५०,०००/- पे ा ३०.१७% 

कमी िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४९,३७९/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत आलेली 
आहे. या कामाअंतगत स थतीत ५५% काम पुण झालेले असून अ ाप भैरवनाथ नगर, 
भागनगर, अनंतनगर, राजीवगांधीनगर झोपडप ट  इ याद  ठकाण या अ त वातील ेनेज 

लाईनची मता कमी पडत असलेने सदर ठकाणी न याने ेनेज लाईन टाकणे अ याव यक 
अस याने वाढ व खच र कम पये २४,३५,३२१/- सह उपरो  कामाचे सुधा रत खच 
र. .६२,८४,७००/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
 
 
 



29 
 

 
 

ठराव मांक – १६९३० वषय मांक – ५८ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
झोिनपू थाप य वभागाकड ल तावात नमूद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९३१ वषय मांक – ५९ 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 झोिनपू थाप य वभागाकड ल तावात नमूद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. (वाढ/घट र. .१,७५,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९३२ वषय मांक – ६० 

दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 मे.सोनाली दुदगीकर अँड असोिसएटस ्  यांस मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व 
यांस आ कटे ट वषयक कामे दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सल या 

िनयमानुसार अदा कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६९३३ वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०९/०८/२०१६     

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१६८२३, दनांक ०२/०८/२०१६ मधील उपसूचना वगळ यास व 
मा.आयु  यांचे डॉकेट माणेचा वषयास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६९३४     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०९/०८/२०१६        

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद 
के या माणे चालू असले या कामांवर तरतूद अपुर  पडत अस याने तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६९३५     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०९/०८/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार   

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/४३३/२०१६, द.०८/०८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपाचे व वध वभागास आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .१६/२०१६-१७ 
नुसार बाब .१ व २ साठ  मे.धम एंटर ाईजेस, िचंचवड यांचे एकूण ०२ बाबींसाठ  एकूण 
र. .१९,३६,५००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख छ ीस हजार पाचशे फ ) पयत खरेद कामी 
करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९३६     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०९/०८/२०१६       

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,४०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६९३७     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०९/०८/२०१६     वभाग – थाप य  

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१६४/२०१६, द.०९/०८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/०३/२०१६-१७ अ वये वॉड .२३ मधील 
पुनत: वकिसत  र ते िसमट काँ टचे करणेकामी मे. ी गणेश क शन 
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िन.र. .९०,८०,८६६/” (अ र  र. .न वद लाख ऐंशी हजार आठशे सहास  फ ) पे ा १६.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७९,६१,६४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९३८     वषय मांक –  ६६ 
दनांक – ०९/०८/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

मे. ी. वजयकुमार बाळासाहेब पवार यांची आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर अँ ट ह ट  
मॅनेजमट क स टंट हणून (मनपा िनयमानुसार) नेमणेचा ताव मा. थायी सिमती यांनी ठराव 
. ११९७८ द.०७/०७/२०१५ नुसार मंजूर केलेला आहे. यास मा.आयु  यांनी द.१/८/२०१५ 

रोजी या मंजूर टपणी नुसार मा यता दलेली आहे. सबब वषयां कत काम भाग . ५ 
जाधववाड  कुदळवाड  िचखली येथे अ नशामक वभागासाठ  हॉट फायर ेिनंग सटर गॅलर  
बांधकाम करणे व ल टॉवरची उभारणी करणेसाठ  मे. ी. वजयकुमार बाळासाहेब पवार यांची 
इमारतीचे आराखडे व अंदाजप के तयार करणे कामी त  आ कटे ट हणून तसेच िन वदा 
प ात सदर कामांवर दैनं दन देखभाल, िनयं ण ठेवणेसाठ  ोजे ट मॅनेजमट क स टंट हणून 
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६९३९     वषय मांक –  ६७ 
दनांक – ०९/०८/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३१/१६ द. ६/८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/७/२०१५-१६ अ वये भाग .5 म ये 
गट .539 गायराण जागेम ये यायामशाळा इमारत बांधणे व ाम थांसाठ  व वध वकास 
कामे करणे, जॉगींग ॅक वरंगुळा क  डा वषयक सु वधा इ. कामे करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस िन.र. .77,03,081/- (अ र  र. . स याह र लाख तीन हजार ए याऐंशी फ ) 
पे ा 33.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .53,39,044/- 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 
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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 – १६९४०     वषय मांक –  ६८ 
दनांक – ०९/०८/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

पं.िचं. महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे 
चालू असलेले कामावर तरतूद अपुर  पडत अस याने वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/घट र. . ३,००,०००/-) 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६९४१     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०९/०८/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

द.टाई स ऑफ इं डया ुप माफत दनांक ११ व १२ ऑग ट २०१६ रोजी मंुबई येथे 
इकोनॉिम स टाई स पंप मे टेन स अँड ऑफरेशन मा टर लास २०१६ या कायशाळेचे 
आयोजन कर यात आले आहे. या कायशाळेक रता भारतातील शंभराहून अिधक अ ग य 
वेगवेग या कंप यांचे मुख उप थत राहणार असून या कायशाळेक रता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे ितिनधी पाठ वणेक रता द. १४ जुलै २०१६ रोजी ई-मेल ारे कळ वले आहे. 
पं.िचं.म.न.पा. व ुत, पाणी पुरवठा व पयावरण (एस.ट .पी.) वभागाकड ल पाच 
अिधकार /कमचार  यांना पाठ वणेस व सदर कायशाळेसाठ  येणारा खच र. . १,०३,५००/- मे. 
टाई स कॉ फर स िल., यांना अदा करणेस व सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल 
कामगार िश ण या लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तारांगण क पाकर ता मे.पी.के.दास यांची आ कटे चर व क स टंट (PMC) हणून 
म.न.पा. ने नेमणूक केलेली आहे. सदरची इमारतीची उभारणीचे काम पुण होत आलेले आहे. 
सदर या एज सी कडूनच फेज-२ ोजे टर व इतर अनुषंगीक कामाचे िन वदा काढणे कामाचे 
अंदाजप क तयार करणे, िन वदा फॉम तयार करणे, व य  कामावर पयवे ण (PMC) 
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करणे क रता मे.पी.के.दास यांना या पुव या पुव िन वदा वीकृत दराने फेज-२ चे काम 
दे यास व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

 
 

   (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/१०२८/२०१६ 
दनांक – १०/०८/२०१६   
   

                                                                         
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


