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

कायप का मांक - २३७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १६/०८/२०१६          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १६/०८/२०१६ 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.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज   
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१५) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१६) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

     
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,  मा.उ हास जगतापü-

नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य लेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.गावडे-सह आयु ,मा.तुपे,मा.दुधेकर-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.खोसे,मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर - 
सहा यक आयु ,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, 
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मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.शेख, मा.पुजार , 
मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बोदडे- 
शासन अिधकार ,मा.लावंड-कायदा 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 .६०) ी.संजय कुलकण , काय.अिभयंता,पयावरण याचेंबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, 

मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
वषय .६१) िश ण वगाबाबत – मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६२) पं.िचं.मनपा या पंपळे गुरव यायामशाळे या तालीमम ये खुराक टाकणेबाबत - 

मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६३) मा यिमक व ालयांसाठ  घ याळ  तािसका मानधनावर िश क नेमणूक 

करणेबाबत... 
वषय .६४) मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक असणारे सा ह य पुर वणेबाबत - मा.सुमन 

नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६५) अ त व मॉलबाबत – मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६६) ॉफ ज व मेड स खरेद बाबत-मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६७) जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत असले या क पा या क प यव थापन 

स लागार यांना फ  अदा करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.सुमन नेटके यांचा 
ताव... 

---------- 
दनांक ०९/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३६) चा 
सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक –१६९४२     वषय मांक – १ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१६/२०१६ द.३०/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ४५ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स 
.४/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची 
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िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े 
यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदा धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे 
वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े र. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क 
र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  
िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.भारतीय म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने 

र. .२४,०००/- व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे 
दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील 
म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन 
नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  
७ वाहनचालक पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश 
दे यात आला आहे.  सदर कामास दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६९४३     वषय मांक – २ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१७/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA ACE  

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  
कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...  

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

-------- 
ठराव मांक –१६९४४     वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक –मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१८/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE  

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच ेकामासाठ  
कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...  

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

-------- 
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ठराव मांक –१६९४५     वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-आरो य मु य कायालय  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१९/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या "ब" व "क" े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA  

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...   

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९४६     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०१/२०१६ द.३/८/२०१६ 
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 Gurav या कामाबाबत...  

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९४७     वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक –मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०२/२०१६ द.३/८/२०१६ 
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 ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९४८     वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०३/२०१६ द.३/८/२०१६ 
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... 
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वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९४९     वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०४/२०१६ द.३/८/२०१६ 
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 ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९५०     वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०५/२०१६ द.३/८/२०१६ 
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 ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९५१     वषय मांक – १० 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२०१/१६ द.४/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१-२०१६-१७ अ वये िशंदे व ती रावेत 

येथील १३.०० मी ं द पाईपलाईन या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणे. (बीआरट एस 
काँर डाँरला जोडणारा र ता)  मे.धने र क शन (िन.र. . ११,१८,३६,६९२/-) पे ा  १२.२०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३१,०२,२४६/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६९५२     वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१३/१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - भाग .२८ मासुळकर कॉलनी म ये नाना नानी पाक इमारतचे नुतनीकरण  

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

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

ठराव मांक –१६९५३     वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१०७/१६ द.४/८/२०१६ 
वषय - भाग .४१ मधील को हनूर हायोना शेजार ल मोकळ  जागा वकिसत करणेबाबत... 

वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९५४     वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१०८/१६ द.४/८/२०१६ 
वषय - भाग .७ च-होली येथील आ. .२/६४ म ये उ ान वकिसत करणे आ ण वाघे  र  

 मंद र प रसर सुशोिभत करणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९५५     वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/०६/का व/११४०/२०१६ द.५/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १७/१-२०१४-१५ चे शु द करण १ ची 

जा हरात दै.सकाळ (रा य पातळ वर) दै.महारा  टाई स (रा य पातळ वर) व दै.टाई स ऑफ 
इं डया, (रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले होती.सदर जा हर तीस 
जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी मा.आयु  यांचे कड ल मंजूर तावा नुसार 
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वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया  यांना यांची बले 
अदा करणेत आलेली असून दै.सकाळ यांनी सदर जा हरात द.२२/०१/२०१५ या अंकात 
5x8=40 चौ.से.मी.  मोजमापात िस  क न बल .८३२४९३ द.२३/०२/२०१५ नुसार 
र. .७६,०००/- चे बल या कायालयाकडे सादर केलेले आहे.सदरचे  बल यांना अदाईस हरकत 
नाह . तर  वर ल माणे जा हरात खचापोट  दै.सकाळ यांना र. .७६,०००/- (अ र  र. . याह र 
हजार फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९५६     वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड   
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं/७/का व/७५/२०१६ द.२९/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे Instrument Mechanic या ेडकर ता तािसका 

त वावर िनदेशक नेमणूक करणेकामी मा.आयु  सो. यां याकड ल दनांक १७/०५/२०१६ रोजी या 
तावाने मा यता देणेत आलेले आहे. यासाठ  NCVT, DGT यांचे सुधा रत अ यास मा नुसार 

शै णक अहता व आव यक अनुभव अहता धारण कर त असले या उमेदवारांना िनयु  
करणेकामी  ाचायाना अिधकार दान करणेत आलेले आहे. महारा  शासन, कौश य वकास व 
उदयोजकता वभाग, शासन िनणय मांक आयट आय-२०१५/ . .०५/ यिश-३, मं ालय व तार 
भवन, मंुबई-३२ दनांक १५ ऑ टोबर,२०१५ अ वये तािसका त वावर ल िनदेशक पदाकर ता 
सै दांितक मानधन दर ित तािसका र. .७२/- व ा य क साठ  र. .३६/- ित तास असे 
मानधन देय आहे. यानुसार ितमाह साधारण र. .६,०००/- ते ८,०००/-(अ र  र. . सहा हजार 
ते आठ हजार पये फ ) मानधन अ थायी आ थापना लेखािशषातून तसेच शासन िनणयात 
सुधारणा झा यास या माणे मानधन देय करणेस व सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९५७     वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- से. .२३, जलशु करण क  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/२/११३/२०१६ द.३०/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पाणीपुरवठा अ याव यक सेवा वचारात घेता तावात नमूद माणे अ. .1 ते 5 या 

भांडवली कामांसाठ  वाढ/घट क न आव यक तरतूद च े वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६९५८     वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /े६८५/२०१६ द.५/८/२०१६ 
वषय - भाग .१०१ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार  

 क न नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६९५९     वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०६/१६ द.४/८/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.०४.०७.२०१६ ते द.१०.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१०६/२०१६ द.०४.०८.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९६०     वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०७/१६ द.४/८/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.११.०७.२०१६ ते द.१७.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा. मु य लेखा प र क यांनी 
. मुलेप/६/का व/१०७/२०१६ द.०४.०८.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९६१     वषय मांक – २० 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- मु यलेखाप र ण  
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१०८/१६ द.४/८/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१८.०७.२०१६ ते द.२४.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
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.मुलेप/६/का व/१०८/२०१६ द.०४.०८.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९६२     वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-नगररचना व वकास  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/०९/१०८१/२०१६ द.६/८/२०१६ 
वषय - मनपा या वकास योजनेनुसार र ते व र ता ं द करणासाठ  संर ण वभागा या जागा  

 ह तांतर त करणेबाबत... 
वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९६३     वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-इ े ीय कायालय  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/६७१/१६ द.५/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
इ े ीय कायालय आरो य वभागातील सहा. आरो यािधकार  यांचेक रता लागणारे वाहन 

खरेद  करणेकामी कोटेशन/ दरप कानुसार सुमो गो ड इए स बीएस ४ या वाहनाची एकूण 
कंमत र. . ५,५४,७१०/- (अ र  र. . पाच लाख चोप न हजार सातशे दहा फ ) इतका खरेद  
खच आहे. सदरचे वाहन मे. टाटा मोटस िलमीटेड यांचेकडून आगाऊ र कम अदा क न खरेद  
करणेस येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९६४     वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४५५/२०१६ द.६/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .०९/२०१६-१७ पुणे मंुबई हमर यावर ल 

अ ण टॉ कज दापोड  ते हॅर स ीज  पयतचे उवर त भागात वृ ारोपण/सुशोिभकरणासाठ  
काळ    माती पुर वणे व पसर वण ेकर ता मे.कृषीतेज डे हलपस यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय 
दर र. .१,९९,९४५/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा ६% ने कमी या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
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उदयान/६/का व/४३५/२०१६  द. ३०/०७/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९६५     वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४५४/२०१६ द.६/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१२/२०१६-१७ मनपाचे उ ान वभागासाठ  

वुड कटर (wood cutter) खरेद   करणेकर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज अँ ड स हसेस यांचे 
कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,९३,५००/-(अ र  र. .एक लाख या नव हजार पाचशे 
फ ) अंदाजपञ कय दरानुसार या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 

उदयान/६/का व/४५३/२०१६ द.०६/०८/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९६६     वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान  
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४५६/२०१६ द.६/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .08/2016-17 अ वये  मनपाचे कै. िसताराम 

ल ढे उ ान व गुलाब पु प उ ान या ठकाणी सुशोिभकरणासाठ  पोयटामाती पुर वणे व 
पसर वणेबाबत म.ेअथव वयं. औ. सेवा सह. सं था मया. कोटेशन नोट स र. .1,98,450/- (अ र  
र. .एक लाख अ या नव हजार चारशे प नास फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (9% ने कमी) 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/436/2016 द.30/07/2016 अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६९६७     वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४५७/२०१६ द.६/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .07/2016-17 अ वये  मनपाचे कै. 

िभमाबाई मडेिगर  उ ान व दघी मशानभुिम उ ान या ठकाणी सुशोिभकरणासाठ  पोयटामाती 
पुर वणे व पसर वणेबाबत मे.अथव वयं. औ. सेवा सह. सं था मया. कोटेशन नोट स र. . 
1,95,173/- (अ र  र. .एक लाख पं या णव हजार एकशे याह र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
15% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/434/2016           
द.30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६९६८     वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार, वै क य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/५०१/१६ द.६/८/२०१६ 
वषय - सॅिनटर  नॅपक न खरेद बाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक –१६९६९     वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/४२९/२०१६ द.६/८/२०१६ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
थाप य वभागासाठ  आव यक मोजमाप पु तके (MB) मनपा नमु या माणे छपाई 

खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स ं .१४/२०१६-१७ अ वये िस द करणेत आली होती. ा  
कोटेशनमधील मे.अमृत मु णालय िचंचवड यांचेकड ल मोजमाप पु तके (MB) मनपा 
नमु या माणे छपाईकामी ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी  येणा-या एकुण र. . 
१,०८,४५०/- (अ र  र. . एक लाख आठ हजार चारशे प नास फ ) चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६९७०     वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- ब े य कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/६३०/१६ द.८/८/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय अंतगत येणा-या पवना नद  पुनावळे ते 

प ाशेड पंपर  व मुळानद  पा ात खूप मो या माणात जलपण  काढणेकामी मा.आयु  
यां याकड ल आदेश .ब ेका/आ/५/का व/३४५/१६ द.२५/४/१६ अ वये र. .१,००,०००/- 
(अ र  र.  एक लाख) आगावू घेतली होती. सदरचे कामकाज मा.आयु  सो. यांचे 
द.०३/०३/२०१६रोजी दले या सुचनेनुसार थेट प दतीने े य तरावर कमचार  लावून करणेत 
आलेले आहे.तर  पवना नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला एकूण खच 
र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९७१     वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३३/१६ द.८/८/२०१६ 
वषय - िनगड  गावठाण भाग .१३ येथील से टर .२२ जकात ना याशेजार ल लोकशाह र  

आ णाभाऊ साठे यां या पुतळा प रसराला सामािभंत बांधणे व अनुषंिघक कामे  
करणेबाबत... 

वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६९७२     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५३१/१६ द.३०/५/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/3/2015-16 अ वये भाग .६० मधील 

व वध र ते डांबर करण करणे  कामी मे.लोणावळा क शन कं  िन.र. .23,34,267/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 21.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .19,33,823/- 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 कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६९७३     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३२/१६ द.८/८/२०१६ 
वषय - भाग . 4 कृ णानगर येथील ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व पे ह ंग  

 लॉकची दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६९७४     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/६१७/१६ द.५/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/17/2015-16 अ वये भाग . ६० म ये 

मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणे सन २०१४-१५  कामी मे.राहूल 
क शन िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 40% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,82,353/- 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/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६९७५     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/६००/१६ द.२७/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/7/2015-16 अ वये . . ६४ बोपखेल 

येथील र यांचे trenches बुज वणे  कामी मे.िस द  वनायक ुप  िन.र. .13,99,489/- (अ र  
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र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे एकोणन वद फ ) पे ा 48% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .7,64,121/- 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/वसूल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९७६     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९६/१६ द.२०/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/18/2015-16 अ वये . .६४ मधील स.नं. 

१५२ व २ मधील वकास आराख यातील र या या बाजुने फुटपाथ करणे  कामी मे.मिनषा 
क शन ( ो.एम.एम.खराडे)  िन.र. .13,99,600/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
सहाशे फ ) पे ा 36.66% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,30,832/- 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/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९७७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५९५/१६ द.२०/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/05/2015-16 अ वये भाग .2 

वेणीनगर येथील ता हाणेव ती येथील र ते खड  मु मीकरण व BBM प दतीने र ते 
करणेकामी मे.एम.पी.धो  े क शन  िन.र. .22,39,390/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणचाळ स हजार तीनशे न वद फ ) पे ा 48.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .11,99,428/- 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६९७८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५४९/१६ द.२/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/9/2015-16 अ वये वाड .37 मधील क 

भाग े य कायालयाम ये फिनचर वषयक कामे करणे कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
 िन.र. .22,19,847/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणीस हजार आठशे स ेचाळ स फ ) पे ा 
36.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,68,662/- 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९७९     वषय मांक – ३८ 

दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/६०१/१६ द.२/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/9/2015-16 अ वये . .३९ म ये 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलामधील े क गॅलर  अ छा दत करणेकामी मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस  िन.र. .12,97,404/- (अ र  र. .बारा लाख स या नव हजार चारशे चार फ ) पे ा 
30.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,53,456/- 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/ 
वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६९८०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/६०३/१६ द.२/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/6/2015-16 अ वये क भागातील मनपा 

इमारतीचे चरल ऑड ट अहवालानुसार थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे 
असोिसएटस िन.र. .14,00,538/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अडतीस फ ) पे ा 4.50% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,04,389/- 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत  केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९८१     वषय मांक – ४० 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.जािलंद िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/३१९/२०१६ द.९/८/२०१६ 

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

महापािलके या िनःसमथ (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 एक लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर 
केले आहे यानुसार लाभाथ चे नावापुढे दश वले नुसार एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक 
लाख फ ) Back end subsidy व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६९८२     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०३/का व/४१/२०१६ द.४/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला बाल  क याण योजने अंतगत व वध 

योजना राब व या जातात. मा. महापािलका सभा ठराव . ४५७ द. २०/१/२०१४ अ वये मंजूर 
धोरणानुसार घटक योजना .१७ वधवा व घट फोट त म हलांना अथसहा य देणे या योजने 
क रता सन २०१६-१७ या आिथक वषा साठ  जा हर कटना नुसार अज माग वणेत आले होते. 
द. १ ए ल २०१६ ते आज अखेर ९३० अज ा  झाले असून ६०३ लाभाथ  पा  झाले असून 
३३७ लाभाथ  अपा  झाले आहेत. सदर पा  लाभाथ ना येक  र. .६,०००/- या माणे एकूण 
६०३ पा  लाभाथ ना लाभ देणेकामी र. .३६,१८,०००/- (अ र  र. .छ ीस लाख अठरा हजार 
फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६९८३     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- शासन 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/५९१/२०१६ द.९/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६(४) मधील तरतुद  माणे ी.तळपाडे 

संजय सखाराम, िल पक यांनी मुदतबा  अ पल दाखल केले असून, वभागीय चौकशीतील 
दोषिस  वचारात घेता, अ पल अजातील मु ांवर अ पलीय ािधका-याने करणा या गुणव ेवर 
सुसंगत व यायपुण िनणय घेणे अपे त आहे. ी.तळपाडे यांचेवर केलेली कारवाई यो य व 
िनयमाधीन आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून, मा. थायी सिमतीने मुदतबा  
अ पल मा य करणे यो य होणार नस याने अपील अज फेटाळ यात यावा, अशी मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर , ी.तळपाडे संजय सखाराम (िल पक), उ ान वभाग, यांचे द.२७/०६/२०१६ 
रोजीचे अ पल अजाचा वचार करता यांनी म.न.पा.स सुर ा यव था पुर वणा-या एज सीला 
मुदतवाढ देणेकर ता कोणताह  जाणीवपुवक वलंब केलेला नाह . तसेच यामुळे म.न.पा.चे 
कोणतेह  आिथक नुकसान झालेले नाह . ह  व तु थती वचारात घेता मा.आयु  यांनी आदेश 
. शा/९/का व/९५/२०१६ द.०८/०२/२०१६ अ वये अजदार कमचार  यांचेवर लादलेली 

भ व यातील वेतनवाढ वर प रणाम होईल अशा रतीने एक वषासाठ  पुढ ल वेतनवाढ रोखून 
ठेवणेची शा ती र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६९८४     वषय मांक – ४३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- औ ोिगक िश ण सं था (मु.) 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ संमु/१/का व/५९/१६ द.२७/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  या 

ठकाणी एकुण ०६ मानधन िनदेशक कायरत असून तसेच २ मानधन िनदेशक औ ोिगक 
िश ण सं था मोरवाड  म ये कायरत आहेत तावात नमूद मानधन कमचा-यांनी दनांक 

१८/०६/२०१६ व दनांक २६/०६/२०१६ अ वये िनदेशक मा. थायी सिमती ठराव .१२३९४ वषय 
.४६ दनांक ०८/०९/२०१५ नुसार मानधन वाढ बाबत वनंती अज केला आहे. सदर ठराव 

अ वये आदेश मांक औ सं/०४/का व/५५२/२०१६ दनांक ०७/०६/२०१६ अ वये मानधन वाढ 
दनांक ०१ जून २०१६ पासून दे यात आलेली आहे. यानुसार तावात नमुद कमचा-यांना 
देखील ०१ जून २०१६ पासून मानधन र. .१७,०००/- म ये र. .३,०००/- मानधन वाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९८५     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३५५/२०१६ द.१/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .04/2016-17 अ वये  मनपाचे सदगु  द  

उ ानाम ये एफ.आर.पी. ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे कर ता मे.ए.एफ.जी.फायबर लास 
कोटेशन नोट स र. .1,99,260/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार दोनशे साठ फ ) 
अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/354/2016 

द.30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९८६     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३५३/२०१६ द.१/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स . 03/2016-17 कर ता मनपाचे सदगु  द  

उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे कर ता मे. ए. एफ. जी. 
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फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र  र. .एक लाख अठठया णव हजार फ ) 
अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/352/2016 
द.30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६९८७     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- उदयान 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३५८/२०१६ द.१/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .05/2016-17 कर ता  मनपाचे  दुगादेवी 

उदयानाम ये वृ रोपणासाठ  खोदले या खडयाम ये  काळ  माती पुर वणे व  भरणे कर ता म.े यू 
पा रजात गाडन कोटेशन नोट स र. .1,99,945/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार नउशे 
पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/4/का व/356/2016 द.30/07/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९८८     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२०१/२०१६ द.९/८/१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या लॉ  

वभागातील नादु त ायर िस ट म - Hydro Extactor Model HE/30 (4118) ची तातड ने दु ती 
( पेअर पाटस खरेद  +  दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी NAT STEEL EQUIPMENT 

PRIVATE LIMITED, MUMBAI यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता, थेट 

प दतीने करणेस व यांना आगाऊ (Advance) देणेत आलेलीर. .२,७६,१२४/- (अ र  र. .दोन 
लाख शहा र हजार ऎकशे चोवीस फ ) चे समायोजन करणेकामी तसेच दु ती दर यान 
र. .३०,६२८/- (अ र  र. .तीस हजार सहाशे अ ठावीस फ ) चे अित र  पाटस चे बील NAT 

STEEL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED,  MUMBAI यांना अदा करणेसव ायर िस ट म - 
Hydro Extractor Model HE/30 (4118) दु तीकामी झालेला खच एकूण र. .३,०६,७५२/- (अ र  
र. .तीन लाख सहा हजार सातशे बाव न फ ) खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६९८९     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/११४५/२०१६ द.९/८/२०१६ 
वषय - ब मु यालय अंतगत िचंचवड एम.एस. गु व वा हनीची देखभाल दु ती भाटनगर  

 ना यापयत करणेबाबत... 
वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६९९०     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- ड े य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/४५१/२०१६ द.२९/७/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-२३/२०१५-१६ अ वये 

भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स अनुस न 
करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.िशवम ए टर ायजेस 
(एम.पी.वाघळे) िन.र. .८,४०,३३०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे तीस फ ) 
पे ा -३६.३६% कमी या मंजूर दराने र. .५,३४,७८६/- पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला असुन कामाचे आदेश दे यात आले अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९९१     वषय मांक – ५० 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- ड े य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/४१४/२०१६ द.२/८/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१६-१७ अ वये ड 

े य कायालयाचे काय े ात औ णीक धुर करण करणेसाठ  पक अप हॆन/ र ा टे पो भाडे 
त वावर पुर वणे कामांबाबत ठेकेदार मे. व गंगा वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. िन.र.  

६,४१,१२३/- (अ र  र. . सहा लाख एकेचाळ स हजार एकशे तेवीस फ ) ती दन ती पक 
अप हॆन/ र ा टे पो र. .५२५/- या मंजूर दराने ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार पे ोल/ डझेलचे दर कमी 
जा त झा यास मंजुर दराम ये काम करणे ठेकदारावर बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६९९२     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- मा हती तं ान 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/६०३/२०१६ द.१०/८/२०१६ 
वषय - सन २०१६-१७ या वषासाठ  संगणक यं णा देखभाल व दु तीबाबत. 

वषय मांक ५१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९९३     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/६६४/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वैदयक य वभागासाठ  आव यक कॅनर व युिनट सा ह य खरेद  करणेकामी Canon 

Make उ पा दत कंपनीचे कॅनर खरेद  कामी ई.िन वदा स.ु .११/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार तीन  िन वदा धारकांकडून ऑनलाईन दर ा  
झालेले आहेत. ा  दरप काम ये मे. एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस, पुणे यांचे कॅनर व युिनट 
सा ह याचे एकूण ०९ नगांसाठ  एकूण र. .१२,७९,८००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाच े व वध 
वभागांकर ता कॅनन कं. चे कॅनर व युिनट खरेद  करणे आव यक आहे सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कम ेपे ा २.३४% ने कमी अस याने सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक –१६९९४     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- अ नशामक 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .अ न/०३/का व/२१७/२०१६ द.१०/०८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशामक वभागाकड ल फायर टडर .MH14-V-

4174 वर ल पोटबल पंप नादु त झालेला अस याने तातड ने दु त करणेक रता कोटेशन नोट स 
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मांक-अ न३/का व/१४०/०१६ दनांक १८/०६/२०१६ अ वये लघु म दरधारक म.ेहायटेक 
स ह सेस, गट .१५३६ लॉट .५ िनगड  तळवडे रोड, सोनवणे व ती, िचखली पुणे ४११०६२ 
पोटबल पंप दु ती करारनामा न करता लघु म दर अंदाजे र.र.२४,०००/-(अ र  र. .चोवीस 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६९९५     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३०/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये फ 

े ीय कायालयांतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी प रसरातील आव यक ठकाण या ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. कमल इले क कॉप रेशन िन.र. .52,780/- (अ र  
र. . बाव न हजार सातशे ऐंशी फ ) पे ा 0.00%  कमी या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६९९६     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३१/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015-2016 मधील अ. .3  अ वये फ 

े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग .१ पीनगर तळवडे प रसरातील 
आव यक असणा-या ट लाईट द यांच े नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायजेस 
िन.र. .1,66,846/- (अ र  र. . एक लाख सहास  हजार आठशे शेहचाळ स फ ) पे ा 7.00% 

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 –१६९९७     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३२/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28 / 2015 - 2016 मधील अ. .5  अ वये 

फ े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग .2 वेणीनगर प रसरातील आव यक 
असणा-या ट लाईट द यांच े नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन.एंटर ायजेस 
िन.र. .1,66,846/- (अ र  र. . एक लाख सहास  हजार आठशे शेहचाळ स फ ) पे ा 7.00% 

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 –१६९९८     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३३/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015–2016 मधील अ. .9 अ वये फ 

े ीय कायालया अंतगत भाग ४ कृ णानगर प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. आर. एन. एंटर ायजेस िन.र. .1,51,520/- (अ र  र. . एक 
लाख ए कावन हजार पाचशे वीस फ ) पे ा 10.00 % 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 –१६९९९     वषय मांक – ५८ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१३४/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .28/2015 - 2016 मधील अ. .7  अ वये फ 

े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग .5 जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील 
आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. आर.एन.एंटर ायजेस 
िन.र. .1,93,616/- (अ र  र. . एक लाख या नव हजार सहाशे सोळा फ ) पे ा 7.00% कमी 
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या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०००     वषय मांक – ५९ 
दनांक – १६/०८/२०१६    वभाग- फ े य कायालय, थाप य    
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ /े था/-/का व/७६७/२०१६ द.९/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने दरवष  राज ी छ पती शाहू महाराज जयंती 

िनिम  महो सवाचे आयोजन साई उ ान िचंचवड येथे द.२५/०६/२०१६ ते २६/०६/२०१६ रोजी 
कर यात येणार आहेत. सदर काय माचे अनुषंगाने तुत ठकाणी आव यक ती मंडप यव था 
करणे सदर कामाची तातड ची गरज व आव यकता ल ात घेता मे.कोकरे मंडप कॉ ॅ टर यांचे 
कडून िन वदा न माग वता परंतु करारनामा क न थेट प दतीने काम करणेस व यासाठ          
येणा-या र. .४,९९,७००/- (अ र  र. .चार लाख न या णव हजार सातशे फ ) चे खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
 
ठराव मांक – १७००१     वषय मांक – ६० 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलास थोपटे 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलास थोपटे यांचा ताव – 
  ी.संजय कुलकण , कायकार  अिभयंता, पयावरण यांना स चे रजेवर पाठ व यात 
आलेले असून यांना व रत कामावर घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७००२     वषय मांक – ६१ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
  रा यातील नगरसिचव व उपसिचव, सहा यक सिचव तसेच सभा कामकाज पाहणारे 
अिधकार , कमचार  यांचेसाठ  आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, मंुबई यां या माफत 
पणजी (गोवा) येथे द.२७, २८ व २९ ऑग  २०१६ रोजी या कालावधीत “ महापािलका सभा 
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कामकाज आ ण सभा कामकाज िनयमावली म ये करावया या दु या ” याबाबत प रसंवाद व 
िश ण वग आयो जत केला आहे. सदर िश ण वगास ी.उ हास बबनराव जगताप, 

नगरसिचव आ ण ी.चं कांत पोपट इंदलकर, सहा यक आयु  तथा े ीय अिधकार , ई े ीय 
कायालय यांना उप थत राहणेस व यांचे जाणे येणे कामी होणा-या वमान वास खचास तसेच 
िश ण फ  येक  र. .१२,०००/- माणे एकूण र. .२४,०००/- (अ र  र. .चोवीस हजार फ ) 

मे. आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था यांचे नावे डमांड ा ट ारे अदा कर यास व सदर 
खच कामगार क याण वभागाकड ल “ कामगार िश ण ” या लेखािशषावर कर यात आले या 
तरतूद तून कर 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 – १७००३     वषय मांक – ६२ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड मनपा या पंपळे गुरव यायामशाळा येथील कु ती या माती या 
आखाडयात खुराक (काव, तेल, हळद, कापूर, दह  इ.) टाकणेसाठ  सदर सा ह य कोटेशन 
प दतीने खरेद  करणेकामी येणा-या र. .७५,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७००४     वषय मांक – ६३ 
दनांक – १६/०८/२०१६     वभाग – मा यिमक िश ण  

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/१२९९/२०१६, द.११/०८/२०१६ 
  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागा यावतीने मनपा प रसरात 
१८ मा यिमक व ालये कायरत आहेत.  या व ालयांमधून सन २०१६-१७ या शै णक वषात 
९००४ व ाथ   िश ण घेत आहेत.  मा यिमक व ालयाचा इय ा १० वी चा सरासर  िनकाल, 
व ा याना दे यात आलेली ब से व नैसिगक वाढ त वानुसार व ाथ  व तुकड  संखेत वाढ होत 
असते.  स या व ाथ  व तुकड  संखेनुसार काह  वषयांचे  िश क तसेच सेवािनवृ ी, रजा इ. 
कारणा तव  िश क कमी पडत आहेत. या तव आव यक ते वषयािनहाय िनयमानुसार िश क 
नेमणुका करणेस कालावधी लागणार आहे.  तथा प मु या यापक यांनी वेळोवेळ  केले या िश क 
मागणी तव मनपा मा यिमक व ालयातील इय ा ८ वी ते १० वी या व ा याचे शै णक 
नुकसान होऊ नये हणून शासन िनणय .एस.एस.एन.-२१०३(११३/०३)/मािश-२ दनांक २७ 
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नो हबर २००६ नुसार ता पुर या कालावधीसाठ  घडयाळ  तािसका मानधनावर िश क नेमणूक 
करणे आव यक आहे.  याबाबत मा यिमक वभागाने जा हरात .१/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 
अ वये जा हरात िस द क न अज माग वणेत आले होते.  यानुसार मा यिमक वभागाकडे 
एकूण २८ उमेदवारांचे अज मुदतीत ा  झाले असून मुदतीनंतर १० अज ा  झालेले आहेत.  
आव यकतेनुसार सदर उमेदवारांची गुणानु मे घडयाळ  तािसकांवर नेमणूक करणेस व यांना 
मानधन अदा कर यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७००५     वषय मांक – ६४ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

  मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक असणारे हार, फुले, नारळ, गु छ इ. सा ह य 
यापूव ची उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स नुसार पुर वणेच कामकाज  मे. ी ल मी लॉवर 
अ ड डेकोरेशन या सं थेस २ वषासाठ  देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.       

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

ठराव मांक – १७००६     वषय मांक – ६५ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

      मा. महापािलका सभा ठराव . ५८१० द. २४/६/२००६ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने चार भाग े ाअंतगत जागेची उपल धता वचारात घेऊन येक  
एक व तू उ पादन / सेवा क  सु  कर यास तसेच महानगरपािलकेचे कलादालन संत तुकाराम 
यापार  संकुल िनगड ,पुणे ४४ या ठकाणी कायम व पी व तू व  व दशन क  सु  
कर यास मा यता दे यात आली आहे.  
      यानुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव . ५७२६ द. २३/७/२००८ आ ण मा. थायी 
सिमती सभा ठराव . ८७८२ द. २१/७/२००९ अ वये मे. अ खल भारतीय थािनक वराज 
सं था, पुणे यांची ८४ म ह याकर ता नेमणूक कर यात आली असून “ माईल" पुणे आ ण पुणे 
महानगरपािलका यां या संयु  व माने म हला बचत गटास ो साहान देऊन स म कर या या 

ीकोनातून जो करारनामा झाला आहे, या धत वर व अट  शत नुसार िनगड  येथील अ त व 
मॉलचा करारनामा ८४ म ह यांकर ता कर यास मा यता दे यात आली आहे. याम ये शहरातील 
व वध भागातील बचतगटांना सहभागी क न घेतले असून याकर ता महानगरपािलकेचे कुठ याह  
कारचे अनुदान घे यात आलेले नाह . तथापी या उप माकर ता इंड यन बॅक पुणे यां याकडून 
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सहाभागी बचतगटांनी र. . प नास लाख पयांचे कज घेतले असून याची परतफेड कर याचे 
काम चालू आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण मे. अ खल भारतीय थािनक 
वराज सं था, पुणे (सम वय सं था) यां या संयु  व माने उप म राब वणेकामी ८४ 

म ह यांचा करारनामा कर यात आला असून सदर करारना याची मुदत संप या या तारखेपासून 
करारना यातील अट  शत  कायम ठेवून “अ त व – व तू व  व दशन क “ संत तुकाराम 
यापार संकुल िनगड ची  मुदत १० वष कालावधीकरता वाढ व यास मा यता दे यात येत आहे.  
      सदरचा उप म हा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण मे. अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुणे यांचा संयु  उप म असून शहरातील म हला बचत गट चळवळ वाढ स 

चालना दे या या ीकोनातून मा. महापािलका सभे या मा यतेनुसार व तू उ पादन क ां या 
मा यमातून म हला बचत गटांना व वध व तंूची उ पादने कर यास ो साहान देणे व स या या 
उप मात सहभागी बचतगटापैक  कायरत नसले या बचतगटांऐवजी नवीन बचतगट उप मात 
समा व  क न घेणेचा अिधकार मा. सहा. आयु  (ना. व.यो.) यांना देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १७००७     वषय मांक – ६६ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

 सु तोरॉय शालेय फुटबॉल पधा व ज हा शासक य शालेय फुटबॉल पधा याकर ता 
ॉफ ज व मेड स खरेद  कोटेशन प दतीने करणेस व याकामी येणा-या र. .दोन लाख पयतचे 

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

---------- 
ठराव मांक – १७००८     वषय मांक – ६७ 
दनांक – १६/०८/२०१६        

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

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 

  जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत काळेवाड  फाटा ते टे को चौक (भाटनगर माग) या 
र या या क पासाठ  मे.सी. ह .कांड क स टं स ा.िल. यांची क प यव थापन स लागार 
हणून मा. थायी सिमती ठराव .१४९५६ द.०८/०८/२००६ अ वये नेमणूक करणेत आली आहे.  

सदर कामाचा करारनामा द.१९/०८/२००८ रोजी करणेत आला असून याम ये क प 
 कंमती या २.३५ ट के + सेवाकर अशी फ  अदा करणेची तरतूद आहे. तसेच कामा या मुळ 
मुदतीनंतर वाढ व मुदतीम ये क प यव थापन स लागार यांना फ  कशा कारे अदा करावी 
याबाबत वतं  सु  दलेले आहे.  तथा प मुळ ठरावात क प यव थापन स लागार यांना 
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क प कंमती या २.३५ ट के + सेवाकर अशी फ  अदा करावयाचा उ लेख अस यामुळे क प 
यव थापन स लागार यांना क प कंमती या २.३५ ट के + सेवाकर इतक  फ  अदा करणेत 
आली आहे.  क पा या वाढ व मुदतीत क प यव थापन स लागार यांना करारना यानुसार 
वाढ व मुदतीत फ  अदा करणेबाबतचे सु  असले तर  केवळ मा. थायी सिमती या ठरावात याचा 
उ लेख नस यामुळे क प यव थापन स लागार यांना वाढ व मुदतीतील फ  अदा करणेत येत 
नाह .  तर  क पा या वाढ व मुदतीत क प यव थापन स लागार काम कर त अस यामुळे 
वाढ व मुदतीत करारना यानुसार असले या सु ा माणे यांना फ  अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
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त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


