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

कायप का मांक - २३५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०२/०८/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०२/०८/२०१६ 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.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११) मा.नेटके सुमन राज  
१२) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

     
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.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.दुधेकर, मा.तुपे-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.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा लोणकर - सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.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.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.शेख, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
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अिधकार , मा.माने- वभागीय अिधकार -पीएमपीएमएल, मा.बोदडे- शासन अिधकार , मा.मंुढे-
सहा. शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) 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 . २३) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या  

  तरतूद ंम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा  

  ताव. 
वषय . २४) तरतुद वग करणे व काम थेट प दतीने देणेबाबत– मा.सुमन नेटके, मा. वमल  

  काळे यांचा ताव. 
वषय .२५) फायरमन या पदावर मानधनावर िनयु  देणेबाबत– मा.सुमन नेटके, मा. वमल  

  काळे यांचा ताव. 
वषय .२६) भाग .९ शाहुनगर येथील कामाचे खचास मा यता देणेबाबत - मा.सुमन नेटके,  

  मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .२७) तरतुद  वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .२८) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या  
  तरतूद ंम ये फेरबदल करणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा  

  ताव. 
वषय .२९) कासारवाड  मलशु द करण कदांतगत, संत तुकाराम नगर भाग . ३९ मधील  

  अ य सोसा. ययाती सोसा. तसेच उवर त ठकाणी जलिन:सारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा  

ताव. 
वषय .३०) उ ान सेवाशु क त वावर देखभाल चालन व संर ण कामी देणेबाबत –  

मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३१) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 

जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३२) भाग . २० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर अंडरपास करणे या कामास 

स लागार नेमणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३३) तरतुद वग करणे व काम थेट प दतीने देणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 

जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३४) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 

जवळकर यांचा ताव. 
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वषय .३५) वॉड .८१ काळेवाड  मधील आर ण .६४० म ये ाथिमक शाळा इमारत 
बांधणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .३६) तरतुद वग करणे व काम थेट प दतीने देणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

वषय .३७) तरतुद वग करणे व काम थेट प दतीने देणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

वषय . ३८) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतूद ंम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 

वषय .३९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामा या तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत- 
मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव.     

वषय .४०) मुदतवाढ देणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव.  

वषय .४१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क े ीय कायालयातील कामां या तरतुद  
म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव 

वषय .४२) आकटाईप असोिसएटस, आ कटे ट न फसा काझी, िनगड  यांची मनपा पॅनेलवर  

  आ कटे ट हणुन नेमणुक करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा  

  ताव. 
वषय .४३) जा हरातीचे ह क ५ वष कालावधीसाठ  देणेबाबत – मा.सं दप िचंचवड,  

  मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 
वषय .४४) जा हरातीचे ह क ५ वष कालावधीसाठ  देणेबाबत – मा.सं दप िचंचवड,  

  मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 
वषय .४५) पंपर  कॅ पमधील िसंधी समाजा या छठ पुजेिनिम  नद  पुजनासाठ  सुभाष 

घाटावर लोट ंग लॅटफॉम तयार करणेबाबत-मा.सुमन नेटके,मा. वमल काळे 
यांचा ताव. 

वषय .४६) पं.िच.मनपा या सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप कातील व ुत मु य कायालयाचे 
एलईड  फ ट ंग खरेद  करणे व शासक य इमारत योजना या लेखािशषाअंतगत 
तरतुद वग करणेबाबत. 

वषय .४७) काम थेट प तीने देणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .४८) मनपा या जागांची भाडे आकारणी व वसुली करणेबाबत-मा.सुमन नेटके,मा. वमल 

काळे यांचा ताव. 
वषय .४९) ठराव दु तीबाबत- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .५०) वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव. 
वषय .५१) तरतुद वग करणेबाबत- मा.सं दप िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 

--------- 
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ठराव मांक – १६८२२    वषय मांक – १ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/३९६/२०१६ द.२२/०७/२०१६ 
वषय:-मा.पदािधकार  यांना आव यक िनमं ण प का, लेटरहेड व पाक टे छपाई सा ह य  
 खरेद बाबत. 

 वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६८२३    वषय मांक – २ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/३९५/२०१६ द.२१/०७/२०१६ 

मा.सह आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
मनपाचे नगररचना व वकास वभागासाठ  आव यक मागणीनुसार मे. आिशष एंटर ायजेस, 
िचंचवड यांचेकडुन कोटेशन नोट स .११/२०१६-१७ चे ा  लघु म दरानुसार ५०० 
नग ह तांतरणीय वकास ह क माणप  (ड .आर.सी. माणप ) मनपा नमु या माणे छपाई कामी 
ती नग र. .३७.८० माणे येणारा एकुण खच र. .१८,९००/- (अ र  र. .अठरा हजार नऊशे 

फ ) चे खचास व यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा 
पदािधकार  यांचेसाठ  लेटरहेड व व वध वभागासाठ  ई-िन वदा सूचना .४१/२०१४-१५ अ वये 
ा  लघु म मंजूर िन वदा दराने मे.अमृत मु णालाय, िचंचवड यांचे िनमं ण प केचे बील र. . 

८,८१,५००/- अदा कर यास व माच २०१७ पयत िन वदेतील ा  लघु म दराने मे.अमृत 
मु णालय यांचेकडून छपाई क न घे यास व याकामी र. . ११,००,०००/- पयत येणा-या खचास 
मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६८२४     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सहा यक आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/३०६/२०१६ द.२५/०७/२०१६ 

मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
नागरव ती वकास योजना वभागाअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. 

महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा ह तील अपंग 
य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन २०१५-१६ म ये जा हर कटनानुसार अज 
माग वले असुन ा  अजापैक  तावात नमुद माणे तीन लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर 
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केले असून तावात नमुद लाभाथ  यां या नावापुढे दश वलेनुसार येक  र. .१,००,०००/- 
माणे एकूण र. .३,००,०००/- (अ र  र. . तीन लाख फ ) चे अथसहा य अदा करणेस 

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

-------- 
ठराव मांक –१६८२५     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/६२९/२०१६ द.१९/७/२०१६ 
वषय:-नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध क याणकार  योजनां या, अजाची डेटा 

एं  व ECS न द   महानगरपािलके या संगणक णािलम ये करणेबाबत. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६८२६     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ ए/िन/का व/३८९/२०१६ द.२३/७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .5/7/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 

26900 भाग .३ िचखली, ४ कृ णानगर येथील अनािधकृत बांधकामावर कायवाह साठ  यं  
सामु ी पुर वणेकामी मे.सुयोगराज कं शन िन.र. .9,24,330/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार ितनशे तीस) पे ा 41.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८२७     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/३९१/२०१६ द.२३/७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .5/9/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 

26899 भाग .१ पीनगर तळवडे, २ वेणीनगर येथील अनािधकृत बांधकामावर कायवाह साठ  
यं  सामु ी पुर वणेकामी मे. सुयोगराज कं शन िन.र. .9,24,269/- (अ र  र. .नऊ लाख 
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चोवीस हजार दोनशे एकोनस र) पे ा 41.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८२८     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/६/का व/१८८/२०१६ द.१९/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
The Institution of Engineers (India), Pune Local Centre यांनी दनांक ५ व ६ 

ऑग ट २०१६ रोजी Environmental Engineers या ३२ या रा ीय प रषदेचे आयोजन 
यशदा, पुणे येथे केले आहे. सदर प रषदेम ये वाढ या शहर करणा मुळे पयावरण यव थापनात 
येणार  आ हाने या वषयावर स व तर चचा होणार आहे. सदर या चचास ास मो या सं येने 
उप थत राहणेबाबत मा.संचालक, नगररचना व सहसिचव, नगर वकास वभाग, महारा  शासन 
यां या सुचना असून या प रषदेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपाने ायोजकतेचे Gold Package घेणे 
बाबत मा.आयु  सो. पंपर  िचंचवड मनपा यांचे सुचना आहेत, यानुसार सदरचे ायोजकतेचे 
Gold Package नुसार पंपर  िचंचवड मनपाचे ५ अिभयंता वनामु य प रषदेसाठ  उप थत 
राहू शकतील. तसेच प रषदे या बोडवर पंपर  िचंचवड मनपाचे बोधिच ह (Logo) िस द 
करणेत येणार आहे. ायोजकते या या Gold Package साठ  येणारा खच र. . २,५०,०००/- 
असून सदरचा खच पयावरण वभागाकड ल पयावरण या लेखािशषातून खच  टाकणे श य आहे. 
सबब सदर प रषदेचे ायोजकतेचे Gold Package घेऊन प रषदेसाठ  मनपाचे पयावरण 
वभागाकड ल २, जलिनसारण वभागाचे २ व पाणीपुरवठा वभागाचे १ असे एकुण ५ अिभयंते 
दनांक ५ व ६ ऑग ट २०१६ रोजी यशदा, पुणे येथे उप थत राहणेस व यासाठ  येणारा खच 
र. .२,५०,०००/-(अ र  र. . दोन लाख प नास हजार फ ) चे खचास व सदरचा खच पयावरण 
वभागाकड ल लेखािशष पयावरण यामधील िश लक तरतुद र कम पये ५०,००,०००/- मधून 
खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८२९     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- थाप य  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/९९/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम . ६ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  फ भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा 
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माती भरणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .१५,४६,७६९/- (अ र  र. .पंधरा लाख शेहचाळ स 
हजार सातशे एकोणस र फ ) पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,३२,००३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१६८३०     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/९८/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल 
िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम .५  अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
इ भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणे कामी मे. ड  ड  
क  न  िन.र. .२३,३७,५९९/- (अ र  र. .तेवीस लाख सदोतीस हजार पाचशे न या णव 
फ ) पे ा ३१.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६९,२९१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांच े बरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६८३१     वषय मांक – १० 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी/१/का व/१०४५/२०१६ 

द.२५/०७/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील खाली नमुद केले माणे मानधनावर ल  

कमचा-यांची मानधन वाढ स मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
. पदनाम अनुभव 

स ा दे यात 
येणारे 
मानधन 

कमान 
वेतन दर 

ावयाची 
मानधन 
वाढ 

१ डाटा ए  ऑपरेटर एक ीत मानधन १०,०००/- ११,४३९/- ११,४५०/- 

 
२ 
 
 

 
ी व पु ष क  

मदतिनस 
 

० ते ३वष ७,०००/- ११,२४१/- ११,२५०/- 

३ ते ५ वष ८,५००/- - १२,२५०/- 

५ वषापे ाजा त १०,०००/- - १३,२५०/- 

 
३ 
 
 

 
ए स रे टे निशयन 

 
 

० ते ३वष १०,०००/- १२,२४१/- १२,२५०/- 

३ ते ५ वष १२,०००/- - १४,२५०/- 

५ वषापे ाजा त १४,०००/- - १६,२५०/- 
 
४ 
 
 

 
ई.सी.जी. टे निशयन 

 
 

० ते ३वष १०,०००/- ११,३८८/- ११,४००/- 

३ ते ५ वष १२,०००/- -  १३,४००/- 

५ वषापे ाजा त १४,०००/-  - १५,४००/- 

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

ठराव मांक –१६८३२     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/१२८/२०१६ द.२५/०७/२०१६ 

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

ए ल २०१६ हे वष समता व सामा जक याय वष हणून साजरे कर यास सामा जक याय व 
वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचे माफत शासन िनणय .सा या व-
२०१५/ . .१६३/बांधकामे, द. ०९/१०/२०१५ ा  झाले आहेत. तसेच जयंती वषािनिम  व वध 
काय म व उप म राब वणेकामी सूचना दे यात आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने रा य तर य व ृ व पधचे आयोजन द. २९/०७/२०१६ रोजी आचाय 
अ े रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे-१८ येथे कर यात आले आहे. याकामी वजे यांची 
ब ीस र कम, माणप े व यावर ल िलखान, लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, ले स बॅनर 
छपाई व े म रे ट, मा यवर/ पधक/कलाकार चहापान, भोजन यव था, कलाकारांचे मानधन, 
िनवास, रंगमंद र भाडे, सं वधान पु तके इ. कर ता थेट प दतीने खच र. . २,४०,५००/- (अ र  
र. . दोन लाख चाळ स हजार पाचशे फ ) चे खचास काया र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६८३३     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२४७/१६ द.२७/७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/5-2015-16 मधील 

अ. .1 अ वये भाग .६ डुडुळगाव येथील टाक ारे पाणीपुरवठा होणा-या भागात देखभाल व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जे.कं शन िन वदा र कम .5,04,090/- (अ र  
र. . पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८३४     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२४६/१६ द.२७/७/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/5-2015-16 मधील 

अ. .2 अ वये भाग .36 मधील लांडेवाड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती 
करणे कामी मे. एम.जे.कं शन िन वदा र कम . 5,04,090/- (अ र  र. . पाच लाख चार 
हजार न वद फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८३५     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४६१/१६ द.२६/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२७/१२/१६-१७ अ वये पंपर  वाघेरे भाग . 

४५ मधील िशवाजी महाराज व कै.िभकु वाघेरे(पा टल) यां या पुतळयाजवळ ल प रसराचे 
सुशोिभकरण करणेकामी  मे.शुभम उदयोग िन.र. .४६,६८,५३४/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख 
अडुस  हजार पाचशे चौतीस फ ) पे ा २.३०% जा त ्या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  
र. . ४७,७५,९१०/- 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 
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झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८३६     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/४३७/२०१६ द.२८/०७/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा जुलै 

2016 या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स . 
10/2016-17 अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म 
पुरवठाधारक मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांच े 154 बाबींचे दर र. .91711=50 व मे पी.शेषा  
अँ ड कंपनी यांचे एकूण 144 बाबींचे दर र. . 88,742=50 असे एकूण 170 बाबींचे दर र. . 
1,80,454/- (अ र  र. . एक लाख ऐंशी हजार चारशे चौप न फ ) च ेदर वकृत कर यात 
आलेले आहेत म.ेरेखा इं जिनअ रंग व स व मे. पी शेषा  अँ ड कंपनी यांचेकडून करारनामा 
क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने याच े
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८३७     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/४३६/२०१६ द.२७/०७/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा 

जुल ै2016 या दुस-या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.09/2016-17 अ वये ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म 

पुरवठाधारक मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी यांच े एकूण 36 बाबींचे दर र. .44,623/-(अ र  र.  
चौवेचाळ स हजार सहाशे तेवीस फ ) चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत मे. पी शेषा  अ ड 
कंपनी यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६८३८     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- मा हती व तं ान  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मात व/१३/का व/२००/२०१६ द.२८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
Primary Data Centre कर ता म.न.पा.चे १६ नग (Dell Make Server) तीन नग 

स हर 42 U Rack म ये Host करणे बाबतचा वा षक र. .18,00,000/- अिधक कर व 
Bandwidth 12 Mbps (1:1) Rs.4,32,000/- वा षक व 64 नग IP Address र. .६४,०००/- 
ित वष असा एकूण र. .२२,९६,०००/- (अ र  र. . बावीस लाख शहा नव हजार फ ) + कर 

इतका खच अपे त आहे. Software Technology Parks of India (STPI), हंजवड , पुणे या 
क  शासनाचे सं थे या Primary Data Centre म ये Server Host करणेकामी १ वष 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ करणेस होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे व िन वदा िस  न 
करता थेट प तीने STPI यांचे बरोबर द.०४/०१/२०१७ पासून १ वष कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८३९     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०२/०८/२०१६     

सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.िनतीन लांडगे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव- 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव मांक 
६९ अ वये भोसर  हे या शहरातील ऐितहािसक पा भूमी असलेले आ ण कला, सं कृती, डा 
परंपरा जपणारे गांव आहे.  ितवष  गणेशो सवाच ेकाळाम ये भोसर  कला डा मंचा यावतीने 
भोसर  कला व सां कृितक महो सवाच ेआयोजन कर यात येते. याम ये नाटय, का य, लोक 
परंपरा, इ. काय म घे यात येतात.  यासाठ  कोण याह  नाग रकाकडून कोणतेह  शु क घे यात 
येत नाह . हा महो सव नाग रकांची सां कृितक भूक भाग वणारा असून शहरा या वैभवात भर 
घालणारा आहे. या वष  पासून महानगरपािलके या डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमती या सहकायाने व भोसर  कला, डा मंचा या संयु  व माने आयो जत कर यास आ ण 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१६८४०     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०२/०८/२०१६     

सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.संगीता पवार, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव -  
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव 
मांक ७० अ वये भाग .११ येथील मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ह  यायाम शाळा 

जय भवानी िम  मंडळ, यमुनानगर या सं थेस दरमहा सेवा शु क र. .२०००/- मनपाकडून 
देऊन ११ म हने कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८४१     वषय मांक – २० 
दनांक – ०२/०८/२०१६     
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.संगीता पवार, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव – 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव मांक 
७१ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ज हा रोलबॉल असोिसएशन यां या 
मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, 
यमुनानगर यां या संयु  व माने माहे ऑग ट/स टबर २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे 
मैदानावर ल के टंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा 
२०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या र. .३,४८,५४४/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता, तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .३,४८,५४४/- 
मधील टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच एकूण र. .६०,०००/- हा थाप य वषयक खच 
थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व 

माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- हा व ुत वषयक खच व ुत वभाग संबंिधत 
े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच 

र. .२,४८,५४४/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८४२     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०२/०८/२०१६     
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा दनांक २५/०७/२०१६ ठराव मांक 
७२ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाकडे िनयिमत भरती बंद अस यामुळे 
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व डा वभागाकडे मनु यबळ कमी अस यामुळे डा वभागाकडून वषभर कब ड , खो-खो, 
फुटबॉल, हॉलीबॉल अशा व वध महापौर चषक पधचे आयोजन केले जाते. या पधसाठ  ाऊंड 
आखणेसाठ  मनु यबळ नस यामुळे बाहे न काम क न यावे लागते. यामुळे या कामातील त  
व अनुभवी ी.सैफन रजाक शेख यांची सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१०,०००/- (अ र  
र. . दहा हजार फ ) मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८४३     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०२/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/५३/२०१६ द.२५/७/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-2016 मधील अ. .14 अ वये 

भोसर  णालयातील व भोसर  मशान भूमीतील जिन ांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.अवधूत इले क स लाईफ अँ ड स हसेस िन.र. .1,82,521/-(अ र  र. .एक लाख याऐंशी 
हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा 27.27% कमी या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले.  
 
ठराव मांक – १६८४४     वषय मांक – २३ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
फ े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०१६-१७ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

        (वाढ/घट र. .१,२७,८०,०००/-) 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६८४५     वषय मांक – २४ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया या अंतगत सव भागांतील 

पावसामुळे पडलेले ख डे व चर भर याचे काम वर त हाती घेणे आव यक असुन, पावसा या या 
काळात चलीत प तीने डांबर करणाचे काम करता येत नाह , यामुळे नवीन तं ानाचा वापर 
क न सदरचे ख डे व चर ओलसर प र थतीत देखील पॉलीमराई ड को ड डांबर िमि त 
मटे रयलने भरणे श य आहे. सदर कामाची तातड  व िनकड पाहता मे.ओम एस.एस.एस. 
इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेस सदरचे काम िन वदा न माग वता थेट प तीने देणेस व 
याकामी सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील पा. .६५ अ. .५९ वर ल कामावर र. . 

५,००,०००/-, पा. .३११ अ. .१३५ या कामा या तरतुद र. .१,५०,००,०००/- मधुन वग कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. सदरचे पा. . ६५ अ. .५९ वर ल कामातुन फ े ीय काय े ातील 
सव भागांतील ख डे व चर वर ल तं ानाचा वापर क न मे.ओम एस.एस.एस. इ ा चर 
ा.िल., पुणे या सं थेमाफत भरणेस 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 – १६८४६     वषय मांक – २५ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
पंपर  िचंचवड शहराची झपा याने वाढ होत आहे. या ीने अ नशामक व आप ी 

यव थापनाचे काम मह वाचे आहे. महापािलके या अ नशामक वभागाकडे उपल ध फायरमन 
कमचा-यांची सं या अपुर  अस याने या ठकाणी फायरमन कमचा-यांची आव यकता आहे. ह  
बाब वचारात घेता ी. शांत नवनाथ पवार, राहणार शाहुनगर, िचंचवड यांनी Fire Engineering 
& Safety Management हा १ वषाचा पा य म पुण केलेला अस याने यांना अ नशामक 
वभागाकड ल फायरमन या पदावर पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता दरमहा र. .१२,०००/- 
एक त मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १६८४७     वषय मांक – २६ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
शाहूनगर ( . .९) येथील एचड एफसी कॉलनीतील २० वषापूव  उभे केलेले खांब गंजले / 

सड यामुळे धोकादायक झाले आहेत. यापासून तेथील नाग रकांना धोका आहे. स या चालू 
असले या कामांम ये खांब उभारताना िनघणा-या जु या खांबांपैक  सु थतीत िनघणारे खांब 
एचड एफसी कॉलनीम ये उभे क न दे यास व याक रताच े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 – १६८४८     वषय मांक – २७ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 

माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/घट– ४,५०,०००/-)    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक –१६८४९      वषय मांक – २८ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

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

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

(वाढ/घट– ७०,००,०००/-)     

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

ठराव मांक –१६८५०      वषय मांक – २९ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कासारवाड  मलशु करण कदांतगत, संत तुकाराम 

नगर भाग . ३९ मधील अ य सोसा., ययाती सोसा. तसेच उवर त ठकाणी जलिन:सारण 
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यव था सुधारणा वषयक कामे करणे. िन वदा र. . २२,४९,९१२/- िन वदा मांक 
१/३७/२०१५-१६ चे काम ठेकेदार मे. ी.कॉ ट टर हे मा. थायी सिमती ठराव . १६२५३, द. 
१७/०५/२०१६ अ वये २८.८८% कमी मंजुर दराने, भाववाढ फरकासह कर त आहेत. या कामाची 
या ी वाढत वाढत असलेने यापूव चा खच मा यता र. . १६,८०,१४४/- व वाढ व र. . 
१८,७५,८५६/- अशी एकूण ३५,५६,०००/- पयत या सुधा रत खचास याआधी मंजुर केले या 
दरानेच हणजेच िन वदा रकमे या २८.८८% कमी, भाववाढ फरकासह खच करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८५१     वषय मांक – ३० 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
खराळ आई उ ान व भानुदास ववले उ ान ओम साई वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस 

यो य या अंशत: सेवा शु क त वावर एक वष कालावधी कर ता देखभाल चालन व संर ण 
दे यात व या कामी येणा-या य  खचास मंजूर  देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६८५२      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप कामधील तावात नमूद 

के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट– ३,५०,०००/-)     

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

ठराव मांक –१६८५३      वषय मांक – ३२ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
भाग . २० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर अंडरपास करणे हे काम सन २०१६-१७ 

अंदाजप काम ये वशेष योजना पान . १४, अ. . ३(७) वर आहे. सदर कामास यावष  
अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. . २ कोट  व तरतुद र. . १६ लाख इतक  आहे. तर  सदर 
कामासाठ  स लागार हणून मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग इं जिनअस ा.िल. या 
सं थेची नेमणुक करणे आव यक वाटते. तर  भाग . २० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर 
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अंडरपास करणे या कामास स लागार मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग इं जिनअस ा.िल. 
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%)  दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६८५४      वषय मांक – ३३ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालया या अंतगत सव भागातील 

पावसामुळे पडलेले ख डे व चर भर याचे काम वर त हाती घेणे आव यक असुन, पावसा या या 
काळात चलीत प दतीने डांबर करणाचे काम करता येत नाह , यामुळे नवीन तं ानाचा वापर 
क न सदरचे ख डे व चर ओलसर प र थतीत देखील पॉलीमराई ड को ड डांबर िमि त 
मटे रयलने भरणे श य आहे. सदर कामाची तातड  व िनकड पाहता मे.ओम 
एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल. ,पुणे या सं थेस सदरचे काम िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने देणेस व याकामी सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील पा. .९४ अ. . १२१ वर ल 
कामावर र. . ३,००,०००/- पा. . ९९ अ. . इ-१ या कामा या तरतुद र. . ८,३०,००,०००/- 
मधुन वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदरचे पा. . ९४ अ. . १२१ वर ल कामातुन अ 
े ीय काय े ातील सव भागातील ख डे व चर वर ल तं ानाचा वापर क न मे.ओम 

एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेमाफत भरणेस मा यता देणेत येत आहे.        

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

ठराव मांक –१६८५५      वषय मांक – ३४ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद 

माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट– ४,००,०००/-)     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक –१६८५६      वषय मांक – ३५ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
वॉड .८१ काळेवाड  मधील आर ण .६४० म ये ाथिमक शाळा इमारत बांधणे, 

िन वदा र. .२,३१,९५,२०३/- िन वदा .१/१-२०१३/१४ चे काम ठेकेदार मे.देव क स शन हे 
मा. थायी सिमती ठराव .३८०३, द.३१/०७/२०१३, २०.०९% जा त मंजुर दराने भाववाढ 
फरकासह कर त आहेत. या कामाची या ी वाढत असलेने यापुव या खच मा यता र. . 
२,७८,५५,११९/- व वाढ व र. .४७,८९,२६६/- अशी एकूण र. .३,२६,४४,३८५/- पयत या 
सुधा रत खचास याआधी मंजुर केले या दरानेच हणजेच िन वदा र कमे या २०.०९% जा त, 
भाववाढ फरकासह खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६८५७      वषय मांक – ३६ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय कायालया या अंतगत सव भागातील 

पावसामुळे पडलेले ख डे व चर भर याचे काम वर त हाती घेणे आव यक असुन, पावसा या या 
काळात चलीत प दतीने डांबर करणाचे काम करता येत नाह , यामुळे नवीन तं ानाचा वापर 
क न सदरचे ख डे व चर ओलसर प र थतीत देखील पॉलीमराई ड को ड डांबर िमि त 
मटे रयलने भरणे श य आहे. सदर कामाची तातड  व िनकड पाहता मे.ओम 
एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेस सदरचे काम िन वदा न माग वता थेट प दतीने 
देणेस व याकामी सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील पा. .१६१ अ. . १३७ वर ल कामावर 
र. . ३,००,०००/- पा. . १६९ अ. . १ या कामा या तरतुद र. . ८,४०,००,०००/- मधुन वग 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदरचे पा. . १६१ अ. . १३७ वर ल कामातुन क े ीय 
काय े ातील सव भागातील ख डे व चर वर ल तं ानाचा वापर क न मे.ओम 
एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेमाफत भरणेस मा यता देणेत येत आहे.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
---------- 
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ठराव मांक –१६८५८    वषय मांक – ३७ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालया या अंतगत सव भागातील 

पावसामुळे पडलेले ख डे व चर भर याचे काम वर त हाती घेणे आव यक असुन, पावसा या या 
काळात चलीत प दतीने डांबर करणाचे काम करता येत नाह , यामुळे नवीन तं ानाचा वापर 
क न सदरचे ख डे व चर ओलसर प र थतीत देखील पॉलीमराई ड को ड डांबर िमि त 
मटे रयलने भरणे श य आहे. सदर कामाची तातड  व िनकड पाहता मे.ओम 
एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेस सदरचे काम िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने देणेस व याकामी सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील पा. .२१८ अ. . १ या 
कामा या तरतुद र. .७,५०,००,०००/- मधुन वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदरचे 
पा. . २१८ अ. .१ वर ल कामातुन ड े ीय काय े ातील सव भागातील ख डे व चर वर ल 
तं ानाचा वापर क न मे.ओम एस.एस.एस.इ ा चर ा.िल., पुणे या सं थेमाफत भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६८५९      वषय मांक – ३८ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ भाग (मु यालयातील) सन २०१६-१७ या 

अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता 
दे यात येत आहे. (वाढ/घट– ३३,००,०००/-)     

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

ठराव मांक –१६८६०      वषय मांक – ३९ 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 

माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-)     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६८६१      वषय मांक – ४० 

दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक- मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील 

ड ट व ड टमधील ेनेज लाईन तसेच भुयार  गटसची साफसफाई, देखभाल व दु तीचे सव 
कामकाज मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सं था मया दत यांचेकडून ा  झाले या लघु म ई-
िन वदा (कमी क न दलेले दरानुसार) ितमहा र. .४३,७००/- माणे कर यास व यांचे समवेत 
करारनामा क न व अनामत घेवून सादर केले या लघु म िन वदा दरानुसार तीन वष 
कालावधीकरता कामाचा आदेश दे यास व येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती ठराव 
मांक ३७२१, दनांक २३/०७/२०१३ अ वये मा यता दलेली होती. मा. थायी सिमती ठरावास 

अिधन राहून म.ेभारतीय म हला वयंरोजगार सहकार  सं था मया दत यांचे समवेत दनांक 
०७/०८/२०१३ रोजी करारनामा कर यात आलेला आहे. सदर करारना याची मुदत दनांक 
०६/०८/२०१६ रोजी संपु ात येणार अस याने पुढ ल तीन वषाकर ता यांचे समवेत झाले या 
करारना यास अिधन राहून मुदतवाढ देणेकामी व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक –१६८६२      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०६/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
क े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ५,००,०००/-)     

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

ठराव मांक – १६८६३     वषय मांक – ४२ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
 आकटाईप असोिसएटस, आ कटे ट न फसा काझी, िनगड  यांची मनपा या आ कटे ट 
पॅनेलवर नेमणेस व यांना आ कटे ट वषयक व इं ट रयर डझायिनंगची कामे देणेस व 
याकामी होणार  फ आ कटे ट कौ सल या िनयमानुसार अदा करणेस व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड मनपा या अ े ीय कायालयाचे 
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इमारतीम ये उ वाहक (िल ट) बस वणे व िनगड  से. . २४ अ नशामक क ाशेजार ल मोक या 
जागेत दवाखाना / OPD इमारत बांधणे कामी मे.सिचन आपटे अँड असोिसएटस, िचंचवड यांची 
नेमणुक करणेत आलेली होती. तथापी यांनी सदर तावांचा पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणाकडे (PCNTDA) पुरेसा पाठपुरावा न केलेने, सदरची कामे लं बत आहेत. सदरची कामे 

पुण करणेस मे. सिचन आपटे अँड असोिसएटस यांनी असमथता दश वलेली आहे. तर  
नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची दो ह  कामे करणे आव यक आहे. तर  वर नमुद केले या 
उ वाहक ( िल ट) बस वणे व दवाखाना/OPD इमारतीचे वा तु वशारद हणुन मे.सिचन आपटे 
अँड असोिसएटस, िचंचवड यांचे ऐवजी आकटाईप असोिसएटस, िनगड  आ कटे ट न फसा काझी 
एस.यांची नेमणुक दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८६४     वषय मांक – ४३ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे      अनुमोदक-मा.नारायण ब हरवडे 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवडे यांचा ताव –  

िचंचवड येथील वा हेकरवाड -थेरगाव रोड या MDR-31 र यावर ल व थेरगाव पुल चौकाचे 
सुशोिभकरण व देखभाल कर यासाठ  जा हरातीचे ह क ५ वष कालावधीसाठ  पवना 
अँड हरटाय जंग या जाह रात सं थेस दे यास व करारनामा कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६८६५     वषय मांक – ४४ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे      अनुमोदक-मा.नारायण ब हरवडे 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवडे यांचा ताव –  

िचंचवड येथील ां.चापेकर बंधू उ डाण पुलाखालील सव बेटे, प रसर व २४ पलर याचे  
सुशोिभकरण व देखभाल कर यासाठ  जा हरातीचे ह क ५ वष कालावधीसाठ  पवना 
अँड हरटाय जंग या जाह रात सं थेस दे यास व करारनामा कर यास मा यता दे यात येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 

ठराव मांक – १६८६६     वषय मांक – ४५ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
पंपर  कॅ प येथे सालाबाद माणे िसंधी बांधवांचा छठ पुजा महो सव चालू असून सदर 

सणािनिम  नद ची पुजा केली जाते. पंपर मधील पवना नद वर ल झुलेलाल मं दराजवळ ल सुभाष 
घाटावर दरवष  मो या माणात िसंधी बांधव एक  येऊन नद ची पुजा करतात. नुकतेच सुभाष 
घाटावर ल पवना नद चे पा ातील सव गाळ व कचरा काढून नद चे पा  व छ केले आहे. सदरचे 
नद पा ात आत जाऊन पुजा करणेक रता या ठकाणी लोट ंग डेक व जेट  बस वणे आव यक 
आहे. जेणेक न भा वकांना नद  पा ातील पा याची पुजा करणे श य होईल या ीने असे काम 
करणा-या अनुभवी ठेकेदाराकडून यासाठ  दर माग वले असता ३० वे. मी. लोट ंग डेकसाठ  
सव टॅ ससह त वाहतुक खच, जागेवर बसवून देणेसह एकुण खच र. .७,२५,०००/- इतका येत 
आहे. स थतीत सण चालू अस याने कामाची आव यकता व तातड  ल ात घेता सदरचा 
लोट ंग डेक (जेट) गजराज बोट ंग लब, देहूगांव यांचेकडून वनािन वदा थेट प तीने करारनामा 

क न घेणेस व यासाठ  येणा-या एक त र. .७,२५,०००/- या रकमेस मा यता देऊन व रत 
खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६८६७     वषय मांक – ४६ 

दनांक – ०२/०८/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/२९५/१६ द.२/८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पं.िचं.म.न.पा. या सन-२०१६-१७ चे मुळ अंदाजप कातील व ुत मु य कायालयाचे एल 
ई ड  फट ंग खरेद  करणे (भांडवली) व शासक य इमारत योजना (भांडवली) या लेखािशषा 
अंतगत व वध कामांना काम पूण कर याक रता तरतूद कमी पडत अस याने तावासोबत 
जोड यात आले या प रिश  अ व ब नुसार तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.(प रिश  
अ-वाढ/घट र. .२,०७,२७,०००/- प रिश  ब-वाढ/घट र. .२,५१,२७,०००/-) 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १६८६८     वषय मांक – ४७ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .६ मिधल पावसामुळे पडलेले ख डे व चर भर याचे 
काम व रत हाती घेणे आव यक असून, पावसा या या काळात चिलत प तीने डांबर करणाचे 
काम करता येत नाह . यामुळे नवीन तं ानाचा वापर क न सदरचे ख डे व चर ओलसर 
प र थतीत देखील पॉलीमराईजक को ड िम स डांबर िमि त मटे रयलने भरणे श य आहे. सदर 
कामाची तातड  व िनकड पाहता मे.ओम एस.एस.एस. इ ा चर ा.िल. पुणे या सं थेस 
“ भाग .६ मोशी येथील र यांची दु ती डांबर करणाने करणे.”  (पा. .७१५/५५) या कामाची 
िन वदा न माग वता परंतू करारनामा क न र. .९,१०,०००/- ( .नऊ ल  दहा हजार फ ) 
पयत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
ठराव मांक – १६८६९     वषय मांक – ४८ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 मनपा काय े ाम ये मनपा ठेकेदारांना यांना यां या साईट ऑ फस, गोडाऊन, 
योगशाळा, लेबरकॅ प िसमट िम संग लांट, डांबर लांट, वजनकाटा इ. साठ  मनपा या 

जागा/भूखंड नगररचना वभागाने िन त केले या मािसक भाडे दराने भूईभाडे त वानुसार व 
सदर भाडेदरात दुस-या वषापासून मनपा करे र सिमती िशफारस माणे करारनामा कालावधी 
पयत दर वष  १२.५०% वाढ िन त क न मनपा अट  शत  नुसार य  जागा वापरास 
द याचे दनांकापासून कंवा म ह यापासून भाडे आकारणी व वसुल कर यास व यासंबंधीचा 
करारनामा मनपा क प पूण होईपयत या कालावधीकर ता करणेस मा. थायी सिमती ठराव 
.८४७८ द.२३/०६/२००९ अ वये यापूव च मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार रावेत 

स.नं.९६ येथील सरकार  माळरान जमीन महानगरपािलकेकडे मा. ज हािधकार  यांचेकडून सन 
१९९७ पासून देखभाल व दु तीसाठ  वग झालेली असून यातील चार एकर जमीन मे.अजवानी 
इ ा चर ा.िल. यांना साईट ऑ फस व ऑपरेशन लांटसाठ  भाडे त वावर दे यात आलेले 
असून उपरो  ठरावा या अधीन राहून वेळोवेळ  नुतनीकरण क न दे यात आलेले आहे. 
मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. यांची महानगपािलकेत व वध कामे चालू असून सदरची जागा 
भाडेकरार नूतनीकरण यांना पुढ ल पाच वषासाठ  वर उ लेख केले या सव जागेसाठ चा मागील 
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सन २०१५-१६ कर ता या वा षक एकूण भाडे आकारणी दर .२,०५,९९४/- (अ र  र. .दोन लाख 
पाच हजार नऊशे चौ-या णव) या मागील दराम ये १२.५०% वाढ क न व मूळ ठरावात उ लेख 
के या माणे दर वष  १२.५०% वाढ िन त क न पुढ ल पाच वषासाठ  एकूण भू भाडे र कम 
.१४,८६,९२५/- (अ र  र. .चौदा लाख शहाऐंशी हजार नऊशे पंचवीस) या माणे दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
ठराव मांक – १६८७०     वषय मांक – ४९ 

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे जा हरात रोटेशन धोरण सन २०१६-१७ चे दरास 
मा. थायी सिमती सभेने ठराव .१६५७१, द.२८/०६/२०१६ अ वये मा यता दली आहे. 
यामधील रोटेशन ड मधील अ. .१३ येथे पु यनगर  या वृ प ाचा रा य तर य दर र. . २३४/- 

ऐवजी र. .९००/- अशा दु तीस मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 
 
ठराव मांक – १६८७१     वषय मांक – ५०  

दनांक – ०२/०८/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव –  

भाग .१९ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणे (िन वदा .५/६७/२०१५-१६) 
या कामाचे िन वदा दर वजा जाता सुधार त खच र. . ३३,३६,२७०/- (वाढ व खच २०,६०,०००/-) 
यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच सदर कामास तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,६०,०००/-) 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १६८७२     वषय मांक – ५१  

दनांक – ०२/०८/२०१६      

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

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणे कामी तावात नमुद माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे.  
(वाढ/घट र. .२,४५,०००/-) 

 
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/९९४/२०१६ 
दनांक – ०३/०८/२०१६   
   

                                                                         
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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


