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

कायप का मांक - २२९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २१/०६/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक २१/०६/२०१६ 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.जािलदंर (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.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.नेटके सुमन राज  
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१५)मा.जवळकर वैशाली राहुल 

       
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित र  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.दुधेकर, मा.तुप-ेसह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर,  मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार,  मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, 
मा.पाट ल ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 
मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.च हाण, 
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मा.क पल,े मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबल,े 
मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसल-े 
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.वाघमारे-मु य अिभयंता-पीएमपीएमएल, 
मा.बोदडे, मा.आढार - शासन अिधकार  हे अिधकार  सभसे उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
वषय .३५) दनेश वाघमारे,आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यांचे वदेश िश ण व  

अ जत रजा मंजुर बाबत. 
वषय .३६) मा.आयु  यांचे मुंबई येथील िनवास दुर वनी व VODAFONE मोबाईल मांकाचे  

बल मनपा माफत अदा करणेबाबत. 
वषय .३७) मा.आयु  यांचे अिधकृत परदेश दौ-यादर यान यांचे वापरातील मोबाईलवर 

International Roaming व ISD सु वधा पुर वणेस तसेच सदर मोबाईलला रज न  

िमळालेस पयायी यव था हणुन म.ेमॅ स कंपनीचे International Roaming 

काड पुर वणेस व येणा-या सपंुण खचास मा यता िमळणेबाबत.  
वषय .३८) आषाढ वार  पालखी सोहळा-२०१६ िनिम  संत तुकाराम महाराज पालखीचे 

महानगरपािलका ह त भ  श  चौक येथे वागत समारंभ कर ता वनी ेपण  
जिन  संच सी.सी.ट . ह  कॅमरेे व काश यव था करणेबाबत. 

वषय .३९) आषाढ वार  पालखी सोहळा सन २०१६ अनुषंगाने दघी मॅगझीन चौक येथे 
ता पुर या व पात वनी ेपण व व ुत यव था करणेबाबत. 

वषय .४०) म.न.पा. या डा बोिधनी ( पोटस ्  कूल) व ालयास एक वेळ भोजन 
पुर वणेबाबत. 

वषय .४१) मनपाचे व वध वभागांतील खड यांना पडदे, पाइप व साईड ाकेट खरेद  क न 
बसवुन देणेबाबत. 

वषय .४२) Online web based Transliteration (API) बाबत. 
वषय .४३) कै. ी.उ म िनवृ ी लांडग,े िलपीक यांना िलवर ा स लांट करणेचे अनुषंगाने 

पुढ ल उपचारासाठ  ोबल हॉ पटल, मुंबई येथे वै क य उपचारासाठ  आले या 
खचाची ितपुत  करणेबाबत. 

वषय .४४) मा यिमक व ालयातील इ. ८ वी ते १० वी चे व ा याना व वध उप माक रता 
साह याचा पुरवठा करणेबाबत. 

वषय .४५) प.ंिचं.मनपा या मा यिमक शाळांम ये सुयनम कार, योगासन,े ाणायाम, सं कृत  
पाठांतर, वै दक ग णत व पोकन इं लीश या वषयांचे कोस सु  करणेबाबत-  
मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .४६) तरतुद वग करणेबाबत ( भाग  १६  आकुड  गावठाण)– मा. वैशाली जवळकर , 
मा. अिमना पानसरे यांचा ताव.  
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वषय .४७) मा. थायी सिमती ठराव र  करणे व ी. संत तुकाराम महाराज यांची 
‘अभंगगाथा’ क ा य प दतीने सोशल िमड या तसेच ड जटल िमड या या 
मा यमातून सव  पोहच व यास येणा-या खचास मंजुर  िमळणेबाबत - 
मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

वषय .४८) कासारवाड  मैलशु द करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३५ भोसर  
गावठाण मधील उव रत ठकाणी भुयार  गटार निलका टाकण-े मा.अिमना पानसरे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा 

ताव  

वषय .५०) पाणी पुरवठा वभागासाठ  (मु यालय) नवीन वाहन खरेद कामी मंजुर  देणेबाबत- 
मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.     

वषय .५१) तरतुद वग करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव     

वषय .५२) रामकृ ण मोरे े ागृह मधील जागेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमलताई 
काळे यांचा ताव. 

वषय .५३) यायामशाळा भाडेत वावर देणेकामी- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे 
यांचा ताव. 

वषय .५४) तरतुद वग करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
वषय .५५) ठराव .१५३५०, द.२६/०२/२०१६ मधील दु तीबाबत- मा.वैशाली जवळकर, 

मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
वषय .५६) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील कामांना तरतूद वग करणे व सुधा रत वाढ व 

खचास मा यता िमळणेबाबत- मा. वैशाली जवळकर, मा. अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

वषय .५७) महा मा बसे र महाराज यांचे पुत याक रता चौथरा बांधणे व प रसर सुशोिभकरण 
करणे या कामासाठ  आ कटे ट व पीएमसी नेमणूक बाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, 
मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .५८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं दप िचंचवडे, मा. 
नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

वषय .५९) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं दप िचंचवडे, मा. 
नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

वषय .६०) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं दप िचंचवडे, मा. 
नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

वषय .६१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत- 
मा. सं दप िचंचवडे, मा. नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 
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वषय .६२) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या तरतूद ं  
म ये फेरबदल करण-े मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .६३) पुण-ेनािशक र ता ६१.०० चौ.मी.र ता ं द ने बाधीत होणा-या े ाचा आगाऊ ताबा 
घेऊन नुकसान भरपाई देणेबाबत- मा.कैलास थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा 

ताव. 
वषय .६४) दापोड  पंपीग टेशन अंतगत मु य जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करण-े 

मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
वषय .६५) कासारवाड  मलशु द करण क ातगत दापोड  बोपखेल येथील भाग .६४ मधील 

गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जलिन:सारण निलकाम ये 
सुधारणा करणे- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .६६) वॉड .४४ म ये डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
निलकांचे सुधारणा कामे करण े - मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा 

ताव. 
वषय .६७) वॉड .४८ रहाटणीम ये िशवराजनगर व नखातेव ती मधील जलिन:सारण 

वषयक सुधार कामे करणे - मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

वषय .६८) वॉड .४८ रहाटणी व वॉड .५४ पंपळे िनलख म ये जलिन:सारण वषयक 
देखभाल व दु तीची कामे करण े- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा 

ताव. 
वषय .६९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील इ े ीय कायालयातील कामां या  

तरतुद ंम ये फेरबदल करणे - मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

वषय .७०) सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या 
तरतुद ंम ये वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेबाबत -  मा.वैशाली जवळकर, 
मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

 
वषय .७१) ब भाग काय े ातील न वन शासक य इमारत बांधणे या कामास वा तु वशारद  

  नेमणेबाबत – मा. सं दप िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 
वषय .७२) मा. थायी सिमती ठराव .१६४५० द.१४/६/२०१६ म य े दु ती करणेबाबत - 

मा.सं दप िचंचवडे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
--------- 

दनांक १४/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२८) चा 
 सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

-------------- 
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ठराव मांक –१६४६३      वषय मांक – १ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
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 करणबेाबत.. 
( वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक –१६४६४      वषय मांक – २ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/११/का व/४५/२०१६ द.६/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
महारा  शासनाने द. ३१ डसबर २०१५ पयत झाले या अनािधकृत बांधकामाबाबत धोरण 

तयार केलेले आहे. तथापी याबाबत रतसर आदेश ा  झालेले नाह त.  शासनाचे न वन धोरण 
द. ३१/१२/२०१५ पयत या बांधकामांसाठ  अस यामुळे  द.०१/०१/२०१६ नंतर या अनािधकृत 
बांधकामावर कडक कारवाई करणे हे महानगरपािलकेवर कायदेशीर र या बंधनकारक अस यान,े 
द. ०१/०१/२०१६ रोजी महापािलका ह तील अ त वात असले या बांधकामा या गुगल इमेजेस 
(Updated High Version) क शासक य सं था नॅशनल रमोट सेनिसंग सटर, है ाबाद यांचे 
माफत 4 band PS 0.5 m data archived from  Digital Globe इमेज थेट प तीन ेखरेद  
करणे कर ता अगाऊ र कम अदा करणसे व यासाठ  येणा-या अंदाजे र कम .४,०३,३६८/- 
अथवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४६५      वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०४/१६ द.७/०६/२०१६ 
वषय:-वॉड .७६ रहाटणी स ह न.ं४३ ते स ह न.ं१२५ मधील वकास आराख यातील १८.०० मी. 

ं द चा र ता वकसीत करणेबाबत. 
( वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक –१६४६६      वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४०६/१६ द.७/०६/२०१६ 
वषय:-मोशी येथील मशान भुमीचे व तार करण व वकसीत करणबेाबत.. 

( वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक –१६४६७      वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५४२/१६ द.३०/५/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/9/2015-16 अ वये भाग .2 

वेणीनगर येथील सहयोगनगर व पीनगर येथील खड मु मीकरण व BBM प दतीने र ते 
करणे  कामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .22,36,137/- (अ र  र. . बावीस लाख छ ीस 
हजार एकशे सदतीस फ ) पे ा 48.90% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,99,799/- 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 य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केल े अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४६८      वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/५८/२०१६ द.९/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/०२/२०१५-१६ मधील काम .२  अ वय े

भाग .६  मोशी येथील गायरान े ातील गट  . ४६५ म ये उ ान वकिसत करणे याकामी 
मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िनवीदा र. .४५,५६,१८१/-) पे ा ३६.८७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३०,२७,७०२/- 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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक –१६४६९      वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/५७/२०१६ द.९/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/०२/२०१५-१६ मधील काम .१  अ वय,े 

 भाग .३२ सँड वक कॉलनीमधील गंगो ी पाकम ये बहुउ ेशीय इमारत बांधण ेयाकामी म.े 
कुबेरा एंटर ायजेस (िनवीदा र. . ४०,२७,२३५/-) पे ा २४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३१,७१,८७०/- 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 –१६४७०      वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/४६८/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
वायसीएम णालयातील ने ोलॉ ज ट पदाची आव यकता वचारात घेता डॉ. मिनषकुमार 

शांताराम माळ , ने ॉलॉ ज ट यांना मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर दरमहा एक त 
र. .५०००/- या मानधनावर वायसीएम णालयात आदेशा या दनांकापासून सहा म हने 
कालावधीसाठ  नेमणुक देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४७१      वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/आरो य/५/का व/४६०/२०१६ द.१०/६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपाचे ब े ीय कायालया या काय े ातील टॉम वॉटर चबस 

साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणकेामी मे. ी. जग नाथ म हला  वयं. सेवा सह. सं था 
मया. यांनी दलेला दर ती चबर २२२/- इतका सवात लघु म अस याने वकारणेबाबत े ीय 
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अिधकार  यांनी द.१८/०५/२०१६ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. 
ी.जग नाथ म हला वयं. सेवा सह. सं था मया. यांना इकड ल . ब ेका/आरो य/५/का व/ 

४५९/२०१६ द.१०/०६/२०१६ अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४७२      वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७४/२०१६  
 द.०९/६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०८ 

अ वये भाग .१३ येथील २५६ गाळे प रसरात पाथवेची थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  िन.र. .१४,००,१९०/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
न वद फ  ) पे ा ४०.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दरान ेर. .८,२९,३३३/- 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 करणते येत आहे.     

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

ठराव मांक –१६४७३      वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७३/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६४ 

अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर प रसरातील तुळजाई भवानी मं दर 
शेजार ल मोक या जागेत आर.सी.सी.कंपाऊ ड करणेकामी म.ेरेणकुा कं शन (िन.र.  
१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे सात फ )  पे ा ३२.७७% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .९,४०,१४९/- 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 –१६४७४      वषय मांक – १२  
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७६/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१८ 

अ वये भाग .१२ महापािलका शाळेजवळ ल वापरात नसलेले संडास लॉक पाडणे व नाला 
दु ती करणेकामी म.ेउप  कं शन िन.र. .१४,००,१९०/- (अ र  र. .चौदा लाख एकश े
न वद फ )  पे ा ४६.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. . ७,५४,९८२/- 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 करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६४७५      वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७७/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये 

वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील पाईन रोड लगत या र यास सरं णाकर ता िसमािभंत 

बांधणेकामी म.ेिस दाथ कं शन िन.र. .१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव 
हजार चारशे सात फ )  पे ा ३६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,९४,९८०/- 
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 –१६४७६      वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७८/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .४८ 

अ वये भाग .६४ मधील झोपडप ट तील र याचे हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी कं शन ा.िल.पुण.े िन.र. .१८,६५,०१०/- (अ र  र. .अठरा लाख पास  हजार 
दहा फ )  पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दरान ेर. .१५,६६,६०८/- पयत काम 
क न घेणेसबंधनकारक 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 –१६४७७      वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८०/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३८ 

अ वये भाग .१२ से. .२२ अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ह. 
एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.ि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 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 –१६४७८      वषय मांक –१६ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८१/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६३ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील मू य र ता ओ.पी.ड .ते एकता चौक र याचे हॉटमी स 
प दतीन े डांबर करण करणेकामी म.े ह. एम. मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. िन.र. . 
२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ 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. 
--------- 

ठराव मांक – १६४७९      वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८२/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५२ 

अ वये भाग .१२ स.े .२२ येथील यमुनानगर ओ.पी.ड .ते तळवडे कडे जाणा-या र याचे 
हॉटमी स प दतीचे डांबर करण करणेकामी म.े ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल. 
िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ स हजार पाचश े ब ीस फ ) पे ा 
१६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दरान े र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न 
घेणेसबंधनकारक 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 –१६४८०      वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७९/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .३ 

अ वये भाग .१२ स.े .२२ मधील पुनवसन न झाले या झेड ल टर राहूलनगर येथील जू या 
दूमजली इमारतीचे छताचे वॉटर ुफ ंग करणकेामी मे.िस क  लंबींग अँ ड ेनेज िस ह ल 
कॉ टर िन.र.  २२,४०,८०६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठश ेसहा फ )  पे ा 
४२.१९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दरान ेर. .१२,९५,४१०/- पयत काम क न घेणेस 
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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 –१६४८१      वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु 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 बांधणेकामी..  
( वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक –१६४८२      वषय मांक – २० 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५८५/२०१६ 

द.१०/०६/२०१६ 
वषय:- भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक न.ं२ (४ िस स) पाडून १६ 

िस सचे शौचालय बांधणेकामी.. 
 ( वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक –१६४८३      वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५७५/२०१६ 

द.०९/०६/२०१६  
वषय:- भाग .१२ स.े .२२ मधील कै.मधूकर पवळे शाळा .२-१ येथे जूने वाचमँन कॉटस या 

जागेवर न वन वाचमँन कॉटस बांधणे व मैदानाचे सपाट करण करणेकामी.. 
( वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक –१६४८४      वषय मांक – २२  
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३२१/२०१६ द.१४/६/२०१६ 
वषय:-मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .08/2015-16 अ वये पुणे मुंबई 

हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरण देखभाल करणेबाबत.  
( वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक –१६४८५      वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२६९/२०१६ द.१४/६/२०१६ 
वषय:-पुणे मुंबई हमर ता िनगड  ते दापोड  सुशोिभकरणाचे नुतनीकरण करणे व याची 2 

म हने देखभाल करणकेामी. 
( वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.) 

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

ठराव मांक –१६४८६      वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/३३४/२०१६ द.९/६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .6/1/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पीनगर तळवडे, म ये फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ. दु तीची कामे करण ेमे.आर.एम. 
एंटर ायजेस िन.र. .9,24,269/- (अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे एकोनस र) पे ा 
50.05% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४८७      वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- डा वभाग 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/अ/का व/२८५/२०१६ द.१०/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५८ द.१५/०६/२०१६ 
अ वय े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन ेव पुणे ज हा  एथेलेट स असोिसएशन यां या 
मा यतेने व पंपर  िचंचवड िसट  एथेलेट क असोिसएशन यां या सहकायान,े ी संत ाने र 

डा संकुल इं ायणीनगर भोसर  पुण ेयेथे मा. कृ णा शंकर उफ ता या कदम महापौर चषक 
ज हा तर मैदानी पधा २०१६-१७ या माहे जून २०१६ म य,े आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या तावात नमूद माणे अंदाजे एकूण र. .७,६९,१६०/- चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे व सदर या खचातील थाप य वषयक खच र. .१,५०,०००/- 
हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत 
वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखा िशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .५,६९,१६०/- 
डा वभागाचे, महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा 

अनुषगंाने मेड स, ॉफ ज, स मान िच हे, ले स बॅनर, फ क  कोटेशन नोट स िस  क न 
खरेद  करणेस व माण प ,े िनमं ण प का इ. भांडार वभागाकडून क न घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४८८      वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/६३२/२०१६ द.१५/०६/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनीकड ल आव यक युपीएस सा ह य खरेद  

कामी ऑनलाईन ई-िन वदा स.ु .०५/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार मे.पॉवरटेक िस ट म, 
यांचे बाब .०१ व ०२ साठ  एकुण र. .५,५८,५६०/- व मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचेकडून बाब 
.३ साठ  एकुण र. .३,१३,२००/- युपीएस सा ह य खरेद कामी एक ीत एकुण र. . 

८,७१,५६०/- दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक –१६४८९      वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/६३०/२०१६ द.१४/०६/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे मा.पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच खरेद करणे कामी 

कोटेशन नोट स .०७/२०१६-१७ अ वय ेलघु म कोटेशनधारक म.ेपॉवरटेक िस ट म यांचे कडून 
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आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एकुण र. .१५,५००/- दर वकृत करणेत आलेले असून 
करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४९०      वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/८४४/२०१६ 

द.१४/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन –  
कामगार क याण वभागा या प ानुसार कमान वेतन काय ा मामण े १) डाटा ए  

ऑपरेटर यांना र कम पये ११,४३९/- (अ र  अकरा हजार चारश ेएकोणचाळ स फ ) २) ी व 
पु ष क  मदतिनस (वग ४) यांना र. . ११२४१/- (अ र  अकरा हजार दोनश े ए केचाळ स 
फ )  ३) ए स रे टे निशयन यांना र कम पये १२३९७/- (अ र  बारा हजार तीनशे 
स या नव फ )  ४) ई.सी.टे निशयन यांना र कम पये ११,३८८/- (अ र  अकरा हजार 
तीनश े अ ठयाऐंशी फ )  इतके कमान वेतन काय ा माण े एक त मानधन अदा करणेस 
मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका चे 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे वग ४ मानधनावर काम करणारे व इतर कमचार  व 
पॅरामे डकल कमचार  यांचे मानधनात खालील माणे वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अ.
. 

पदनाम अनुभव स या दे यात 
येणारे मानधन 

वाढ करावयाचे 
मानधन 

१ डाटा ए  ऑपरेटर एक त मानधन १०,०००/- १६,०००/- 
२ ी व पु ष क  मदतनीस ० ते ३ वष ७,०००/- ११,०००/- 
  ३ ते ५ वष ८,५००/- १३,०००/- 
  ५ ते १० वष १०,०००/- १५,०००/- 
३ लॅब टे निशयन ० ते ३ वष १२,०००/- १५,०००/- 
  ३ ते ५ वष १५,०००/- १८,०००/- 
  ५ ते १० वष १७,०००/- २०,०००/- 
  १० वषापुढे १९,०००/- २३,०००/- 
४ ए स रे टे निशयन ० ते ३ वष १०,०००/- १२,०००/- 
  ३ ते ५ वष १२,०००/- १४,०००/- 
  ५ ते १० वष १४,०००/- १६,०००/- 
  १० वषापुढे १६,०००/- १८,०००/- 
५ टाफनस ० ते ३ वष १६,०००/- १९,०००/- 
  ३ ते ५ वष १८,०००/- २१,०००/- 
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  ५ ते ८ वष २०,०००/- २३,०००/- 
  ८ वषापुढे - २६,०००/- 
६ सां य क एक त मानधन १५,०००/- १८,०००/- 
 

तावात नमूद माण ेसदर कमचा-यांना अनुभवा माणे मानधनात वाढ करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१६४९१     वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/०६/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक–मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/३८८/२०१६ द.१५/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व 

र पेढ कर ता तसेच इतर णालयाकर ता/दवाखा याकर ता आव यक लागणार  लॅब 
केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ्  सा ह य मे.माहे वर  से स काप रेशन यांचेकडून उ पा दत 
कंपनी या चिलत ाईस िल टनुसार ३.२५% सुट घेऊन  िन वदेचे कालावधीम य ेखरेद स व 
योगशाळेस आव यक लागणार  ई-िन वदेत नमुद केललेी अ. .१ ते १८ उपकरण े व सदर 

िन वदे या कालावधीम ये लागणार  उपकरणे म.ेमाहे वर   से स काप रेशन यांचेकडून मोफत 
घेवून तसेच सदर मशीनचे AMC व देखभाल दु तीचा खच करणेकामी यांचे बरोबर करारनामा 
क न अनामत र कम घेणेस व आव यक लॅब केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ् सा ह य 
खरेद कामी येणा-या य  खचास 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 –१६४९२      वषय मांक – ३० 
दनाकं – २१/०६/२०१६     वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२०४/१६ द.१६/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .7/2-2015-16 मधील 

अ. .2 अ वये इ भागाअंतगत न याने तयार होणा-या इमारतीचे व ुतीकऱण करणे व 
नुतणीकऱण करणे कामी म.े व प इले क स अँड इं जिनअर ंग िन वदा र कम . 5,58,990/- 
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(अ र  र. .पाच लाख अ ठाव ण हजार नऊशे न वद फ ) पे ा 24.00% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४९३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२६६/२०१६ द.१५/०६/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ.  7 अ वये अ 

े ीय कायालया अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील इमारती शाळा व ुतीकरण करण े
(१५-१६) कामी मे. ेया इले क स िन.र. .4,47,229/- पे ा 24.60 % 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 –१६४९४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/११५/२०१६ द.१५/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१९-२०१५-१६ भाग . 

५१ म ये संतोषनगर व इतर भागात जुने पे ह ंग लॉकची दु ती  करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेसाठ  िन.र.  ९,३३,०६९/- पे ा -४०.१९% कमी मे.आर एम 

इंटर ायजेस या ठेकेदारांकडून 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 

कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
यानुसार मे.आर एम इंटर ायजेस यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 

अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक –१६४९५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/११५/२०१६ द.१५/०६/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५-२०१५-१६ भाग . 
५१ म ये बेल ठकानगर व इतर भागात जुने पे ह ंग लॉकची दु ती  करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणसेाठ  िन.र. . ९,१०,०३१/- पे ा -४०.०५% कमी मे.आर एम इंटर ायजेस या 
ठेकेदारांकडून 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 कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. यानुसार मे.आर एम 
इंटर ायजेस यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६४९६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/०६/२०१६     वभाग- लेखा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/५/का व/८५७/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मे.ए.एन.गावडे अँ ड कं. यांचेकडुन सन २०१३-२०१४ पासून पुढे ५ वषासाठ  ताळेबंद 

प काचे लेखाप र ण (Audit) करणेकामी मागील दर र. . ३,७५,०००/- म ये १०% ती वष 
वाढ आिधक सेवाकर १५% अथवा या आिथक वषातील लाग ुहोणारा सेवाकर दर या माणे एकूण 
र.  २८,९६,१०७/- सेवाकरासह अथवा य  येणा-या खच अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 
 
ठराव मांक – १६४९७     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – शासन 

सुचक-मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक–मा.संद प िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१८/का व/९३१/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

दनेश वाघमारे, आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांची USA येथील 
द.२६/६/२०१६ ते द.०१/०७/२०१६ अखेर वदेश िश णक रता क  शासनाकडून िनवड 
कर यात आलेली आहे. वदेश िश णाचा खच क  शासन करणार आहे. तसेच महारा  
शासनाने यांची द.२६/६/२०१६ ते द.०१/०७/२०१६ या कालावधीत वदेश िश णास जोडून 
दनांक ०२/०७/२०१६ ते दनांक ०५/०७/२०१६ या ०४ दवसांची Ex-India अ जत रजा ( दनांक 
०६/०७/२०१६ रोजीची सावजिनक सु ट  जोडून) मंजूर केलेली अस याने तुत वषयाचे 
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अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १६४९८     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – दुरसंचार 
सुचक-मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक–मा.संजय वाबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/५३४/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.आयु  मं ालयातील कामकाजासाठ  मुंबई येथे वा त यास असताना मुंबई येथील 
यांचे िनवास थानातील MTNL दुर वनी मांक २२०२३०७२ व VODAFONE मोबाईल मांक 

७५०६७१७७७८ चा कायालयीन कामकाजासाठ  वापर करत अस याने सदर सु वधांचे संपुण बल 
मनपामाफत अदा करणे आव यक आहे. सबब, मा.आयु  यांचे मुंबई येथील िनवास थानातील 
MTNL दुर वनी मांक २२०२३०७२ व VODAFONE मोबाईल मांक ७५०६७१७७७८ चे बल 
मनपा माफत अदा करणेस व येणा-या संपुण खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १६४९९     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – दुरसंचार 
सुचक-मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक–मा.संजय वाबळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/५३५/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.आयु  यांचे अिधकृत परदेश दौ-यादर यान यांचे वापरातील मोबाईल वर 
International Roaming व ISD सु वधा पुर वणेस तसेच सदर मोबाईलला रज न िमळालेस पयायी 
यव था हणुन म.ेमॅ स कंपनीचे International Roaming काड पुर वणे आव यक आहे. सबब, 
मा.आयु  यांचे वेळोवेळ  होणा-या अिधकृत परदेश दौ-यादर यान यांचे वापरातील मोबाईल वर 
International Roaming व ISD सु वधा तसेच सदर मोबाईलला रज न िमळालेस पयायी यव था 
हणुन म.ेमॅ स कंपनीचे International Roaming काड पुर वणे व येणा-या संपुण खचास 

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

 

-------- 
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ठराव मांक – १६५००    वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/६/२०१६     वभाग – फ े य कायालय, व ुत 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ व/जा/का व/५८२/२०१६ 

द.२१/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 आषाढ वार  पालखी सोहळा-२०१६ िनिम  संत तुकाराम महाराज पालखीचे 
महानगरपािलका ह त भ  श  चौक येथे वागत समारंभाकर ता वनी ेपण जिन  संच 
सी.सी.ट . ह . कॅमेरे व काश यव था करणेचे काम म.ेमोरया मंडप डेकोरेटस यांना 
र. .१,४७,११३/- वर पुव मंजूर दर १.७०% कमी दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १६५०१    वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/६/२०१६     वभाग – इ े य कायालय, व ुत 

सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/२७९/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 दघी मॅगझीन चौक येथे आषाढ वार  पालखी सोहळा सन २०१६ या अनुषंगाने व ुत 
वषयक काम,े पकर,माईक व जनरेटर यव था करणेचे काम पुव मंजुर िन वदा दराने परंतु 
न याने करारनामा क न, िन वदाधारक म.े मुत  मंडप पीकर व इले कल यांसकडुन क न 
घेणेस तसेच याकामी होणारा खच र. .१,२३,६१२/- (अ र  र. .एक लाख तेवीस हजार सहाशे 
बारा पये फ ) पुव िन वदा दर (०.४५% कमी) नुसार अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५०२     वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक-मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक–मा.संद प िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/३६५/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 डा बोिधनी ( पोटस ्  कूल) व ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेबाबत ई िन वदा 
नोट स .०१/२०१६-२०१७ नुसार लघु म दर ा  िन वदाधारक म.ेसाई सेवा केटरस, शाहूनगर, 
िचंचवड, पुण-े१९ यांना एक वेळ भोजन ित ताट र. .५७.५७ माणे पुर वणेस, यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस याकामी येणा-या एकूण र. .४१,९१,०००/- चे खचास तसेच िन वदा अट /शत  
मांक १३ नुसार सु वातीपासून ०३ वषाकर ता येणा-या खचास अथवा य  येणा-या खचास 

मा यता देणेत येत आहे.   



21 
 

 
 

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

ठराव मांक – १६५०३     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा. वमल काळे      अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ–मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं४/का व/३४९/२०१६ द.२१/०६/२०१६ 
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे व वध वभागाकर ता पडदे खरेद कामी को.नो. २२/२०१५-१६ अ वये म.े टार 
फॅ स िनगड  यांचे फ टंगसह पडदे खरेद कामी दलेले दर एकुण र. .१,६२,९८३/- वकृत 
करणेस मा.सह आयु  यांनी तसेच सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव . १२३५७ 
दनांक २२/९/२०१५ अ वये मा यता दलेली आहे. मे. टार फॅ स िनगड  यांनी दनांक 
१/१०/२०१५ रोजी करारनामा कर यात आलेला आहे. यानुसार म.े टार फॅ स िनगड  यांना 
मनपाचे व वध वभागाकर ता आव यक फ टंगसह पडदे पुरवठा आदेशात नमुद केले माणे एकुण 
र. . १,६६,६८८/- इत या र कमेचा केला आहे. तथा प मनपाचे व वध वभागाकर ता आव यक 
फ टंगसह पडदे पुरव याकामी पुरवठा आदेशात सहा.भांडारपाल यांचे नजरचूक ने एकुण 
र. .१,६६,९८३/- ऐवजी र. .१,६२,९८३/- नमुद करणते आलेली आहे. यानुसार म.े टार फॅ स 
यानंा आदेश मांक मभा/८/का व/३६/२०१६ द.३/२/२०१६  र. . १,६२,९८३/- अदा करणेत 
आलेली आहे. सबब मे. टार फॅ स िनगड  कोटेशनधारकास उव रत र कम अदा करणेकामी 
र. .४,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५०४     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – मा हती व तं ान 

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मातं व/११/का व/५४/२०१६ द.१८/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 महानगरपािलके माफत ई-ग हन स क प राब वणेत आललेा असून सदरचे क पांतगत 
व वध वभागां या कायालयीन कामकाजासाठ  ऑनलाईन संगणक णालींचा वापर कर यात येत 
आहे पैक  काह  संगणक णालींचा वापर ऑनलाईन प तीने शहरातील नागर कह  करत असतात. 
सदरचे API सु वधा कायम व पी म.न.पा. चे ऑनलाईन संगणक णालींचे वापरासाठ  नागर क 
व कमचार  यांना उपल ध होणेकामी M/s.Tech Nine Services Pvt. Ltd., Pune यांचे 
र. .23,33,100/- लघु म दर (सव करांसह त) तीन वष कामकाज कालावधीसाठ चे हे 
अंदाजप क य दर र. .23,58,240/- पे ा 1.06% ने कमी ा  झालेले आहेत.सदरचे ा  
लघु म दरांची वकृती होऊन संबंिधतांना तीन वष कालावधीसाठ  कामकाज आदेश देऊन 
कामकाज क न घेणकेामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १६५०५     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – वै क य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक–मा.संजय वाबळे  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१४अ/का व/३६०/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 द.१२/०२/२०१२ रोजी या ध वंतर  सिमतीने केले या िशफारशीनुसार कै. ी.उ म िनवृ ी 
लांडग,े िलपीक यांचेवर लोबल हॉ पटल, मुंबई येथे िलवर ा स लांट उपचारासाठ  वै क य 
अिधकार  (ध वंतर  क ) यांना दरप का माणे केले या िशफारशीनुसार .८,४४,३७१/- 
कै. ी.उ म लांडगे यांची प ी ीम.वैशाली उ म लांडगे यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६५०६     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/६/२०१६      वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक-मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक–मा.सुमन नेटके 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/४/का व/३६४/२०१६ द.१६/०६/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या १८ मा यिमक व ालयांतील इ. ८ वी ते १० वीचे अंदाजे ७३४५ व ा याना 
कंवा सन २०१६-१७ या श.ै वषातील य  हजर व ाथ  सं येनुसार तावात नमूद केलेनुसार 
शै णक सा ह य िश ण मंडळाकड ल िन वदा मंजूर दराने िन वदाधारक म.ेकौस या प लकेशन, 
बबवेवाड , पुणे -३७ यांचेकडून खरेद  करणेस व याकामी येणा-या अंदा जत र. .२३,८३,०००/- 
या खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच संबंिधतांबरोबर करारनामा करणेस व पुरवठा 

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

-------- 
ठराव मांक – १६५०७     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २१/६/२०१६      

सुचक-मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे 
संदभ–मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळांमधील व ा याची शै णक गुणव ा 
वाढ यासाठ  तसेच यांचे शार र क, मानिसक व बौ क आरो य उ म रहावे याक रता पंचकोष 
वकसन वर आधार त ी.सुहास शरद गोवी ीकर यांचे “यशोधन एंटर ायझेस” या सं थेमाफत 
सुयनम कार, योगासन,े ाणायाम, सं कृत पाठांतर, वै दक ग णत, व पोकन इं लीश या 
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वषयांचे कोस घ याळ  एका तासासाठ  र कम .४००/- या मानधनावर सु  कर यास व 
याकामी होणा-या खचास 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 – १६५०८     वषय मांक – ४६ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
माणे वकास काम ेकरणेकामी तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 

र. . २१,२०,०००/-)  

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

ठराव मांक – १६५०९     वषय मांक – ४७ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक- नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती ठराव मांक १६४४९, द.१४/०६/२०१६ र  कर यात यावा व स या 
सोशल तसेच ड जटल िमड याचा भाव सव  होत असताना दसत आहे. यात आजची त णाई 
ह  रॅक, फेसबूक, वटर, डॉ बी या गा यावर गुंग होताना दसत आहे. याला कुठेतर  फाटा देत 
अ या माची आवड िनमाण हावी हणून आ ण आप या परंपरेची जाण हावी हणून पंपर  
िचंचवड मनपा या व श द एशन ािधकरण, िनगड  यां या वतीने लवकरच ी. संत तुकाराम 
महाराज यांचे ४५८६ अभंग व या अभंगाचा अथ मोबाईल या मा यमातून तसेच ड जटल 
िमड या या मा यमातून क ा य प दतीने सव  व सवदूर पोहोच व याचा भारतातील प हलाच 
अनोखा उप म साकारणार आहेत. ी.संत तुकाराम महाराजांची अभंगगाथा व संता वषयी गोड  
िनमाण हावी व संताचा अ यास हावा हणून अथबोध अशा ओ या मोबाईल ारे तसेच ड जटल 
िमड या ारे ऐकावयास िमळणार आहे. सदर ४५८६ अभंग व याचा भावाथ सोशल व ड जटल 
िमड या या मा यमातून क ा य प तीने सव  व सवदूर पोहच व यास खालील माणे खच 
येणार आहे.  

खचाचा तपिशल- 
येक अभंगाकर ता विनमु ण (Recording) विनसंपादन (Audio Edit), टु डओ भाडे (Studio 

Rent) = ४० पये येक , येक अभंगाकर ता कलाकार आवाज – ी आ ण पु ष (Voice 

over Aritst Male and Female ) : ३० पये येक , येक अभंगाक रता ह डओ संपादन 
(Video Editing) : ३० पये येक , येक अभंगाकर ता पुरावा वाचक (Proof Reader) : ११ पये 
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येक , एकुण रडर या (Render Processing ) : ४१४ पये अशा येक  अभंगास येणा-या 
खचास १११ X ४५८६ + ४१४ = ५,०९,४६०/- (अ र  र. . पाच लाख नऊ हजार चारशे साठ 
पये फ ) अशा एकुण खचास व श द एशन, िनगड - ािधकरण यांना काम देणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १६५१०     वषय मांक – ४८ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 कासारवाड  मैला शु द करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग . ३५ भोसर  गावठाण 
मधील उवर त ठकाणी भुयार  गटार निलका टाकणे कामाचे कायादेश मे.छोटेलाल च हाण यांना 
द. २९/०१/२०१६ रोजी दे यात आलेले आहे. सदर कामांतगत भाग . ३५ भोसर  गावठाण 
म ये उव रत ठकाणी भूयार  गटार निलका टाकणे या कामाची िन वदा . १/२०/२०१५-१६ 
िन वदा र. . १४,९६,३६०/-व हे काम म.े छोटेलाल च हाण यांना ५ % कमी दराने देणेत आलेले 
आहे व स थतीत सुमारे ५० % काम पूण झालेले आहे. सदर वॉडातील डोळस व तीत जु या 
मलवा ह या लोकसं या वाढली अस यामुळे व मलवा ह यांम ये गाळ साच यामुळे अप-ुया पडत 
आहेत, तसेच धावडेव ती मधील क ड बा लांडगे माग, िशवगणेश मागचे भूिमगत मलवा हनी सदर 
ना या शेजार ल न याने टाक यात आले या वाढ व मु य मलवा हनीला जोडलेले नाह  व यामुळे 
ते वारंवार चोकअप होत आहे. सदर ठकाणी न वन मलिन:सारण निलका टाकणे आव यक आहे 
व यासाठ  स मा.सद य व नागर क कामे करणेस वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. म.न.पा. 
सभा ठराव . ८५०, द. २०/०४/२०१६ नुसार सन २०१६-१७ या अंदाजप कास एक त 
शासक य मा यता िमळालेली आहे. यानुसार, वषयां कत कामाचे अंदाजप कय 

र. .३०,००,०००/- (अ. .३४ पानांक ५३५) यास शासक य मा यता ा  आहे. तथा प, सन 
२०१५-१६ साठ  र.  १०,००,०००/- इतक  तरतूद अस याने िन वदा र. . १४,९६,३६०/- इतक  
िस द कर यात आली होती. उपरो  नमूद के यानुसार डोळस व ती व धावडे व ती म ये 

भूिमगत मलवा हनी टाकणेसाठ  सुमारे र कम .१४,७५,२७७/- इतका खच अपे त आहे. 
यानुसार सुधा रत अंदाजप क तयार केले असून, याची एक त . २९,७१,६३७/- इतक  येत 

आहे. सदर वाढ व र कम .१४,७५,२७७/-इ भागातील जु या मलवा ह याम ये सुधारणा 
वषयक कामे करणे (सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील अ. .३९ पानांक ५३६) मधून वग 
क न वाढ झाले या र कमेस तरतुद उपल ध करणे श य आहे. या अनुषंगाने वर ल खचास 
मा यता व तावा सोबत या त याम ये दश व यानुसार वग करणास  मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/घट र. . १६,५०,०००/-).  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६५११      वषय मांक – ४९ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 
 फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करावयास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ३३०००००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६५१२     वषय मांक – ५० 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड मनपा चे पाणीपुरवठा वभागात कायरत सह शहर अिभयंता ी.दधेुकर 
र वं  यांचेकड ल स या वापरातील वाहन जुने झा यामुळे वारंवार नादु त होत अस याने 
वभागातील कामकाजात अडचण िनमाण होते, याबाबत सदर अिधकार  यांना नवीन वाहन 

TATA ZEST XMS RT Petrol (BS IV) / TIAGO XZ  1.5 खरेद  करणेस तसेच सदर वाहन खऱेद  
करणे कामी होणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५१३     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे ड े ीय कायालय व मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या 
आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. . १०८०००००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६५१४     वषय मांक – ५२ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमलताई काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभा ठराव .३१५२ द.२४/०१/१९९६ अ वये रामकृ ण 

मोरे े ागृहाम ये बु कंग ऑ फस असले या १४ x ९ मापाचे चटई े  व मा. थायी सिमती 
सभा सद य ठराव . १५३९६ दनांक २६/०२/२०१६ अ वये अित र  १२६ के.फुट व समोर ल 
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२८० के.फुट जागावर ल ठरावा वये अ.भा.मराठ  ना य प रषद पपंर  िचंचवड शाखा या सं थेस 
मा यता दली आहे. गेली २० वष अ.भा.मराठ  ना य प रषद पंपर  िचंचवड शाखा व पंपर  
िचंचवड शहरात सु  आहे व या शहरातील सां कृितक चळवळ ला पोषक वातावरण तयार केलेले 
आहे. या दो ह  सं थेचे सभासद हे केवळ १५० होते ते आता ८०० सभासद आल ेआहेत या 
ठकाणी ना य वाचन, गायन सराव, ना य िश ण, लेखन पधा, बाल वाचन अशा अनेक गो ी 
सात याने चालत असतात. अ खल भारतीय मराठ  ना य प रषद पंपर  िचंचवड शाखेची ८ 
ऑग ट १९९६ रोजी आदरणीय लोकनेते मा.शरदचं जी पवारसाहेब यां या शुभह ते प रषदेचे 
उ ाटन झाले असून यानंतर गेली २० वष, ना य कला, सा ह य असे अनेक सामा जक उप म 
सात यपूवक यश वी र या राबवत असून या औ ोिगक नगर  बरोबर, सां कृतीक नगर  हणून 
ओळखली जाते यात ना य प रषदेचा मोठा वाटा आहे या नगर ची सां कृितक उंची 
वाढ व यासाठ  अ खल भारतीय मराठ  ना य प रषद व आपली महानगरपािलका संयु  र या 
काम के यास कला, सा ह य, ना य चळवळ अिधक भावीपणे काम क न या नगर या रिसक 
े कांची सां कृतीक भूक भाग व याचे काम करेल याच बरोबर शहरातील नवो दत उदयो मुख 

कलाकारासाठ  कला, बाल ना य व ना य िश ण आयो जत क न पंपर  िचंचवड शहरातील 
अनेक कलावंत उदयास येतील याच बरोबर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार , 
पदािधकार  व मनपा शाळेतील शालेय व ाथ  यां यात सु दा अनेक सु  कला आहेत यांना 
कला, सा ह य, ना य िश ण द यास यांना ह काचे यासपीठ िनमाण होईल पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके अंतगत होणारे उप म उदा. वधापन दन सोहळा, गणपती महो सव, पंपर  
िचंचवड महो सव असे व वध उप मात आप या संयु  सं थेतील िश त कलाकार कमचार  
दजदार कला सादर क न शहरा या वैभवात भर पाडतील. अ.भा.मराठ  ना य प रषदे तफ गेली 
सात वष सात यपूवक बाल ना य िश बराचे आयोजन केले जाते बाल कलाकारांना अनुभवी 
िश णाथ  यां या कडून दजदार िश ण देऊन बाल कलाकारांना यासपीठ दे याचे काम ना य 

प रषद करते. तसेच महारा ातील ना य व मराठ  िच पटसृ ी दजदार व उ लेखनीय काम 
करणा-या कलावंतास प रषदेतफ पुर कार देऊन गौर व यात येते याच बरोबर महारा ातील ये  
व े  कवींचा गेली अनेक वष पुर कार देऊन स मान कर यात येतो. तसेच गडकर  एकां कका 
पधा गेली अनेक वष प रषदेतफ आयो जत कर त आहोत. यात शहरातील अनेक युवा युवती 

नवो दत कलाकार सहभागी होतात. या मा यमातून यांना ना य व मराठ  िच पटासाठ  एक 
यासपीठ तयार होते व ना य व िच पट ृ ीत काम कर याची संधी िमळते. पंपर  िचंचवड 
आयडॉल पंपर  िचंचवड शहरातील युवा गायक गाियका यां या साठ  गेली तीन वषापासून 
प रषदेतफ ‘मोरया करंडक’ गायन पधा आयो जत केली जाते. यात पंपर  िचंचवड शहरातील 
अनेक युवक युवती सहभागी होऊन आपली कला सादर करतात. यांना महारा भर आपली कला 
सादर कर यासाठ  यासपीठ िमळते. यामुळे ते आप या शहराचे नावलौ कक करतात. आशा 
भोसले पुर कार: ना य प रषद गेली १४ वष सात याने आशा भोसले पुर काराचे आयोजन कर त 
आहे. यात आंतररा ीय यातीचे यातनाम संगीतकार यांना देशपातळ वरचा संगीत े ातील 
उ लेखनीय योगदान देणा-या संगीतकारकास ‘आशा भोसल’े नावाचा पुर कार देऊन गौर व यात 
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येते. अ खल भारतीय मराठ  ना य प रषदेने सन १९९९ साली ७९ ऐितहािसक अ खल भारतीय 
मराठ  ना य संमेलन घेऊन शहरा या वैभवात व नावलौ ककात भर टाक याचे काम प रषदेने 
केल.े ते हा या शहरातील व आप या पंपर  िचंचवड मनपा मधील सु  गुणी कलाकारांसाठ  
ना य िश ण व कायशाळा भावीपणे राबवली जावी या उ ेशाने ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील 
ऑ फसची स थतीतील१२६ के.फुट शेजार ल अित र  १२६ के.फुट व समोर ल २८० के.फुट 
जागा मा. थायी सिमती सद य ठराव . १५३९६ दनांक २६/०२/२०१६ मा. थायी सिमतीने 
मंजूर केला असून या ठरावा अ वये दु ती क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व अ खल 
भारतीय मराठ  ना य प रषद, पंपर  िचंचवड शाखा यांना संयु  व ामाने (JV) ना य िश ण 
व कायशाळा चाल व यासाठ  महानगरपािलके या मु य सभे या उमेद मा यतेवर ३० वषासाठ  
वनामु य उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५१५     वषय मांक – ५३ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग २७ मधील इं दरानगर येथील यायाम शाळा, 
िचंचवड ह  ीराम िम  मंडळ या मंडळास ११ म हने कालावधीसाठ  सेवाशु क त वावर र कम 
. २०००/- दरमहा या माणे देणेकामी व मनपा या अट  व शत  व करारनामा क न सेवा शु क 

त वावर दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६५१६     वषय मांक – ५४ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात 
नमुद माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 

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

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
 

ठराव मांक – १६५१७     वषय मांक – ५५ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती ठराव .१५३५०, दनांक २६/०२/२०१६ मधील “Shri Ganesh 

Construction” हा मजकूर वगळ यात यावा व या ऐवजी “M/s V.M. Matere infra Pvt. Ltd. ” हा 
मजकूर समा व  कर याची दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५१८     वषय मांक – ५६ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तावात नमुद 
केले या वकासकामांना सुधा रत वाढ व खचास व तरतूद वग करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट ५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५१९     वषय मांक – ५७ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा. सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 
 ािधकरण वॉड .१४ येथे भ  श  उ ानाजवळ ल ४५ मी. पाईन र ता व 
बीआरट एस र ता या जं शन जवळ असले या मोक या जागेत महा मा बसे र महाराज यांचा 
पुतळा बस वणेकामी मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे. सदर पुत या या चौथरा व 
प रसर सुशोिभकरण करणेकामी आ कटे ट व िन वदा प ात कामे करणेकामी पीएमसी स लागार 
हणून म.ेसिचन शहा यांची नेमणूक करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५२०     वषय मांक – ५८ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा. सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील ताव नमुद के या माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ /घट – र. . २०,००,०००/-)  
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सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १६५२१     वषय मांक – ५९ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा. सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग . ५ जाधववाड  येथील 
कामासाठ  ताव नमुद के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ /घट र. . ५,५०,०००/-)  

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

ठराव मांक – १६५२२     वषय मांक – ६० 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा. सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग .३ िचखली येथील 
कामासाठ  ताव नमुद के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ /घट र. . ३०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५२३     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:-मा. सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 मु य कायालयामधील बीआरट एस ( थाप य) वभागाकड ल सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप काम ये ‘ थाप य वशेष योजना’ व ‘जेएनएनयूआरएम’ मधील कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे वाढ /घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ /घट – र. . १,४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६५२४     वषय मांक – ६२ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा. अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े ीय कायालयातील कामां या तरतूदमं ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५२५     वषय मांक – ६३ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

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

संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव. 
पुण-ेनािशक र ता ६१.०० चौ.मी.र ता ं द ने बाधीत होणा-या े ाचा आगाऊ ताबा घेऊन 

नुकसान भरपाई देणेबाबत वयानुसार मनपाचा नगररचना वभागास द.२७/१/२०१५ अ वये  
दला आहे.  मा. वशेष भूमी भूसंपादन अिधकार  वशेष घटक .२ यांनी े  दु तीचा िनयम 
िशथील क न मा. नगररचना वभागाकड ल स हअर व किन  अिभयंता यांना य  जागेवर 
जाऊन े  दु ती कराव.े तसा ताव मा.आयु सो यांची मंजूर  घेऊन सदर या िमळकत 
धारकांची जिमन ह  मनपा ची बीआरट  लाईन म ये गेली त हा बीआरट  िनयमानुसार नुकसान 
भरपाई दे यास कंवा रेड रेकनरचे दराने नुकसान भरपाई दे यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५२६     वषय मांक – ६४ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दापोड  पंपीग टेशन अंतगत मु य जलिन:सारण 
निलकेम ये सुधारणा करणे या कामाची िन वदा मांक ७/१७/२०१५-१६ िन वदा र. . 
५२,४९,८९८/- (अ र  र. . बाव न लाख एकोणप नास हजार आठशे अ या णव फ ) पे ा  
३३.०१%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३६,९२,७५२/- 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 थायी सिमती ठराव मांक १४९५४ 
द.०३/०२/२०१६ अ वये मजूंर  दलेली आहे. सदर कामाची या ी वाढत असलेने यापुव चा खच 
मा यता र. .३६,९२,७५२/- व वाढ  र. . ९,९६,५४८/- अशी एकूण ४६,८९,३००/- पयत या 
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सुधा रत खचास याआधी मंजूर केले या दरानेच हणजेच िन वदा र कमे या ३३.०१% कमी, 
भाववाढ/घट फरकासह खच करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५२७     वषय मांक – ६५ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कासारवाड  मलशु द करण क ातगत दापोड  बोपखेल 
येथील भाग . ६४ मधील गुलाबनगर पर सरातील जु या व खराब झाले या जलिन:सारण 
निलकाम ये सुधारणा करणे या कामाची िन वदा मांक ७/६/२०१५-१६ िन वदा र. . 
२९,९९,८१४/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे चौदा फ ) पे ा  ३२.०१%  

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,४१,५५२/- 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 थायी सिमती ठराव मांक १४७९४ 
द.२९/१/२०१६ अ वये मंजूर  दलेली आहे. सदर कामाची या ी वाढत असलेने यापुव चा खच 
मा यता र. .२१,४१,५५२/- व वाढ व र. . ११,२१,९६८/- अशी एकूण ३२,६३,५२०/- पयत या 
सुधा रत खचास याआधी मंजूर केले या दरानेच हणजेच िन वदा र कमे या ३२.०१% कमी, 
भाववाढ/घट फरकासह खच करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५२८     वषय मांक – ६६ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.  

वॉड .४४ म ये डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जलिन:सारण निलकांचे 
सुधारणा कामे करणे (िन वदा नोट स .४/१०/२०१५-१६) या क रता सन २०१५-१६ या आिथक 
वषात या कामाक रता मा. थायी सिमती ठराव . १२५०२ द.२२/०९/२०१५ चे अ वये िन वदा 
र. .३०,००,०००/- पे ा २७.७७% कमी मंजूर दराने र. .२२,७५,२४५/- पयत काम क न घेणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे. सदर वॉडात सी लॉक, एच.बी. लॉक, आर. यु लॉक, वै णवदेवी 
मं दर प रसरातील बहुतांशी भाग तसेच मु य र यावर ल ेनेज नलीकांची मता कमी पडत 
असलेने सदर ठकाणी न याने ेनेज लाईन टाकणे आव यक अस याने वाढ व खच र. . 
१३,००,१४०/- सह उपरो  कामाचे सुधार त खच र. .३५,७५,३८५/- पयत काम करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक – १६५२९     वषय मांक – ६७ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या वॉड .४८ रहाटणीम ये िशवराजनगर व नखातेव ती 
मधील जलिन:सारण वषयक सुधार कामे करणे (िन वदा .४/२९/२०१५-१६)  या कामाअंतगत 
आतापयत सुमारे ८०%  काम पुण झाले असून वेगाने वकसीत होणा-या पर सरा या मुलभूत 
गरजा पुर वणे तसेच व छ भारत अिभयानाचे धत वर / अनुषंगाने महारा  शासनाने सु  
केले या व छ महारा  अिभयान काय मानुसार नागर  जनतेस जलिन:सारण सु वधा पुर वणे 
आव यक अस याने सदर प रसरात मलवाह यांची कामे (आकारवाढ) करणे आव यक आहे. 
सदर कामाअंतगत रहाटणी र ता ते तांबेशाळा माग द नगर या भागात ४५० मी.मी. यासासाठ  
४२५ मीटर लांबीची मलवाह नी टाक यात आली असून, पुढे गजानननगर पयत ३०० मी.मी. 
यासाची सुमारे २५० मीटर मलवाह नी टाकणे आव यक आहे. सदर ता वत कामा या र. . 
२१,५९,६९६/- या खचास मा. थायी सिमती ठराव .१२५३९ द.२२/०९/२०१५ अ वये मा यता 
िमळालेली आहे. सबब सदर कामाअंतगत करावया या वाढ व खचास र. .१४,०३,८०९/- सह 
सुधार त खच र. .३५,६३,५०५/- यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------  
ठराव मांक – १६५३०     वषय मांक – ६८ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वॉड .४८ रहाटणी व वॉड .५४ पंपळे िनलख म ये 
जलिन:सारण वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणे (िन वदा .१/५०-२०१५-१६)  या 
कामाअंतगत आतापयत सुमारे ७०% काम पुण झाले असून वेगाने वकसीत होणा-या पर सरा या 
मुलभूत गरजा पुर वणे तसेच व छ भारत अिभयानाचे धत वर / अनुषंगाने महारा  शासनाने 
सु  केले या व छ महारा  अिभयान काय मानुसार नागर  जनतेस जलिन:सारण सु वधा 
पुर वणे आव यक अस याने सदर प रसरात मलवाह यां या देखभाल व दु तीची कामे  करणे 
आव यक आहे. सदर कामाअंतगत रहाटणी भागात वेगवेग या ठकाणी सुमारे १५० मीटर 
लांबीची २०० मी.मी. यासाची पाईपलाईन व यावर ल चबर बांध याचे काम केले असून पंपळे 
िनलख भागात चबर दु तीची कामे केलेली आहे. सदर ता वत कामा या र. . १०,९४,८२६/- 
या खचास मा.आयु  यांची दनांक ५/११/२०१५ चे तावा वये मा यता िमळालेली आहे. सदर 
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कामाअंतगत करावया या वाढ व खचास र. .१८,२४,७७४/- सह सुधार त खच र. . 
२९,१९,६००/- यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६५३१     वषय मांक – ६९ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.  

सन २०१६-१७ या अथसंक पातील इ े ीय कायालयातील कामां या तरतूद ंम ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५३२     वषय मांक – ७० 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.  

क भागातील सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या 
तरतूद ंम ये तावात नमुद माणे वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .४५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६५३३     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २१/०६/२०१६      

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

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

ब भाग काय े ातील न वन शासक य इमारत बांधणे हे काम सन २०१६-१७ 
अंदाजप काम ये भांडवली खच-इमारत योजना (मु यालय) पान . १३६, अ. . २५ वर आहे. 
सदर कामास या वष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. . १० कोट  व तरतूद र. . १० लाख 
इतक  आहे. तर  सदर कामासाठ  वा तु वशारद हणून म.े कमया आ कटे ट या सं थेची 
नेमणूक करणे आव यक वाटते. तर  ब भाग काय े ातील न वन शासक य इमारत बांधणे या 
कामास वा तु वशारद म.े कमया आ कटे ट यांना दे यात येणारे देयक हे मनपा या आ कटे ट 
फ  टर मा. थायी सिमती ठराव . ११२६२ द. ०५/१०/२००५ (Annexure-1)  मधील मनपा 
दरानुसार हणजे र. . ५० लाखांचे वर ल कामांस २% नुसार फ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १६५३४     वषय मांक – ७२ 

दनांक – २१/०६/२०१६      

सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा. वमल काळे यांचा ताव.  

मा. थायी सिमती ठराव .१६४५० दनांक १४/६/२०१६ मधील इन ेन आ कटे ट अँड 
अबन डझायनर हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “ कमया आ कटे ट” हा मजकूर 
समा व  क न या या दु तीसह वषय मंजूर कर यास 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/९८३/२०१६ 
दनांक –  २३/०६/२०१६     
                                                                          

              
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


