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

कायप का मांक - २२७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०७/०६/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०७/०६/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभसे खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
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.भोसल-ेमु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.तुप-ेसह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, 
मा.खांडकेकर, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर,  मा.लोणकर - 
सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,  मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , 
मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.क पल,े 
मा.थोरात, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबल,े 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.शखे, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.पाट ल - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.वाघमारे–मु य अिभयंता-पीएमपीएमएल, मा.बडे, 
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मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.गावडे-उपमु य अ नशमन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आल े–  
 

वषय .२६)  भाग .५६ वैदूव ती येथील जवळकरनगर, मनपा शाळा, नेताजीनगर, 
मयुरनगर  प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करणेबाबत.   

वषय .२७) म.ेइ फ िनट  क सलट ंग इंजीिनअस यांची पंपर  िचंचवड मनपा या पॅनेलवर 
क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .२८) म.े सील िलिमटेड यांचेकडून सन २०१५-१६ पासून पुढे ९ वषासाठ  

महानगरपािलकेचे पतमापन करणेसाठ  येणा-या खचास मजूंर  देणेबाबत. 
वषय .२९) तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३०) सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान 

ल मणनगर येथे सबवे बांधणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर 
याचंा ताव. 

वषय .३१) िमक पु तके खरेद कामी महारा  रा य पा यपु तक िनिमती व अ यास म 
संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांना र कम अदा करणेबाबत. 

वषय .३२) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .३३) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .३४)अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१६-२०१७ ची वा षक वगणी अदा 
करणेबाबत. 

वषय .३५) महापौर चषक ज हा तर य हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१५-१६ अनुषंगाने मंडप 
वषयक कामे करणेबाबत-  मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .३६) Elets Smart City Summit-Kalyan to be held on 17th and 18th June, 2016 in Kalyan 

येथे आयो जत सेिमनार/ दशनास भाग घेणेकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत. 

वषय .३७) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील कामांना तरतूद वग करणे व सुधा रत वाढ व 
खचास मा यता िमळणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव. 
वषय .३८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
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वषय .३९) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील “ड”  मु यालयातील कामां या तरतूद म ये 
वाढ/घट करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४०) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील “इ” े ीय कायालयातील कामां या 
तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव. 
वषय .४१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क े ीय कायालयातील कामां या 

तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 
ताव. 

वषय .४२) भाग . १० म ये व वध र यांचे डांबर करणाची अ याव यक कामे करणेबाबत. 
वषय .४३) वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार नेमणूक करणेबाबत-मा.संपत 

पवार, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .४४) िचंचवड वजयनगर येथील झोपडप ट ला लागले या आगीमधील आप ीत बाधीत 

झाले या आपद तांना सानु ह अनुदान (आिथक मदत) देणेबाबत. 
वषय .४५) मा.अित.आयु  यांचे वापराकर ता म.ेटोयोटो या कंपनीचे ALTIS या मॉडेलचे 

न वन वाहन खरेद  करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 
ताव. 

वषय .४६) मा.शहर सुधारणा सिमती सभापती व सद य तसेच संबधीत अिधकार  यांचा 
हैसूर बंगळूर अ यास दौ-याबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 
ताव. 

वषय .४७) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक टोनर खरेद  करणेबाबत- मा.अिनता 
तापक र, मा.कैलास थोपटे यांचा ताव. 

---------- 
 
अ) दनांक ३१/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२६) चा  

     सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
----------- 

ठराव मांक –१६३६४      वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५२९/१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/6/2015-16 अ वये भाग .13 म ये 

हंदु मशानभुमीची जुनी िसमािभंत पाडुन नवीन आर.सी.सी.िसमािभंत बांधणेकामी म.ेअिनकेत 
एंटर ायजेस ए.सी.नाणेकर िन.र. .32,15,060/- (अ र  र. .ब ीस लाख पंधरा हजार साठ फ ) 
पे ा 32.55% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,76,986/- पयत काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३६५       वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग- मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८०/२०१६ द.२५/०५/२०१६ 

मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१६.०५.२०१६ ते द.२२.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/८०/२०१६ द.२५.०५.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक –१६३६६       वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग- मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/७९/२०१६ द.२५/०५/२०१६ 

मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –   
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.०९.०५.२०१६ ते द.१५.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/७९/२०१६ द.२५.०५.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक –१६३६७      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- अ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/आ/२/का व/३०२/१६ द.२६/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालया या काय े ातील मनपा  मालक चे 

सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट प दतीने द. ०१/०५/२०१६ 
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पासून तीन म हने अथवा िन वदा या पूण होई पयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट 
ित म हना र.  २५०/- या अनुदान दराने १) म.े संघराज वयरंोजगार सेवा सह. सं था २) मे. 
दन म हला आधार रोजगार सं था ३) मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वय.ं सेवा सह. सं था 
मया. ४)मे.सुवणयुग म हला वय.ं सेवा सह. सं था मया. ५) मे. ी बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था   ६) मे.महष  वा मीक  वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. या 

सं थेकडून एकुण १३५७ शौचालय िस स साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता एकुण अनुदान 
र. . १०,१७,७५०/- पयत काम क न घेणे व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा क न 
कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३६८      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/१८/१६ द.२५/०५/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/18/3/15-16 मधील 

ठक ठकाणी र यांचे हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करणकेामी M/s.lonavla construction  र.   
१४,००,५६०/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.९९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. . ९,५६,०२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल  करण े बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३६९      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/१९/१६ द.२६/५/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/18/4-15-16 अ वये 

भाग .१० मधील सारथी, वेब पोटल व इतर त ार स अनुस न देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सागर पंड त ग हाण ेिन.र. .  ७,००,२१५/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे पंधरा 
फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दरान े र. .४,४१,२०९/- पयत काम 



6 
 

 
 

क न घेण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६३७०     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/का व/९/३९६/२०१६ द.३०/०५/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव कमचा-याचंी हजेर  बायोमे क  प दतीने घे यात 

येते. महानगरपािलकेचे सव वभाग, े ीय कायालय,े मा यिमक व ालय,े दवाखाने व 
हॉ पीट स या ठकाणी बायोमे क मशीन बस व यात आलेले आहेत. सदर मशीनचा हमी 
कालावधी संपले नंतर वाष क प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी िन वदा मागवून एज सी 
िन त कर यात आलेली होती. सदर एज सीचा कालावधी द.१९/११/१५ रोजी पूण झालेला 
आहे. यामुळे बायोमे क मशीनची देखभाल व दु ती करणे व याकामी आव यक असणारे दोन 
कमचार  पुर वणेकामी नवीन ई अ प मुदत िन वदा सुचना ं .१४/२०१५-१६ (अंदाजप क य 
र. .५,४४,८७२/-) िस द कर यात आलेली होती. याम ये तीन िन वदा ा  झा या आहेत. 
यातील इतर िन वदाधारका या तुलनेत म.ेपोले टार कं स ट ंग ा.िल., पुणे यांचे दर दो ह  

कामाचे एक त दर (र. .५,४३,०६०/-) लघु म ा  झालेले आहेत. सदरचे दर अंदाजप क य 
दरापे ा ०.३३ ट कयाने कमी आहेत. सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यांनी 
मा यता दलेली आहे. बायोमे क मशीनची देखभाल व दु ती करणेकामी व या कामाक रता 
येणा-या र. .५,४३,०६०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३७१      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६२/२०१६  

द.२३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३२ 

अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर प रसरातील मनपा इमारती 
व कंपाऊ ड वॉलची दु ती करणेकामी म.ेकुबेरा ए टर ायजेस िन.र.   १३,९८,४०७/- ( अ र  
र. .तेरा लाख अ या णव हजार चारशे सात फ ) पे ा ३६.५६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दरान ेर. .८,८७,१४९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
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यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६३७२      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६३/२०१६  

द.२३/०५/२०१६ 
वषय:- भाग .२६ काळभोरनगर मधील जयम हार आकुड  झोपडप ट  मधील जूने १० िस सचे 

संडास लॉक पाडून न वन २६ िस सचे सूलभ शौचालय बांधण.े 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६३७३      वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२२७/२०१६ द.२५/५/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .11/2015-16 अ वये भाग ं .9 

संभाजीनगर मॉडेल वाड मधील र ते सुशोिभकरण करणकेामी मे.बी. ह .जी.इं डया िल. िन वदा 
र कम पये 60,07,304/- (अ र  र. .साठ लाख सात हजार तीनशे चार  फ ) या ठेकेदाराची  
अंदाजप क य दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व 

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

---------- 
ठराव मांक –१६३७४      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५५९/२०१६  

द.२०/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६२ 

अ वये वॉड .११ स.े .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर प रसरातील र ते 
हॉटमी स प दतीने डांबर करण कऱणकेामी म.े ली सी कं शन ा.िल. पुणे 
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िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ )  पे ा 
१६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६३७५      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५५८/२०१६  

द.२०/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१३-१४ मधील अ. .१३ 

अ वये भाग .३४ गांधीनगर झोपडप ट  े ाम ये सां कृतीक क  बांधणेकामी म.ेअशफाक 
स ार शेख िन.र.  १३,९६,४३३/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा णव हजार चारशे तेहतीस फ ) 
पे ा ३.९०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१४,५०,८९४/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६३७६      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६०/२०१६  

द.२०/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३९ 

अ वये भाग .११ से. . २२ येथील राजनगर, िमिलंदनगर प रसरातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., िन.र. . २२,३९,५३२/- (अ र  
र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३७७      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६१/२०१६  

द.२३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२४ 

अ वये भाग .६१ मधील जयिभमनगर (अ ार वीटभ ट  प रसर) झोपडप ट मधील अंतगत 
ग ली बोळाचे-र ते कॉ ट करण करण ेपे हंग लॉक बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व 
इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.एम.जे.कं शन िन.र.  १३,९९,५१०/- (अ र  र. .तेरा 
लाख न या नव हजार पाचशे दहा फ )  पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .११,७५,५८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६३७८     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५६४/२०१६  

द.२३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . २० 

अ वये  भाग .१२ देहूरोड कँ टोम ट ह तुन येणारे पावसाचे पा यासाठ  टॉम वॉटर लाईन 
टाकणेकामी म.े पदमीनी कं शन िन.र. . १४,००,१९३/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
या नव फ )  पे ा ४४.५३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र.  ७,७६,६८७/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३७९      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५५७/२०१६ 

द.१६/०५/२०१६ 
मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१३-२०१५-१६ मधील अ. .१३ 

अ वये मोशी संजय गांधीनगर झोपडप ट म ये ( भाग .६) महापािलका इमारती व शौचालयाची 
देखभाल दु ती कऱणेकामी म.ेिस द क  लंबींग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र.  
९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा ३०.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .६,४२,३७३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.       

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

ठराव मांक –१६३८०      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी२/का व/४२२/२०१६  

द.२८/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
यशवंतराव च हाण मृित णालय हे महानगरपािलकेचे णालय असुन या ठकाणी 

गोरगर ब णावर उपचार केले जातात याचा वचार करता SDP वतरण तुत १० बॅग क रता 
र. .३०००/- ती बॅग असे शु क आकारलेस ते गोरगर ब णास परवड यासारखे अस यान ेतुत 
१० बॅग क रता र. .३,०००/- (अ र  र. .तीन हजार फ ) ने वतरण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३८१      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय ( था.) 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब े/ था/काअ/४/९३/२०१६ द.२७/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
भाग .२३ केशवनगर घाट येथून काळेवाड  येथील योितबा उ ानापयत पादचार  झुलता 

पुल बन वण े या कामास क प यव थापन स लागार म.े सी. ह . कांड क स टं स ा. िल. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच २.३५% (िन वदापुव कामकाज १% 
व िन वदा प ात कामकाज १.३५%) अशी  फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३८२      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/५६९/२०१६ द.२७/०५/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच 

सा ह य खरेद करणे कामी कोटेशन नोट स .०६/२०१६-१७ अ वय ेबंद पाक टात कोटेशन दर 
माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.ेपॉवरटेक 
िस ट म यांचे Samsung Galaxy A5 ती नग र. .१९,३५०/- असे एकूण ०४ नगांसाठ  एकूण 
र. .७७,४००/- सा ह याचे लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे 
पे ा ०.७१% न ेकमी आहे. मे.पॉवरटेक िस ट म यांचेकडून आव यक मोबाईल संच खरेद कामी 
एकूण र. .७७,४००/- दर वकृत करणेत आले अस यान ेखचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३८३      वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८६६/२०१६ द.३०/०५/२०१६ 
वषय:-मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, 

देखभाल व दु ती करण.े 
वषय . २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६३८४      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- भुिम आ ण जंदगी  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/२२/२०१६ द.२३/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपसिचव 

नगर वकास वभाग यांचेकड ल दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वय े रा ीय फेर वाला धोरण 
अंमलबजावणी सु  करणेत आलेली आहे. यावेळ  मा.शहर फेर वाला सिमतीची बैठक         
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द.०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  
आ ण दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ चे दर र. . १०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास 
मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ३३८२ द.२१/०५/२०१३ व मा.महापािलका सभा ठराव 
ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत आली आहे. व आदेश ं . 

भू ज/१/का व/३५७/२०१३ द. १३/०९/२०१३ अ वये आदेश िनगत केलेले आहेत.  तुत 
आदेशा वये ठर वणेत आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना 
वारंवार मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या शहर फेर वाला सिमतीचे सभेम ये 
झाले या िनणयानुसार पुणे मनपाकड ल न दणी फ  र. . २००/- माण ेशहरातील फेर वा यांची 
बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. . २००/- व ओळखप  फ  र. . २००/- करणसे 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६३८५      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२००/२०१६ द.५/४/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28/2015-16  मधील अ. .2 अ वये 

थेरगाव-वाकड उप वभागातील ट -५ फ ट ंगची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी म.ेयश 
इले ोलाईन िन.र. .7,99,975/- (अ र  र. . सात लाख न या णव हजार नऊशे पं याह र 
फ ) पे ा 31.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६३८६      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- उ ान  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उदयान/४/का व/२३३/२०१६ द.१/०६/२०१६ 
वषय:-मनपाचे उदयानाम ये व वध वषयावर ल माह ती दशक बोड बस वणबेाबत.. 

वषय . २३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१६३८७      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/६२८/२०१६ 

द.२४/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये मे डकल ऑ फसर (BTO) व लड बँक 

टे निशयन या पदांवर  व वध वभागांसाठ  आव यक असले या तावात नमूद याद  मधील 
मे डकल ऑ फसर (BTO) व लड बँक टे निशयन यांना सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या 
व पात एक त मानधनावर नेमणूक देणेत आले या अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १६३८८     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३२८/२०१६ द.१/६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ड े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१६-२०१७ अ वय े

भाग . ४३ ते ४८, ५४ ते ५७ मधील ॉम वॉटर चबस साफ क न गाळाची वाहतुक 
करणेकामी मे.अ णासाहेब मगर वयंरोजगार सेवा सह. सं  था मया. िन.र. .१४,३५,७५२/- 
(अ र  र कम पये चौदा लाख प तीस हजार सातश ेबाव न फ ) पे ा -४७.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,६०,९४९/ पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार 
िन वदेतील अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 
 
ठराव मांक –१६३८९             वषय मांक – २६ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र                   अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/४०५/१६ द.७/६/२०१६  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वय,े भाग 
.५६ वैदूव ती येथील जवळकरनगर, मनपा शाळा, नेताजीनगर, मयुरनगर  प रसरातील अंतगत 

र ते डाबंर करण करणेकामी म.ेलोणावळा क शन िन.र. .७९,३९,७७६/- (अ र  र. . 
एकोणऐंशी लाख एकोणचाळ स हजार सातशे शहा र) पे ा २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६५,७७,७०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३९०             वषय मांक – २७ 
दनांक – ०७/०६/२०१६       
सुचक – मा.स वता साळंुके                   अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 भाग .४५, पंपर  वाघेरे येथे पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेमाफत वाघेरे कॉलनी र ता 
.४ चे य.ुट .ड य.ूट . प तीने काँ ट करण करावयाचे िनयोजन आहे. या प ती या 

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

मे.इ फ िनट  क स ट ंग इंजीिनअस यांना क स टंट फ  हणून िन वदा र कमे या २.३५% 
(िन वदा पुव ०.९०% व िन वदेनंतर १.४५%  अशी एकूण २.३५% अिधक सेवाकर) र कम फ  
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हणून देणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक –१६३९१             वषय मांक – २८ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग – लेखा  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                  अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/२/का व/५०३/१६ द.६/६/२०१६  
      मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे  
 मे. सील िलिमटेड यांचेकडून सन २०१५-१६ पासनू पुढे ९ वषासाठ  महानगरपािलकेचे 
पतमापन (Credit Rating) करणेकामी थम वषासाठ  Initial Fees र. .५,००,०००/- + सेवाकर व 
दुस-या वषापासून नव या वषापयत र. .२,५०,०००/- +  सेवाकर या माणे र. .२५,००,०००/- + 

सेवाकर या दरानुसार अदा करावयाची अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक –१६३९२             वषय मांक – २९ 
दनांक – ०७/०६/२०१६       
सुचक – मा.स वता साळंुके                   अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .५२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६३९३             वषय मांक – ३० 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.स वता साळंुके                   अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान ल मण 
नगर येथे सबवे बांधणे िन.नो. .२७/२०१३-१४ अ. .१ या कामास मा. थायी सिमती ठ. .६२९४ 
द.२६/२/२०१४ अ वय े िन वदा र कम .३,६२,७९,७२९/- (अ र  र. .तीन कोट  बास  लाख 
एकोणऐंशी हजार सातशे एकोणतीस फ ) पे ा ११.११% कमी िन वदा दराने र. .३,३९,५४,८३८/- 
पयत काम क न घेणेस मा यता दलेली आहे. या वषयां कत कामास मा.महानगरपािलका सभा 
ठराव . ३८८, द.२०/११/२०१३ अ वय,े र. .३,८८,५५,५८६/- यास शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे. तथापी कामा या आव यकतेनुसार िन वदा दर ११.११% कमी या माणे येणार  वाढ व 
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र. .४१,३८,४९६/- ध न एकूण र. .३,८०,००,०००/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१६३९४             वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.संजय वाबळे                   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/१४७/२०१६ द.३/६/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा यिमक िश ण वभागांकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 
पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ८ वी ते १० वी 
या मराठ , इ ंजी व ऊदु  मा यमासाठ  एकुण ३१,८२३ पु तकांकर ता दनांक २८/०४/२०१६ 

रोजीचे देयक मांक २१८००००४ अ वये र कम पय े १९,४२,६९१/- मधुन वजा वटाव 
२,९१,४०४/- वजा जाता र कम पय े १६,५१,२८७/- (अ र  र. .सोळा लाख एकाव न हजार 
दोनशे स याऐंशी फ ) मागणी केली आहे. खरेद  थेट प दतीने िन वदा न माग वता, करारनामा 
न करता खरेद  कर यास तसेच सदर या खचास कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात मोफत िमक 
पु तके या लेखािशषावर तरतुद र. .२०,००,०००/- करणेत आले या तरतूद तून खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३९५             वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०७/०६/२०१६       
सुचक – मा.स वता साळंुके                   अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 फ े य कायालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .२,१०,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक –१६३९६             वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०७/०६/२०१६       
सुचक – मा.स वता साळंुके                   अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 क े य कायालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१५,४०,०००/-)  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक –१६३९७             वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      वभाग-नगरसिचव 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे                   अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/१८३/२०१६ द.६/६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ली यांचेकड ल प ानुसार अ खल 
भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१६-२०१७ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस 
हजार फ ) All India Council of Mayors या नावे धनादेशा ारे अदा करणेस व याबाबत या 

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

------- 
ठराव मांक –१६३९८      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 महापौर चषक ज हा तर य हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१५-१६ अनुषंगाने मंडप 
वषयक कामे करण,े या कामास िन वदा न माग वता परंतु करारनामा क न र. . ९,८८,१९०/- 
(अ र  र. . नऊ लाख अ याऐंशी हजार एकशे न वद फ ) पयत या खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. व तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
(वाढ/घट १०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६३९९     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग-मा हती व तं ान 
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मात व/१४/का व/२३/२०१६ द. ७/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
क याण ड बवली महानगरपािलका यांचे वतीने द. १७ ते १८ जून २०१६ या कालावधीत 

क याण येथे आयो जत केले या Elets Smart City Summit - Kalyan  या सेिमनार व 
दशनात मनपा या वतीने भाग घेणेसाठ  एक टॉल बुक करणेसाठ  र. . ३,४५,०००/- चा 

धनादेश  Elets Technomedia Pvt.Ltd व इतर खचासाठ  र. . ५०,०००/ चा धनादेश मु य 
मा हती व तं ान अिधकार  यांचे नांवे अदा करणेस व सदरचा एकुण खच  र. . ३,९५,०००/ 
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(अ र  र. . तीन लाख पं या णव हजार फ ). माट िसट  या लेखािशषामधून खच  टाकणेस 
व याकामी आगाऊ र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४००      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद केले या वकास 
कामांना मा.महापािलका सभा ठराव .८५० द.२०/४/२०१६ अ वये शासक य मा यता 
िमळालेली आहे. तावात नमुद माणे कामांचे सुधा रत वाढ व खचास व तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट १५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६४०१      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती ठराव . १६३६१ दनांक ३१/५/१६ र  करणेत येत आहे व 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट ५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६४०२      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये तावात 
नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट १९,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक –१६४०३      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 इ े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
(वाढ/घट ४,२०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६४०४      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 क े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट २८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६४०५     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/२२/१६ द.७/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . अ- भाग/६१/१६/१५-१६ अ वये भाग .१० 

म ये व वध  र याचे डांबर करणाची अ याव यक कामे करणेकामी M/s. SHREE GANESH 

CONSTRUCTION िन.र. . ३५,०१,३३७/-  (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार ितनशे 
सदोतीस) पे ा  २१.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . २८,९७,००६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 



20 
 

 
 

ठराव मांक –१६४०६      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.संपत पवार      अनुमोदक–मा.सं दप िचंचवडे  
संदभ:-मा.संपत पवार, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 
 थेरगांव भाग . ४९ म ये स.नं.९ या ठकाणी म.न.पा िनयो जत बहुउ ेिशय शासक य 
इमारत बांधणे या कामाक रता वा तु वशारद म.े कमया असोिशएटस यांना सदर क पा या 
िनयोजनासाठ  संक प िच , आराखडे, बांधकाम परवानगी पुव गणक व िन वदा इ. आव यक 
कामांसाठ  िन वदापुव व िन वदा प ात कामे कर यासाठ  वा तु वशारद व क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४०७      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०७/०६/२०१६     वभाग-ब े ीय कायालय 
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब ेका/अित/३/नै.आ./का व/३१४/२०१६ 

द.०६/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 

 िचंचवड भाग मांक २१ दळवीनगर मधील वजयनगर झोपडपटट  ए ो कंपनीसमोर 
येथे सुधा दुगा पवार यां या घराला पेट या द यामुळे दनांक २३/५/२०१६ रोजी सायंकाळ  
७.४५ वाजता आग लागली. यामुळे या झोपड लगत या इतर झोपडयांनाह  आगीची झळ 
पोहोचली यामुळे या नैसग क आप ीम ये कपडे, भांड , लाकड  वास,े वायर, प ,े पंखे वायर ंग, 
घरगुती वापरातील व तु, इ याद  आगीम ये जळून हानी झालेली आहे. मा  जवीत हानी व 
ज मी झालेली नाह त. यासंबंधीचा िचंचवड पोलीस टेशन यांनी दनांक २४/५/२०१६ रोजी 
पंचनामा केला आहे.  सदर आगीम ये सवात जा त हानी ीमती सुधा दुगा पवार यांची झालेली 
आहे. शासनाकड ल महसुल व वन वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक सीएलएस ०६-
०४/ . .१६८-म-३स दनांक १७ जुन २००६ नुसार रा यात उदभवले या नैसग क आप ी जसे 
क , अितवृ ी, पुर, गारपीट आक मीक आग, च वादळ, दरड कोसळण,े समु ाचे उधाण, भुकंप 
याम ये िनराधार झाले या ित कुटंूब यांना र. .५०००/- पयत सानु ह अनुदान दे याची तरतुद 
आहे. याच माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ६६ (३९) नुसार शहरातील 
जनतेवर ओढवलेली कोणतीह  आप ी दुर कर यासाठ  उपाययोजना करणे अशी तरतुद आहे. 
यासव बाबी वचारात घेता वर ल ठकाण या आगीत बाधीत झाले या कुटंूबांना वर ल शासनाचे 
दनाकं १७ जुन २००६ व उ  अिधिनयमाचे कलम ६६ (३९) नुसार ित कुटंूब र. .५०००/- 
या माणे चार कुटंूब यांना र. .२०,०००/- आ ण आगीम ये सवात जा त बाधीत झाले या ीमती 
सुधा दुगा पवार यां या कुटंूबाला र. . १०,०००/- सानु ह अनुदान (आिथक सहा य) देणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक –१६४०८      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ-मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 

 मा.अित.आयु  यां या वापरात असलेले वाहन . एम.एच.१४ एई-८५०० जुने झाले 
असलेने मा.अित.आयु  यांचे वापराकर ता म.ेटोयोटो या कंपनीचे ALTIS या मॉडेलचे न वन 
वाहन खरेद कामी म.े ड.एस.के टोयोटो, पुणे यांचेकडून िन वदा न माग वता करारनामा न करता 
थेट प दतीने न वन वाहन खरेद  करणकेामी र. . ११,९५,०६७/- (अ र  र. . अकरा लाख 
पं या णव हजार सदुस  फ ) (L.B.T. करासह याम ये रोड टॅ स, वमा, आर.ट .ओ. न दणी इ. 
वगळून आहे) आगाऊ व पात अदा क न खरेद  करणेस व सदरचे होणारे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६४०९     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे सभापती, सद य व संबंिधत अिधकार  यांचा हैसूर, बंगळूर 
येथे गली छ व ती िनमुलनासाठ  केले या कायासाठ  आठ दवसांचा अ यास दौरा आयो जत 
कर यास  व याकामी येणा-या सात लाखांपयतचे खचास मंजूर  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६४१०     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०७/०६/२०१६      
सुचक– मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांम ये व वध कारचे आव यक टोनर 
खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .३०/२०१५-१६ िन वदे ारे म.ेधम एंटर ायजेस यांचेकडून 
र. .३,५१,७५०/- व म.े इंदू इ फोटेक सो यूशन यांचेकडून र. .८,२०,८००/- यांनी पुरवठा आदेश 
.मभा/ं५/का व/३१०/२०१६ व आदेश . मभा/ं५/का व/३११/२०१६ नुसार टोनर न.ं १२अ व 

टोनर न.ं३२८ चा पुरवठा मनपास केलेला आहे. मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक टोनर 
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खरेद  करणेकामी पुन ययी आदेशा वये खरेद  करणे आव यक अस यान े टोनर खरेद कामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

(आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/११/का व/९८१/२०१६ 
दनांक – ०९/०६/२०१६     
                                                                          

                                                                          
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


