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

कायप का मांक - २३१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०५/०७/२०१६            वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०५/०७/२०१६ 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.तापक र अिनता म छं  
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१०) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११) मा.नेटके सुमन राज  
१२) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१३)मा.वाबळे संजय म हारराव 
१४)मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु य लेखा प र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.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.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, 
मा.मान,े मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.लोणकर-
सहा.आयु , 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.सवण,े मा.इंगळे, मा.च हाण, 
मा.क पल,े मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
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मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे-
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बुरस-ेमु य अिभयंता-पीएमपीएमएल, 
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 .३९) मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा           

ताव. 
वषय .४०) महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल मागणीनुसार हड ओ शुट ंग 

करणेबाबत. 
वषय .४१) सपिम  पदावर मानधनावर िनयु  करणेबाबत-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे 

यांचा ताव. 
वषय .४२) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक युपीएस खरेद बाबत. 
वषय .४३) ड े य कायक ेतील व वध ठकाणी सीसीट ह  बस वणकेामी तरतुद वग करण 

करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .४४) तरतुद वग करणाबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .४५) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल 

काळे यांचा ताव. 
वषय .४६) DAVP दरप कावर फ म तयार क न क  सरकारचे पोटलवर लोड करणेबाबत-  

मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .४७) मु यलेखापाल पदो नतीबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .४८) आिथक सहा य करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .४९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- 
  मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .५०) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- 
  मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 
वषय .५१) मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल 

काळे यांचा ताव. 
वषय .५२) मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल 

काळे यांचा ताव. 
वषय .५३) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- 
  मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .५४) मे.ल मण िथटे, आ कटे ट यांची क प यव थापन स लागार (PMC) हणून 
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नेमणूक करणे  
वषय .५५) मे. सम आ कटे ट अँड इंटे रयर डझायनर यांची क प यव थापन स लागार  

(PMC) हणून नेमणूक करणे  
वषय .५६) मे. सम आ कटे ट अँड इंटे रयर डझायनर यांची क प यव थापन स लागार  

(PMC) हणून नेमणूक करणे  
वषय .५७) JNNURM अंतगत क पाचे अनुषंगाने पाठपुरावा करणेकामी नवी द ली येथे 

उप थत राहणेकामी आले या खचाची र कमेची ितपुत  करणेबाबत. 
वषय .५८) मे.हषल कवड कर (आ कटे ट अँड इंटे रयर डझायनर पुणे-३०) यांची क प 

यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेबाबत. 
वषय .५९) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क य तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत – मा.सुमन 

            नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६०) मुदतवाढ िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 

वषय .६१) सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामाचा तरतुद म य े

            वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६२) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या तरतुद म ये   
            फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६३) थायी सिमतीतील ठरावात मंजूर केले या नावात बदल करणेबाबत - मा.सुमन  
            नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६४) वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६५) वा तु वशारद नेमणुक बाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६६) सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामाचा तरतुद म य े

            वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६७) तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६८) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या तरतुद म ये   
            फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .६९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड मु यालयातील भांडवली वषयक कामां या 
            तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .७०) वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .७१) वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .७२) मैलाशु द करण क  कासारवाड  येथील वृ ारोपणाची ३ वष कालावधीसाठ  महारा   
            वन वकास महामंडळाकडे सोप वणेबाबत. 

--------- 
दनांक २८/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३०) चा 
सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक – १६६०६      वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०४/१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/६/१५-१६ अ वय,े वॉड .७६ रहाटणी 

स ह नं.४३ ते स ह नं.१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. ं द चा र ता वकसीत 
करणेकामी  मे.लोनावळा क शन कं. िन.र. .८४,०३,३६१/- (अ र  र. . चौ याऐंशी  लाख 
तीन  हजार तीनशे एकस ) पे ा  २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .६९,६१,७६४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र 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 – १६६०७      वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक–मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५८४/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 
वषय:- भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी गायकवाड यां या 

घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणबेाबत.  
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६६०८      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक–मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५८५/२०१६ 
     द.१०/०६/२०१६ 
वषय:- भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (४ िस स) पाडून १६ 

िस सचे शौचालय बांधणबेाबत. 
 

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

--------- 
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ठराव मांक – १६६०९      वषय मांक- ४  
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/२०१५-१६ मधील काम .२ अ वये 

दापोड  - िनगड  या बीआरट एस काँर डाँरचे ए स ेस लेनची दु ती करणे या अंतगत बस 
टेशनसाठ  साईजनेजेस पुर वणेकामी म.ेएस.बी.सवई िन.र. . १,९३,१६,९१९/- (अ र  र. .एक 

कोट  या नव लाख सोळा हजार नऊशे एकोणीस फ ) पे ा ३७.३७% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१,२७,०३,०९६/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६१०     वषय मांक-५  
दनांक – ०५/०७/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/१६१/१६ द.२०/६/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने 

अंतगत वाय.सी.एम. णालयातील अ थरोग वभागासाठ  लागणारे इ ला ट खरेद बाबत. 
वषय मांक ०५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६६११      वषय मांक-६  
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- बीआरट एस 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/४९१/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील ३०.०० मी. ं द  व सुमारे २९.०० क.मी. लांबी 

असले या वतुळाकार मागावर (HCMTR) मागावर ाम/बीआरट /मोनो रेल/लाईट रेल/मे ो इ. 
सावजिनक जलद वाहतूक यव थेपैक  कोण या यव थेची अंमलबजावणी करणे यो य होईल या 
कर ता Feasibility Study क न धोरणा मक िनणय घेणेकामी या े ातील नामां कत क  
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सरकारची कंपनी असले या DMRCL नवी द ली यांची िनयु  करणसे व यासाठ  येणा-या 
र. .१,४५,००,०००/- अिधक स हस टॅ स/इतर टॅ सचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६१२     वषय मांक-७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६८/१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/2/2015-16 अ वय,े भाग .3 मधील 

मोरेव ती मधील ीकंुज हौ.सोसा. वामी ववेकानंद हौ.सोसा. व साने व ती मधील उवर त 
ठकाणी ॉ ट पे ह ंग लॉक करणेकामी म.े लोबल क शन िन.र. . 44,81,486/- (अ र  
र. .चौरेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार चारशे शहाऐंशी फ ) पे ा 49.99% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,53,251/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६१३     वषय मांक- ८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६९/१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/6/2015-16 अ वय े भाग .3 िचखली 

येथील सोनवणेव ती शेलारव ती म ये उव रत ठकाणी कॉ ंट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे. लोबल क शन िन.र. .44,81,508/- (अ र  र. . चौरेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार 
पाचशे आठ फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,53,262/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६१४     वषय मांक- ९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- शासन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/६अ/का व/७५३/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
ी.सुिनल रामू धो ,ेसफाई कामगार यांची एक वेतनवाढ थिगत ठेवून यांस कामावर 

घेणेत यावे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६६१५     वषय मांक-१० 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- सुर ा  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/५९०/२०१६ द.२३/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
सुर ा वभागामाफत ठेकेदार  प दतीने िनयु  केले या ई-िन वदा सुचना  १,२,३/२०१४-

२०१५  ॅ फक वाडन मदतनीस, रखवालदार मदतनीस कमचार  यांना १ जानवेार  २०१६ पासून 
मा.कमागार क याण अिधकार  यांनी कळ वणेत आले या मुळ वेतन ५१००/- दरपञकात झालेला 
बदल हणजेच महागाई भ ा/ वशेष भ ा र कम पये २९५३.८० व बोनस ७०००*८.३३% 
माणे ५८३.१० व या या िन वदेत मा य केले या स ह स चाज गृह त ध न येणा-या 

र कमेवर माहे ३१ मे २०१६ पयत १४.५% स ह स टॅ स व ०१ जुन २०१६ पासून १५% स ह स 
टॅ स गृह त ध न होत असले या एकूण वेतन र कमेस या- या िन वदेत झाले या 
िनणया वये/अट  शत  नुसार वेतन अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६१६      वषय मांक- ११ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५७/२०१६  

द.२३/०६/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678) ची 
दु तीबाबत. 

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
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ठराव मांक – १६६१७      वषय मांक- १२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/५५९/२०१६ द.२२/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाचे े ातील  भाग .६, ७, २९, 

३२, ३३, ३४ व ३६ मधील ॉम वॉटर चबस साफ सफाई क न गाळाची वाहतुक करणे या 
कामाची िन.नो. .२/२०१६-१७ अ वय,े र. .३,०१,८०६/- वतमानप ाम ये िस द क न दर 
माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा द.२५/५/२०१६ रोजी उघड यात आली आहे. सदर 
िन वदाचे अनुषंगाने म.े ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांनी अंदाजप क य 
र. .३,०१,८०६/- पे ा १५% कमी हणजेच र. .२,५६,५३५/- इत या र कमेची होत अस याने 
सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. याकामी सदर सं थेबरोबर करारनामा क न सदर 
सं थेला कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६६१८     वषय मांक- १३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/९२१/२०१६ 

द.२३/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये ी रोग व सुित शा  या वभागाकर ता 

बंधप ीत वै क य अिधकार  ह  दोन पदे मंजुर आहेत. परंतु णालयातील सदर वभागा या 
कामाचा ताण वचारात घेता अजुन तीन पदे मा.संचालक, वै कय िश ण व संशोधन 
(ड .एम.ई.आर.) मुंबई यां याकडुन भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६१९      वषय मांक - १४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/९२०/२०१६ 

द.२३/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ६ म ह याकर ता 

वतमानप ात जा हरात देऊन तावात नमूद माणे व वध पदे भरणेस व सदर पदांना 
अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल ६ 
म हने सदर पदे Walk in interview  ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२०      वषय मांक- १५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९४५/२०१६ द.२०/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .14 अ वये  

भाग .30 मधील च पाणी रोड या कडेने न वन पाईप लाईन टाकणेसाठ   मे. ह .ए.झ बाडे 
यांची, िन वदा र कम .१४,००,४६६/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे सहा  फ ) पे ा 
२०.८०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६४,६२८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६६२१     वषय मांक- १६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९५६/२०१६ द.२७/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –      
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .२ अ वय,े 

 मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये 
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जल े  .१ ते १४ म ये आव यक ठकाणी न वन बोअरवेल घेणे या कामासाठ  म.े जीवनधारा 
यूबवेल  कंपनी िन वदा र कम .५,६०,११५/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे पंधरा 

फ ) पे ा अंदाजप क य (At PAR)  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,६०,११५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२२     वषय मांक- १७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/२१७/२०१६ द.२७/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय, पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .4/8/2015-2016 

अ वय-ेब े ीय तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े .बी/७ येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करणेसाठ  मे.यासीन क शन िन वदा र कम पये 5,59,875/- पे ा -
30.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे मे.यासीन क शन यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२३     वषय मांक- १८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- ब े ीय अिधकार  
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/१२५/२०१६ द.२७/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय, पाणीपरुवठा  वभागाकड ल िन.नो. .5/1-2015-2016 

अ वय-ेब े ीय तरावर सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत दळवीनगर येथे 
पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेसाठ मे.के.पी.क शन िन वदा र कम 
पये 5,60,124/- पे ा 15.93% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे मे.के.पी क शन यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १६६२४     वषय मांक- १९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/४२१/२०१६ द.२८/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तुन वाहणा-या पवना नद पा ातील 
जलपण /हायिसंथ काढण ेकाम े य कायालय तरावर मनु यबळा दारे कर यात येत आहे. 
तथा प आव यक या वेगाने सदरचे काम पुण होत नस याने पयावरण वभागामाफत यापुव  
िन वदा िस द न करता थेट प दतीने पण करारनामा क न मुळा नद तील जलपण  मिशनचे 
सहा याने काढणेचे काम मे. साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६ सुरत ट, म जद (पुव), 
मुंबई-४०० ००९ यांनी सादर कलेला दरमहा दर र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस 
र. .२०,०००/- + स ह स टॅ स १२.५० या माणे कर यात आले आहे. सदर कामाचा अनुभव 
ल ात घेवुन सदर सं थेकडुन स थतीत पवना नद पा ातील हायिसंथ काढणेकामी म.ेसाई 
ाईट ा.िल.यांचेकडून दरमहा र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- + स ह स 

टॅ स १२.५० (शासन िनणयानुसार आरो य वषयक कामासाठ  सेवाकर देय नस याने सदरचा 
सेवाकर अदा न करता) या दराने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण ५ 
(२) (२) नुसार वना िन वदा थेट प दतीने पण करारनामा क न एक म ह यापयत कंवा 
आव यक कालावधीपयत चालू ठेवणेकामी येणा-या खचास व याचेंबरोबर कामाचा करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६६२५     वषय मांक- २० 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- लेखा प र ण 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८०२/२०१६ द.२८/०६/२०१६ 

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

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६२६     वषय मांक- २१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३१६/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

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

वभागास बड हॅली उ ानासाठ  एफ.आर.पी.केबी स खरेद  करणेबाबत मे.एन.ड .ए. लासटेक 
कोटेशन नोट स र. .1,80,000/- (अ र .र. .एक लाख ऐंशी हजार फ .) अंदाजपञ कय 
दरापे ा 0.1% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/ 
का व/315/2016 द.10/06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२७     वषय मांक- २२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३२९/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 

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

वभागाचे वीर सावरकर उ ान ेमलोक पाक िचंचवड येथील लॉनचे नुतनीकरण करणेबाबत मे.िनशांत 
एंटर ायझेस कोटेशन नोट स र. .1,98,450/- (अ र .र. .एक लाख अ या नव हजार चारशे 
प नास फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 5.75% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/6/ का व/  /2016    द.  /06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२८     वषय मांक- २३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३३३/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .02/2016-17 कर ता  मनपाचे दुगादेवी 

उ ानातील झाडांचे खोडे काढणे, ख डे खोदणे व र ता तयार करणे कामी EX 70 पोकलेन 
भा याने घेणेबाबत व पोकलेन वाहतुक करणेबाबत मे. ा ट कॉप .िल. कोटेशन नोट स 
र. .1,99,650/- (अ र  र. . एक लाख न या णव हजार सहाशे प नास फ ) अंदाजपञ कय 
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दरापे ा 3% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/  /2016 
द.  /06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १६६२९     वषय मांक- २४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३३१/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .04/2016-17 कर ता  मनपाचे उ ान 

वभागाचे से.न.ं२७ नसर साठ  माती या (बगलोर मेड) कंु या खरेद  करणेबाबत मे. यु पा रजात 
गाड स कोटेशन नोट स र. .1,99,000/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा 7% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/ 
का व/   /2016 द.   /06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६३०     वषय मांक- २५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३१४/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

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

वभागास उ ानांसाठ  तीन एफ.आर.पी.केबी स खरेद  करणेबाबत मे.एन.ड .ए. लासटेक कोटेशन 
नोट स र. .1,95,000/- (अ र  र. .एक लाख पं या णव हजार फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 
0.5% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/  /2016 द.  
/06/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६३१     वषय मांक- २६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५१/१६ द.२४/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/14/2015-16 अ वये भाग .४१ म ये 

मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणे सन २०१४-१५ कामी मे.एम.बी. 
क शन िन.र. .14,74,374/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-याह र हजार तीनशे चौ-याह र 
फ ) पे ा 50.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,74,046/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६३२     वषय मांक- २७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६०४/२०१६ 

द.२४/०६/२०१६ 
मा. स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१४ 

अ वये भाग .६१ मधील झोपडप ट मधील मनपा इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती 
कऱण.ेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र.  ९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार 
आठशे चाळ स फ )  पे ा १३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .८,०५,१७७/- 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 करणेत येत आहे.    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १६६३३     वषय मांक- २८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६०६/२०१६ 

द.२४/०६/२०१६ 
मा. स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . ६ 

अ वये भाग .६४ मधील झोपडप ट  मधील मनपा इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती 
कऱणेकामी म.े यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार 
आठश ेचाळ स फ )  पे ा १४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दरान ेर. .८,००,५२२/- 
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 यान े याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.     

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

ठराव मांक – १६६३४     वषय मांक- २९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३४/१६ द.२९/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०६/२०१५-१६ भाग .21 दळवीनगर 

ेमलोक पाक मधील आर.ट .ओ. ऑ फस जवळ वे टन प दतीचा सुलभ शौचालय बांधणे म.े 
एम.ज.े क शन िन.र. .१४,००,१८३/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे याऐंशी पये फ ) पे ा 
३२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान ेर. .९,९९,७३१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम य े 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६३५     वषय मांक- ३० 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३३/१६ द.२९/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/०२/२०१५-१६ भाग .20, 21, 22, 

23, 24 व 42 या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यासंाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.आ द य एंटर ायझेस िन.र. .२२,४०,९३४/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार नऊशे चौतीस पये फ ) पे ा ४०.३०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१४,०४,७२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६३६     वषय मांक- ३१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- अ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ /े व/का व/२२६/२०१६ द.२४/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
संत तुकाराम महाराज सोहळा मु कामाचे ठकाणी ता पुर या व पात विन ेपण 

यव था, काश यव था, जिन  संच यव था, सी.सी.ट . ह . यव था व वारकर  मु कामाचे 
ठकाणी जिन  संच स हत काश यव था करणे आव यक अस यान ेसन २०१६-१७ या 
अंदाजप कात पानांक ७६४ अ. . ११ " अ े ीय कायालया क रता होणा-या व वध काय मा 
क रता ता पुरती वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह  व अ य व ुत वषयक 
कामे करणे (सन २०१६-१७ कर ता) " या कामा क रता र.  ४,००,०००/- तरतूद असून तातड ची 
बाब असून िन वदा न माग वता थेट प तीन,े करारनामा क न मे. वजय इले क स & जनरेटर 
यांना यापूव या मंजूर दराने १% कमी (िन.नो. .१/११-२०१५-१६) देणेस व येणा-या 
र. .५,८१,०४६/- चे खचास  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६३७     वषय मांक- ३२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/क े का/४९४/२०१६ द.२३/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मे.एिशयन इले हेटर, पुणे हे वत: उ पादक कं असून यांनी आजपयत 

समाधानकारकपणे कामकाज केलेले आहे. यांनी सादर केलेले दर हे बाजारभावानुसार यो य व 
वाजवी आहेत. तर , यशवंतराव च हाण हॉ पटल येथील चार िल टचे सन २०१६ ते २०१८ (३ 
वष) कालावधीकर ता वा षक देखभाल दु ती करणेचे काम करारनामा क न करवून घेणेस व 
याकामी येणारा खच ितव ष (र  २,५३,७४२/- + टॅ सेस), मे एिशयन इले हेटर, पुणे यांस 

आगावू अदा करणेस व दु तीकामी वापरले या सा ह याचा य  खच या या वेळ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १६६३८     वषय मांक- ३३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- लेखा  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१२५०/२०१६ द.२८/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप क मा. थायी सिमती सभेसमोर सादर केलेल ेआहे. 

सदर अंदाजप कासाठ  मा. आयु  सो. यां या िनवेदना या ती स माननीय सद यांना सभेत 
देणेक रता छपाई करणेकामी कोटेशन . १/१५-१६ अ वये बंद पा कटात दरप क माग वणेत 
आले होते. यानुसार कोटेशन नोट स .१/  १५-१६ एकूण ३ कोटेशन दरप क ा  झालेले 
आहेत.  ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक म.े िस द  कॉपीअस, संत तुकारामनगर, पंपर  
पुणे यांचे छपाईकामी एकूण र. .३०,६७५/- चे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. तुतकामी  
दले या कायारंभ आदेशाची मा हतीचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६३९     वषय मांक- ३४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- नगरसिचव 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/६८४/२०१६ द.३०/०६/२०१६ 

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

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

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

ठराव मांक – १६६४०     वषय मांक- ३५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- इ े ीय कायालय  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/पाप/ु१/का व/२०२/२०१६ द.३०/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
इ े य कायालयांतगत भाग .6 मोशी येथील जल े  .1 मधील मोशी 

जाधववाड या ह लगतचा  २४ मी. ड .पी. र या या कडेने व उव रत ठकाणी ड .आय 
जल वतरण  निलका टाकणे कामातुन मोशी चौकात पुणे नािशक र ता रा ीय महामाग यांना 
कळ वले माणे मु य डांबर  र ता न खोदता बोर मा न पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ  
खालील माणे र कम भरावी लागणार आहे. 

१) रे टॉरेशन चॉजेस          पये १०९७५५/-     ड .ड . व पात भरणे. 

२) वन टाईम लायस स फ    पये १७८२०/-       ड .ड . व पात भरणे. 

३) बक गरट                 पये १८००/-         बँक गँरट  जमा करणे. 
एकुण र कम पये १,२९,३७५/- इतका खच कळ वला आहे. यानुसार सदरचे काम पुण 

करणे गरजेचे असलेने र कम पये १,२९,३७५/- (अ र  र. . एक लाख एकोणतीस हजार 
तीनश े पं याह र फ ) चे  खचास शासक य मा यता देवून सदरची र कम अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६६४१     वषय मांक- ३६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३०३/२०१६ द.२९/०७/२०१६ 
वषय:- दघी गायरान गट .७७ येथे १०,००० वृ ारोपण करणे व याची ३ वष देखभाल करण.े 

 वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६६४२    वषय मांक- ३७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/का व/३३५/२०१६ द.२८/६/२०१६ 
वषय:-मनपा या वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मांची भावीपणे अंमलबजावणी  

करणेकामी वाहने भाडे त वावर घेणेबाबत... 
वषय मांक ३७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६६४३     वषय मांक-३८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/६५५/२०१६ द.२४/०६/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल आव यक 

ोजे टर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा स.ु .०६/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन िन वदा धारकांकडून ऑनलाईन दर 
ा  झालेले आहेत. ा  दर प काम ये मे. झूम कॉ पुटस यांचे ोजे टर सा ह याचे एकूण १० 

नगांसाठ  एकूण र. .७,७३,९००/- लघु मदर ा  झाल ेआहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता 
सोनी कं. चे  ोजे टर खरेद स व सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.१४% ने कमी 
अस याने सदरचे खचास 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 - १६६४४     वषय मांक - ३९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव. 

सावन जगदाळे अँड असोिसएटस यांना मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व 
याक रता पॅनेल या अट  व शत नुसार करारनामा क न क प खचा या र कमे या २.००% फ  

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर िनयु  सन २०१६-२०१९ या कालावधी क रता 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदर क पां या िन वदा प ात कामाक रता व क पांचे 
दैनं दन यव थापन करणेकर ता क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेस व 
याक रता पॅनेल या अट  व शत नुसार करारनामा क न क प खचा या र कमे या १.३५% फ  

अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर कामाक रता कोणतेह  कर वतं पणे देणेत 
येणार नाह . यानुसार थेरगांव स.न.९ येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधणे कामाचे िनयोजन 
करणेक रता आ कटे ट हणून व िन वदा प ात कामाक रता क प यव थापन स लागार 
हणून मे.सावन जगदाळे अँड असोिसएटस आ कटे ट यांची नेमणूक कर यास व याकामी 

येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत सदर कामाबाबत यापुव  झालेले सव ठराव 
र  समजून सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.   

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

ठराव मांक – १६६४५     वषय मांक-४० 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.अशोक िचंचवडे  
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/१०२/२०१६ द.४/६/२०१६ 
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल मागणीनुसार उदा.महो सव, सां कृितक 
काय म, स कार समारंभ, अित मण कारवाई, व वध वषय सिम या सभापती िनवडणुक व 
नेमणूक, डा पधा इ.ची हड ओ शुट ंग एज सीकडून क न घेणेसाठ  कोटेशन नोट स .१/२ 
२०१४-१५ िस  करणेत आली होती. या कामासाठ  म.ेदशन ड जटल हड ओ ाफ , नवी 
सांगवी, पुण-े २७ यांचे लघु म दर ा  झा याने मा.आयु  यांनी गतवष २०१५-१६ क रता 
आदेश मांक माजस/ं५/का व/१५८/२०१५ द.१०/०४/२०१५ अ वये १ वषासाठ  मा यता दली 
अस.े यानुसार मे.दशन डजीटल हड ओ ाफ ने या वष  २०१६-२०१७ क रता दराम ये 
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कोणतीह  वाढ न क रता जु या दराने हणजेच अ) एका दवसाचे एका काय माचे १ तासासाठ  
शु टंग क न डाटा ड ह ड सह देणे र. .२३००/- तसेच ब) जा तीचे रेकॉड ग साठ  र. .७००/- 
ती १ तास डाटा ड ह ड सह देणे मा य केले आहे. यानुसार मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ  

यांचेकडून एक वषासाठ  कामाचा करारनामा क न घे यात आला अस यान ेयाकामी २०१६-२०१७ 
या कर ता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६६४६     वषय मांक-४१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये शहर  भागात आढळणारे सप, पश,ू प ी व 
व य ाणी तसेच अपघात त व य ाणी वन वभागा या िनयमानुसार यांना ता यात घेऊन 
यांचे संगोपन करणे व वन वभागा या मागदशनाखाली यांना परत िनसगात सोडण,े मानवी 

आरो या या ीने मह वाचे आहे. याकामी या वषयातील अनुभवी असणारे सपिम ांची 
भागिनहाय आव यकता अस याने कामगार क याण वभागाकड ल कुशल कामगारांना देय 

रोजंदार  दरानुसार एक त मानधनावर भागिनहाय ८ सविम ाचंी िनयु  करणेस 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 – १६६४७     वषय मांक-४२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५२२/२०१६ द.५/७/२०१६ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे व वध वभागांसाठ  युपीएस खरेद कामी एकूण एक ीत र. .८,७१,५६०/- दर 
वीकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .१६४८८ 
द.२१/०६/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. परंतू मे.पॉवरटेक िस ट म यांचेकडून युपीएस 
(एकूण २ बाब) खरेद कामी र. .५,५८,५६०/- असे नजरचुक ने झालेले अस याने याऐवजी 
र. .५,५८,३६०/- या माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------- 
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ठराव मांक – १६६४८     वषय मांक-४३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

व ुत ड े य कायक ेतील व वध चौकात सीसीट ह  यं णा बस वणेचे दोन कामे सु  
आहेत. सावजिनक चौकांचे ठकाणी गद या सणां या काळात नागर कांचे सुर ेसाठ  व रहदार  
िनयं णासाठ  ड े य कायालयाचे कायक ेतील CCTV बस वणे या कामास अपुण तरतुद 
िमळाली अस यामुळे या कामासाठ  पान .३९४/९ व पान .३९३/८ येथे चालु आिथक वषात 
(२०१६-१७) र. .६७,००,०००/- इत या वाढ व खचाची आव यकता आहे. सदरची र कम अदा 
करणेसाठ  तावात नमूद प  अ माणे व ुत ड े य कायालय वभागातील अंतगत तरतुद 
वग करणासाठ  अ य लेखािशषकाव न रकमांचे वग करण करावे असे आमचे मत आहे. तर  

तावात नमूद प  अ म ये दश वले माणे ड े य कायालय व ुत वभागांतगत असले या 
सीसीट ह  कामां या नावासमोर ल तरतुद ंत वाढ/घट दशवुन वग करण सादर केले माणे दोन 
कामांसाठ  एकुण वाढ व र. .६७,००,०००/- दोन कामांसाठ  सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये 
अंतगत तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .६७,८५,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६६४९     वषय मांक-४४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतुद म ये 

तावात नमूद केले माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ------- 
ठराव मांक – १६६५०     वषय मांक-४५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .३१,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------- 
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ठराव मांक – १६६५१     वषय मांक-४६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

क  शासनाचे व छ भारत िमशन यां या प  .No.PB/SBM/07/2015 दनांक 
१९/११/२०१५ चे अनुषंगाने IEC म ये क  शासनाचे DAVP चे इमपेने ड िनमाते कडून DAVP 
दरप कावर फ म तयार क न व क  सरकारचे पोटलवर लोड करणे अिनवाय आहे. प ी 
ोड श स ाय हेट िलिमटेड हे DAVP चे इमपेने ड िनमाते असुन यांनी जनजागृतीसाठ  २ 
ह डओ जंगर, २ ह डओ पॉट व २ डॉ युमटर  फ म तयार कर याचे ताव दल ेआहेत. 

या तावासाठ  लागणार  र कम .२४,१५,०००/- (अ र  .चोवीस लाख पंधरा हजार फ ) 
याला मा यता दे यात येत आहे. हे काम पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व छ भारत िमशन 
वभागाकडून प ी ोड श स ाय हेट िलिमटेड, दापोड , पुणे यां याकडून तातड ने क न घेणेस 
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 – १६६५२     वषय मांक-४७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये मु य लेखापाल हे पद महापािलकेतील 
लेखासंवगातील असून या पदावर आ ापयत महापािलकेतील अिधका-यांना सेवा ये तेनुसार 
पदो नती दे यात येत होती. या पदावर ी.ल ढे एन.एन. सन १९९१ ते २०१२ पयत व 
ी. ह .ट .भोसले सन २०११-१२ पयत सेवाजे तेनुसार पदो नतीने कामकाज कर त होते. या 

पदावर ी.सुरेश आ हाळे सेवाजे तेनुसार पा  आहेत. शासन वभागाकड ल आदेश 
. शा/२/का व/३११/२०१६ द.२३/०६/२०१६ अ वये यापुव  काम क रत असले या ी. मोद 

िभमराव भोसले यांची सोलापूर येथे बदली झा याने यांना कायमु  क न मु य लेखापाल या 
पदाचा पदभार ी.सुरेश आ हाळे, लेखािधकार  पदाचा पदभार सांभाळून दे यात आलेला होता. 
तदनंतर िनयमानुसार पदो नती दे याची कायवाह  मनपाम ये चालू होती. या दर यान या 
काळात शासनाकडूल १५ जुन २०१६ या आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची 
ितिनयु ने नेमणूक केली. तथा प सदरची बाब यो य नसून महापािलका कमचा-यांवर अ याय 

करणार  तसेच कमचा-यांना घटनेने दले या पदो नती या मुलभूत ह कास बाधा िनमाण 
करणार  आहे. हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची 
ितिनयु ने केलेली बदली र  कर यात येऊन मा.आयु  यांनी शासनाला तसे कळ व यास व 
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महापािलकेतील लेखासंवगातील सेवाजे  असलेले ी.सुरेश आ हाळे यांना मु य लेखापाल पदावर 
िनयमानुसार पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १६६५३     वषय मांक-४८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

कु.कॅिमला सुयनारायण पटनाईक ह  अपंग खेळाडू असून ती पंपर  िचंचवड शहरात पंपळे 
गुरव येथे राहते. कु.कॅिमला सुयनारायण पटनाईक ह  पोहणे या डा कारातील खेळाडू आहे. 
कु.कॅिमला ह  अपंग खेळाडू रा ीय पातळ वर पदक वजेती खेळाडू आहे. ितने वैय क गटात 
दोन वेळा रा ीय व रा य पातळ वर चॅ पअनिशप िमळवली आहे. Paralympic swimming 

federation of India यांनी कु.कॅिमला सुयनारायण पटनाईक ह  अपंग खेळाडू, पंपळे गुरव हला 
International level swimming competition (Trisome Games 2016) Florence Italy क रता आमं त 
केलेले आहे.  

  सदर पधा या द.१५ ते २२ जुलै २०१६ या काळात Florence Italy येथे होणार असून 
सदर पधसाठ  जाणेकामी, ितचे पालक ीमती लीना पटनाईक यांनी आिथक सहा य 
िमळणेबाबत म.न.पा.कडे अज केलेला आहे. सदर पधसाठ  जाण,े येणे कामी वास खच, 
र ज ेशन फ , हॉटेल चाजस, फूड चाजस इ. कामी एकूण र. .३,४७,०००/- इतका खच येणार 
आहे. म.न.पा. डा धोरणात आंतररा ीय तरावर ल खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  
आिथक सहा य करणे अशी तरतूद आहे. या तरतूद नुसार वर ल पंपर  िचंचवड म.न.पा 
प रसरातील International level swimming competition (Trisome Games 2016) Florence Italy या 
पधसाठ  कु.कॅिमला सुयनारायण पटनाईक अपंग खेळाडू, पंपळे गुरव हला Paralympic 

swimming federation of India यांनी आमं त के याने ितला पधसाठ  Florence Italy येथे 
उप थत राहणेक रता वास, भोजन, पधा क ट इ. क रता र. .१,००,०००/- अथवा म.न.पा. 
िनयमानुसार आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------- 
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ठराव मांक - १६६५४     वषय मांक-४९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
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 
नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ११,२२,०००/-) 

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

ठराव मांक - १६६५५     वषय मांक-५० 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
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 
नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १६६५६     वषय मांक - ५१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सुमन नेटके मा. वमल काळे यांचा ताव... 

मे.ल मण िथटे आ कटे ट िशवाजीनगर, पुणे-५ यांना आ कटे ट वषयक व इं ट रयर 
डझायिनंगचे कामाचा ३० वषाचा अनुभव आहे. इंटे रयर डझायनस, हाऊिसंग ोजे ट इ कामे 
मो या माणात केलेली आहेत. संक प िच ा माणे य  जागेवर िनयोजन वेळेत 
अंमलबजावणी केलेली आहे. तर  सदर म.े ल मण िथटे आ कटे ट िशवाजीनगर, पुण-े५ यांना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनलवर नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १६६५७     वषय मांक - ५२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सुमन नेटके मा. वमल काळे यांचा ताव... 

मे. सम आ कटे ट अँड इंटे रयर डझायनस ( ाज ा समर शेडग)े यांनी इंटे रयर, 
डझायनस, हाऊिसंग ोजे ट इ कामे मो या माणात केलेली आहेत. संक प िच ा माणे य  
जागेवर िनयोजन वेळेत अंमलबजावणी केलेली आहे. तर  सदर मे. सम आ कटे ट अँड इंटे रयर 
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डझायनस ( ाज ा समर शेडग)े यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनलवर 
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १६६५८     वषय मांक - ५३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सुमन नेटके मा. वमल काळे यांचा ताव... 

सन २०१६-१७ या मुळ अदंाजप कातील झोिनपु वकास कामाचे तावात नमूद माणे 
तरतूद मधील वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . ५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १६६५९     वषय मांक - ५४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग-फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . फ ेका/ था/का व/६०१/२०१६ द. २/७/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया अंतगत भाग .३ िचखली 
मधील आर ण . १/९७ म ये हॉ पटल बांधणे या कामाकर ता म.े ल मण िथटे आ कटे ट 
यांची क प यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस व यांनी केले या कामाची 
फ  हणून अंदाजप क य र कमे या २% सव करासह आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर 
अँ ट ह ट  मॅनेजमट क लटंट हणून य  होणा-या कामां या १.३५% सव करासह (मनपा 
िनयमानुसार) नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १६६६०      वषय मांक - ५५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग-फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . फ ेका/ था/का व/६०१/२०१६ द. २/७/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयामधील भाग . ३ िचखली मु य 
र यावर कमान बांधणे व सुशोिभकरण करणे या कामासाठ  मे. सम आ कटे ट अँड इंटे रयर 
डझायनस यांची िन वदा तयार करणे व िन वदा प ात (Post Tender) क प यव थापन 
स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस व यानुसार अंदाजप क य र कमे या २% सव 
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करासह आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर अँ ट ह ट  मॅनेजमट क लटंट हणून य  
होणा-या कामां या १.३५%  सव करासह (मनपा िनयमानुसार) नेमणूक करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६६१      वषय मांक - ५६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग-फ े ीय कायालय ( था.) 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . फ ेका/ था/का व/६०३/२०१६ द.२/७/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयामधील भाग . ३ िचखली येथील 
आर ण . १/९८ येथे टाऊन हॉल वकसीत करणे या कामासाठ  म.े सम आ कटे ट अँड 
इंटे रयर डझायनस यांची िन वदा तयार करणे व िन वदा प ात (Post Tender) क प 
यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस व यानुसार अंदाजप क य र कमे या 
२% सव करासह आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर अँ ट ह ट  मॅनेजमट क लटंट हणून 

य  होणा-या कामां या १.३५%  सव करासह (मनपा िनयमानुसार) नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६६२     वषय मांक - ५७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग-जेएनएनयुआरएम 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१६८/२०१६ 

द.०५/०७/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

जेएनएनयुआरएम क पांचे अनुषंगाने आव यकतो पाठपुरावा करणेकामी द. १७/६/२०१६ 
आ ण द. २३/६/२०१६ रोजी नवी द ली येथे वखचाने उप थत राहणेकामी ी. िनळकंठ 
पोमण, सम वयक JNNURM तथा मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांनी केले या खचाची 
एकुण र. . २९,६५४/- (अ र  र. . एकोणतीस हजार सहाशे चोप न फ ) ची ितपुत  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --------- 
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ठराव मांक – १६६६३     वषय मांक - ५८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६     वभाग-फ े ीय कायालय ( था.) 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/६०४/२०१६ द.२/७/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाअंतगत भाग .३ िचखली 
आर ण .१/९९ या शाळेसाठ  आर त असले या जागेवर शाळा इमारत बांधणे (भाग-२) या 
कामाकर ता म.ेहषल कवड कर (आ कटे ट अँड इंटे रयर डझायनर पुणे-३०) यांची क प 
स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस व यांनी केले या कामाची फ  हणून अंदाजप क य 
र कमे या २% सव करासह आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर अँ ट ह ट  मॅनेजमट क लटंट 
हणून य  होणा-या कामां या १.३५%  सव करासह (मनपा िनयमानुसार) नेमणूक करणेस 

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

 --------- 
ठराव मांक – १६६६४     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
 सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामां या तरतुद ंम ये तावात नमुद 
माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,६८,०००/-)           

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

ठराव मांक – १६६६५     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालयात मनपाने कॅ ट न बांधलेली आहे.  
सदर कॅ ट न कुल वािमनी म हला बचत गटास मा. थायी सिमती ठराव .१४२३३ 
द.३१/०५/२०११ अ वये चाल वणेस पाच वषासाठ  मा यता दलेली आहे.  सदर कॅ ट नची मुदत 
संपत आली असून तीला पुढ ल पाच वषासाठ  मुदतवाढ देणेस व यो य या भाडेत वावर देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – १६६६६     वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
       सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामां या तरतुद ंम ये तावात 
नमुद माणे वाट/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,०००/-)           

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

ठराव मांक – १६६६७     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
       फ े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद ंम ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-)           
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १६६६८     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  मा. थायी सिमती सभा द.१५/०५/२०१४ रोजी ठराव मांक ६५४ नुसार आ कटे ट 
ी.मह  ठाकूर यांची आ कटे ट पॅनेलवर नेमून यांचेकडून काम क न घे यास व याकामी 

आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार फ  अदा कर यास मा यता दे यात आली होती, सदर ठराव 
सवानुमते मा य कर यात आला होता परंतु आ कटे ट ी.मह  ठाकूर हे मे. म पेस या नावाने 
काम करतात. तर  आ कटे ट ी.मह  ठाकूर या नावात बदल क न ते म पेस आ कटे ट 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – १६६६९     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  भाग .१० मधील जूनी भाजीमंडईची सुधारणा करणे (िन वदा .१८/१३/२०१५-१६) या 
कामाचे िन वदा दर वजा जाता सुधा रत खच र. .४५,२४,०००/-(वाढ व खच र. .१८,११,६५६/-) 
यांस तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .२०,६०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६६७०     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  भाग .२० िचंचवडेनगर येथे शाहू उ ानात िशवसृ ी वकिसत करणे या कामाचे 
आराखडे तयार करणे अंदाजप क करणे इ. कामासाठ  सदर कामाचा अनुभव असलेले म.ेिश पी 
आ कटे ट अॅ ड लॅनस यांना सदर कामासाठ  वा तु वशारद नेमूण िनयमानुसार २% फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६६७१     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामाचंा तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – १६६७२     वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  थाप य झोिनपु वभागाचे सन २०१६-१७ चे अंदाजप क य तरतुद ंम ये तावात नमुद 
माणे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६६७३     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  फ े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२१,२०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १६६७४     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात भांडवली वषयक कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माण ेवाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १६६७५     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
  भाग .१६ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणे (िन वदा .५/२९/२०१४-
१५) या कामाचे िन वदा दर वजा जाता सुधा रत खच र. .३०,६३,०४९/- (वाढ व खच र. . 
२०,५०,६४९/- भाववाढ फरकासह) ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १६६७६     वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०५/०७/२०१६           
सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
       भाग .१६ म ये गटस, पे हंग लॉक, ॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणे (िन वदा .५/५४/२०१४-१५) या कामाचे िन वदा दर वजा जाता सुधा रत 
खच र. .३०,००,७२९/-(वाढ व खच र. .२०,३९,७०३/-भाववाढ फरकासह) ला मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६६७७     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०५/०७/२०१६          वभाग – उ ान/वृ संवधन 

सुचक - मा.सुमन नेटके                     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ - मा.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/३०८/२०१६, द.०५/०७/२०१६ 
  मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मैलाशु द करण क  कासारवाड  येथे ३.२० हे टर े ावर वृ  लागवड चे कामाकाज चालू 
असून २००० वृ ारोपणाची देखभाल व संर ण ३ वष कालावधीसाठ  ती रोप र. .४२७/- 
या माणे करणेचे काम महारा  रा य वन वकास महामंडळ यांचेकडून वना िन वदा थेट प दतीने 
क न घेणेस व याकामी येणा-या र. .८,५३,८७८/- (अ र  र. .आठ लाख ेप न हजार आठशे 
अ ठयाह र फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/९८९/२०१६ 
दनांक – ०७/०७/२०१६    
 
  

  
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 


