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

कायप का मांक - २२० 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २०/०४/२०१६         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक २०/०४/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ. साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज  
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१५)मा.वाबळे संजय म हारराव 

     १६)मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकुर-
उपसंचालक-नगररचना, मा.भोसले–मु यलेखापाल, मा.च हाण, मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.कडुसकर, मा.माछरे, मा.फंुदे, 
मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.दुधेकर, मा.इंगळे, मा.तांब,े 
मा.च हाण, मा.क पले, मा.लडकत, मा.बरशे ट , मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , 
मा.गायकवाड, मा.सोनवणे, मा. मोरे-कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे, मा. बडे, मा. काटकर- शासन 
अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.लांडगे-भांडारपाल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
वषय .३७) क प स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत –      

मा. वमल काळे, मा. स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .३८) भाग .३ िचखली येथील मोरेव ती म ये टॉवरलाईन लगत द  हौ.सोसायट  ते 
  साने कॉलनी पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी या कामाबाबत. 
वषय .३९) . .१९ वा हेकरवाड  मधील मनपा या इमारतीची दु ती व थाप य वषयक 
  कामे करणेबाबत. 
वषय .४०) भाग .१७ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन, इ. थाप य वषयक 
  दु तीची कामे करणे करणेबाबत.  
वषय .४१) आ दवासी सां कृितक महो सव २०१६ कर ता मृितिच ह थेट प दतीने 

खरेद बाबत.  
वषय .४२) वॉड .२०,२१ मधील जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणे या कामाचे 
  वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत – मा. वमल काळे, मा. स वता साळंुके यांचा 
  ताव. 
वषय .४३) वॉड .५१ गणेशनगर थेरगाव प रसरातील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व  
  उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाचे वाढ व खचास मा यता 
  देणेबाबत – मा. वमल काळे, मा. स वता सांळूके यांचा ताव. 
वषय .४४) भाग . ६१ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक 

कामाची देखभाल दु ती करणे - मा. वमल काळे, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव 

वषय .४५) मा.सभापती, वधी सिमती यांचे वापरात असलेले वाहन मांक एच.एच. १४ 
सीएल ०३२२ साठ  ४ नग न वन युबलेस टायस खरेद  करणेकामी - मा. वमल 
काळे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव.  

वषय .४६) वॉड .५९ मधील UTWT प दतीने करावया या र या या कामासाठ  स लागार 
नेमणूक बाबत - मा. वमल काळे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

वषय .४७) ी.सैफन र जाक शेख, मजूर(मानधन) यांची २ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक 
करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

वषय .४८) मे.िलवड डझाईन कॉ से टस ा.ली. यांची मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक 
करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

वषय .४९) म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय माचे आयोजनाबाबत (२०१६-१७) - मा. वमल 
काळे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
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वषय .५०) नील इ ा चर अँड क सल टंग इं जिनअस ा.िल. पुणे यांना मनपाचे क प 
यव थापन स लागार पॅनेलवर नेम याबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे 
यांचा ताव 

वषय .५१) भाग .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये दघी मु य र ता, राधानगर  ते भोसर  
आळंद  र ता व गवळ  चौक ते भोसर  आळंद  र यापयतचे सुशोिभकरण व 
थाप य वषयक कामे व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 

----------- 
दनांक १२/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१९) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – १६०२३     वषय मांक – १ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- भूमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/२/का व/६२/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
वषय:-ई िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ मुकाई चौक रावेत स.नं.७७ ते ७९ BRTS बस टिमनल 

मधील यापार  संकुल गाळा .१ ते ६ हे ३० वषा या िलजणे वतरणबाबत. 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६०२४      वषय मांक – २ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/१८७/२०१६ द.२२/०३/२०१६ 
वषय:-मनपाचे भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक व ुत कारंजे 

करणे.  
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६०२५      वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४५६/२०१६ द.१/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/कमु यालय/HO/48/20/ 2015-16 

भाग .४१ गांधीनगर येथील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी 
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मे.सांडभोर क शन िन.र. .42,00,307/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख तीनशे सात फ ) पे ा 
49.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .22,05,602/-  (अ र  र. .बावीस लाख 
पाच  हजार सहाशे दोन फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स  अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०२६      वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४५५/१६ द.१/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/10/2015–16 
भाग .४० खराळवाड  येथील गंगानगर खराळवाड  नाणेकर चाळ महाजन हॉ पटल येथील 

पे ह ंग लॉक दु ती करणकेामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .42,01,491/- (अ र  र. . 
बेचाळ स लाख एक हजार चारशे ए या णव फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .22,06,224/- (अ र  र. .बावीस लाख सहा हजार दोनशे चौवीस फ ) पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०२७      वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४५४/१६ द.१/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/2/2015-16 

भाग .४० खराळवाड  येथील फुटपाथ व अंतगत र यावर रबरमो डेड पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या िन.र. .37,34,763/- (अ र  
र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार सातशे ेस  फ ) पे ा 49.99%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .19,61,143/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकस  हजार एकश े ेचाळ स फ ) पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमा नुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स  अिधन राहुन यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०२८      वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४५३/१६ द.१/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/48/4/2015-16 

भाग .४१ येथील बजरंगनगर प रसरात रबर मो डेड पे ह ग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. बारने क शन िन.र. . 28,00,228/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख दोनशे 
अ ठावीस फ ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .14,70,414/- (अ र  

र. .चौदा लाख स र हजार चारशे चौदा फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स  अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६०२९      वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३१०/१६ द.२/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/१-१५-१६  भाग .५५ मधील स ह 

नं.९७, ९८ अ को सोसायट  ते झरवर  सोसायट  पयत पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता 
आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी  मे. सांडभोर क शन िन.र. . ७०,०२,८०१/- (अ र  
र. . स र लाख दोन हजार आठशे एक)  पे ा  ४९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ३६७७२०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून याचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१६०३०      वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े८/का व/२६८/१६ द.०२/०४/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े य कायालया या काय े ातील मनपा  मालक चे 

सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट प दतीने द.०१/०४/२०१६ 
पासून दोन म हने अथवा िन वदा या पूण होईपयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट 
ित म हना र.  २५०/- या अनुदान दराने १) मे. जजाऊ म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था 

मया. २) मे.मधुरा म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ३) मे. महाल मी वयंरोजगार 
सेवा सह. सं था मया. ४) मे. दन म हला आधार रोजगार सं था ५) मे. दपंकर मजूर सह. 
सं था या सं थेकडून एकुण ८०९ शौचालय िस स साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता एकुण 
अनुदान र. . ४,०४,५००/- पयत काम क न घेणे व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६०३१      वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- आरो य मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/२३२/२०१६ द.०४/०४/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ पैक  तावात नमूद ३३ 

मशानभूमी/दफनभूमी वगळता उवर त ८ मशानभूमी/दफनभूमीत काळजी वाहक 
पुर वणे.  

वषय मांक 9 चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६०३२      वषय मांक – १० 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- उ ान  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१६५/२०१६ द.४/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२७/२०१५-१६ कर ता  मनपाचे ब 

भागातील व वध ०९ र ते म य दुभाजक सुशोिभकरणासाठ  काळ   माती  पुर वणे व पसर वणे 
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मे.माऊली एंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. .१,९९,९४५/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार 
नऊशे पंचेचाळ स फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (-५.०१% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/४/का व/   /२०१६ द.   /०३/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६०३३     वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२२६/१६ द.७/४/२०१६ 
वषय:-काळेवाड  मशान भुमीसाठ  दश य वधी, पंडदान वधी इ याद  कर ता थाप य वषय 

कामे करणे, घाट वकिसत करणे व सुशोिभकरण करणे.  
वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६०३४     वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- झो.िन.पू 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपू/ था/िन/का व/४७५/२०१६ 

द.०५/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. . २९ 

अ वये  भाग .४१ गांधीनगर येथे समाजम दंर बांधणेकामी मे. बी.एम.शे ट  (िन.र.   
२३,२३,३७३/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेवीस हजार तीनशे याह र फ )  पे ा ४% जा त या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र.  २४,१६,३०८/- 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 –१६०३५      वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग-उ ान  
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२०५/२०१६ द.११/०४/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३२/२०१५-१६ कर ता  मनपाच ेसदगु  

द  मं दर उ ान िनगड  गावठाण येथे उ ान वकिसत करणे व २ वष देखभाल करणेकामी 
मे. ी. भैरवनाथ वं. से. सह. सं. मया. कोटेशन नोट स र. .१,८६,९६७/- (अ र  र. . एक लाख 
शहाऐंशी हजार नऊशे सदुस  फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा २१.३४% ने कमी कोटेशन वीकृत 
करणेत आले असून मांक उदयान/६/ का व /२०४/२०१६ द. ११/०४/२०१६ अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६०३६      वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७५/१६ द.११/४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/९/२०१५-१६ अ वये  भाग . ९ म ये 

िचखली फ ेशन लॉ ट पासून शाहूनगर, संभाजीनगर या व वध  भागात गाडिनंगसाठ  पाईप 
लाईन टाकणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. . ५६,०२,२३८/- (अ र  र. . छप न लाख दोन 
हजार दोनशे अडतीस फ ) पे ा ९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .५३,५२,९३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  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 –१६०३७      वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४७३/१६ द.११/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/7/2015-16 
अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर जनरल लॉक म ये र या या कडेने बंग बसवुन इंटर 
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लॉ कंग लॉक, फुटपाथ करणेकामी मे. बालाजी क शन कमल आर. मेघानी िन.र. . 
34,96,640/- (अ र  र. . चौतीस लाख शहा णव हजार सहाशे चाळ स फ ) पे ा  50.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .18,35,736/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा 
/ वसुल 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 – १६०३८     वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/२९४/२०१६ द.११/०४/२०१६ 
वषय:-मनपाचे आरो य वभागासाठ  व वध कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद बाबत. 

वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६०३९      वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३१/१६ द.१२/४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/३/१५-१६  भाग .४६ काळेवाड  येथे 
पंपर  पुलापासून बी.आर.ट .एस र यापयत मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी  मे. अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र.   १,०६,४३,८९९/- (अ र  र. . एक कोट  सहा लाख 
येचाळ स हजार आठशे न या णव फ ) पे ा  २१.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ८८,१७,९३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०४०      वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३०/१६ द.१२/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/२/१५-१६ भाग .४७ मधील 
कोकणेनगर व योतीबानगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. 
अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र.   ४६,६६,७२५/- (अ र  र. . सेहचाळ स  लाख सहास  हजार 
सातशे पंचवीस फ ) पे ा  २१.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३८,६६,१४८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  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 –१६०४१      वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२२९/१६ द.१२/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ५७/५/१५-१६  भाग .५५ म ये अंतगत 
र ते सुधारणा करणे व वाहतूक वषयक कामे करणेकामी  मे. ीगणेश क शन िन.र.  
९२,४३,६९७/- (अ र  र. . या णव  लाख येचाळ स हजार सहाशे स या णव फ ) पे ा  
२१.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ७६,४८,२३५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०४२      वषय मांक – २० 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- मु य लेखाप र ण 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/१६ द.११/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०  . १२४/०३ 
न व-२२ द. १९/०४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अ वये 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन कर यास शासनाची 
मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . 
एन. यु. आर. -२०१३/ /३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या शासन आदेशा माणे पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१४-१५ व षक ले यांची तपासणी क न संचलन तुट 
(Operational Losses)  महानगरपािलके या  मु य लेखा प र क यांनी मा णत करणे आहे. या 
क रता संदभ .३ अ वये मा.आयु  यांनी वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण करणे या 
सुचना दले या आहेत. या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१४-१५ या आिथक वषातील संचलन तुट (Operational 

Losses) बाबत केलेला लेखाप र ण अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६०४३      वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- डा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/६३/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
सन २०१५–२०१६ या आिथक वषात न दणीकृत साव सं था/मंडळे यांचेकडून ा  झाले या 

अजापैक  पा  झाले या सं थांना १)साई सं कार सं था, आकुड , पुणे र. .२,९०,०००/- २) ममता 
िश ण ट हे े व ती, िचखली र. .९,७६०/-  अनुदान अदा केलेले  अस याने यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०४४      वषय मांक – २२ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- डा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/४९/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

कु. मता वसंत गांगुड भोसर  पुणे यांना सर  कॅनडा येथे द.15/07/2016 ते 24/07/2016 

रोजी होणा-या 16 वी जागितक म हला ॉ टबॉल चॅ पयनिशप पधक रता ॉ टबॉल असो. ऑफ 
इं डया या सं थे या वतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत राहणेकामी 
र. .1,00,000/- (अ र  र. .एक लाख  फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६०४५      वषय मांक – २३ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१७५/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३४/२०१५-१६ कर ता उ ान वभागासाठ  

(brush cutter) खरेद  कर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज अँ ड स हसेस कोटेशन नोट स 

र. .१,९९,५००/- (अ र  र. .एक लाख न या णव हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दराने या 
दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१७४/२०१६  द.११/०४ 
/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६०४६      वषय मांक – २४ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१७७/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३३/२०१५-१६ कर ता उ ान वभागासाठ  

ेडर मशीन खरेद  कर ता मे.गु द  अँ ो एज सीज ्  अँ ड स हसेस कोटेशन नोट स 
र. .१,४१,७५०/- (अ र  र. .एक लाख ए केचाळ स हजार सातशे प नास फ ) अंदाजपञ कय 
दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१७६/२०१६ 
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द.११/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६०४७      वषय मांक – २५ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- वै क य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /४/का व/५२८/२०१६ द.७/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष माणे सन २०१५-१६ म ये प स पोिलओ लसीकरण 

मो हम १७ जानेवार  २०१६ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व िस द  
करणेकामी वै कय वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’ या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे र. .६३,०००/- अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले आहेत या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६०४८      वषय मांक – २६ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/७८/२०१६ 
द.११/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालय, भाग कायालय, सव णालय व सव 

नाटयगृह इ. ठकाणी अपंगाक रता आव यक हल चेअसची यव था करणेबाबत हार अपंग 
ांती आंदोलन या संघटने समवेत झाले या बैठक म ये मा य करणेत आलेले असुन पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालय, भाग कायालय, सव णालय  व सव नाटयगृह 
इ. ठकाणी अपंगाक रता आव यक हल चेअसची खरेद  यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाकड ल ई-िन वदा सुचना ं .०१/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म िन वदाधारक मे.आनंद 
ड युटस, पुणे  यांचेकडून पूव याच मंजुर दराने, करारनामा न करता ह ल चेअर-Non Folding 

१० नग र. .५८९०/- ती नग माणॆ व ह ल चेअर –Folding  ०१ नग र. .४७२१/- ती नग 
माणे महारा  शासना या उ ोग, ऊजा व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-

२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४, द.३०/१०/२०१५ मधील प र छेद .३.३.२ अ वये खरेद  
करणेस व सदर ह ल चेअस खरेद  करणेकामी होणारा  खच एकूण र. .६३,६२१/- (अ र  
र. . ेस  हजार सहाशे एकवीस फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६०४९      वषय मांक – २७ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय ( था.) 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड/ था/३७६/२०१६ द.१२/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
भाग  ४३ जजामाता हॉ पटल पंपर  येथील आर ण .१३३ हे पाक गसाठ  आर ीत 

आहे. सदरचे पाक ग लगतच मनपाची भाजी मंडई असून पंपर  माकट म ये आसपास या 
गावामधुन मोठया माणात भाजीपाला व फळे-फुले व साठ  येत असतात. तसेच पंपर  कॅ प 

येथे मोठ  बाजारपेठ असुन सदर ठकाणी पाक गसाठ  यव था नसलेणे नाग रक र यावरच 
आपली दुचाक  व चारचाक  वाहने पाक ग करतात. यामुळे मोठया माणात वाहतूकक ड ला 
नाग रकांना सामोरे जावे लागते. यामुळे आर ण .१३३ येथील पाक ग या जागेत बहुमजली 
पाक गची इमारत बांधणेत आलेस सदर ठकाणी होणार  वाहतुक सम या ब-याच माणात सुटेल 
व माकटम ये येणा-या नाग रकांची पाक गची सोय होईल. सदर वषयां कत कामासाठ  मनपाचे 
आ कटे ट पॅनेलवर ल आ कटे ट मे. पॉट कं स टंट यांची नेमणुक कर यास व यांना मनपा 
चिलत दराने र. .५० लाखा या वर ल कामास २ ट के या माणे फ  अदा कर यास मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६०५०      वषय मांक – २८ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२३७/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-१/२०१५-१६ अ वये सन 

२०१५-१६ क रता जल े  . ड-१५ मधील भाग .४४ म ये देखभाल दु तीचे काम 
करणेकामी मे. शुभम उ ोग िन.र.  ६,३०,२५२/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे 

बाव न फ ) पे ा -४०.१४% कमी, या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ३,७७,२६९/- पयत 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०५१      वषय मांक – २९ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२४३/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-५/२०१५-१६ अ वये 

सन २०१५-१६ क रता जल े  . ड-१५ मधील भाग .४५ म ये देखभाल दु तीचे काम 
करणेकामी मे. शुभम उ ोग िन.र.  ६,३०,२५२/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे 
बाव न फ ) पे ा -४०.१४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३,७७,२६९/- पयत 
काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने  याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०५२      वषय मांक – ३० 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२४१/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-४/२०१५-१६ अ वये 

भाग ५५ व ५६ म ये टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस ्  वॉटर स लायस िन.र.  
३,४९,९७०/- (अ र  र.  तीन लाख एकोण प नास हजार नऊशे स र फ ) पे ा -०१.००% 
कमी, या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३,४६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०५३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२३९/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-३/२०१५-१६ अ वये 

भाग ५७ पंपळे गुरव प रसरात टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस ्  वॉटर स लायस 
िन.र.  ३,४९,९७०/- (अ र  र.  तीन लाख एकोणप नास हजार नऊशे स र फ ) पे ा      
-०१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३,४६,४७०/- पयत काम क न घेणेस, 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०५४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२४५/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-९/२०१५-१६ अ वये 

भाग .५४ पंपळे िनलख वशालनगर येथे प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.सागर क शन िन.र.  ६,३०,५८६/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार 
पाचशे याऐंशी फ ) पे ा -४०.१४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  
३,७७,४६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०५५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/२४७/२०१६ द.७/०४/२०१६ 
मा.ड े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-११/२०१५-१६ अ वये 

वजयनगर प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर 
क शन िन.र.  ६,३०,५८६/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा 
-४०.१४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,७७,४६९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०५६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३५/१६ द.१३/०४/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/२२-१५-१६ भाग .५४ वशालनगर 

येथील ड े य कायालय प रसरातील वाहनतळ व र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. . १७,५०,६९०/-  (अ र  र. .  सतरा  लाख 
प नास हजार सहाशे न वद फ ) पे ा  १४.६५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१५,६८,९२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०५७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- मु य लेखाप र ण 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा.मु य लेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५१८/२०१६ द.१३/०४/२०१६ 
मा.मु य लेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 
मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०५८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.काळे वमल 

संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/४१५/२०१६ द.१३/०४/२०१६ 
मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभागासाठ  आव यक टोनर व म 

युिनट सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सु. .४३/२०१५-१६ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा ा  झा या 
आहेत. ा  दरप काम ये म.ेएस.बी.इले ॉिन स, यांचे बाब .०१ ते ०८ साठ  एकूण 
र. .७,५३,२५१/- लघु म दर ा  झाले आहेत. मनपाचे मा हती व तं ान वभागासाठ  
आव यक टोनर व म युिनट सा ह य खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा १३.४६% ने कमी अस याने सदरच ेखचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
 
ठराव मांक – १६०५९     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २०/०४/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे               अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा. स वता साळंुके यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड मनपा े ाम ये EWS साठ  आर त केले या जागेवर धानमं ी आवास 
योजना अंतगत EWS योजने या उव रत घरे बांधणेचे काम करणेसाठ  या कारचे काम करणेचा 
अनुभव असणारे म.े इन ेन आ कटे ट ऍ ड अबन लानर यांची क प स लागार (PMC) 
हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे.इन ेन आ कटे ट ऍ ड अबन लानर 

यांनी पयावरण नाहरकत दाखला व यासंबधीचे कामे वगळून क प स लागार हणून 
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करावयाचे आहे. तर  सदर कामासाठ  मनपा या मा य व चिलत प दतीनुसार क प स लागार  
मे. इन ेन आ कटे ट ऍ ड अबन लानर यांना िन वदा रकमे या २.३५%  (िन वदा पूव ०.९०% 

व िन वदा प ात १.४५%) फ  अिधक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६०६०     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके               अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु यालय/४८०/१६ द.१८/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५३/८/२०१५-१६ अ वये भाग .३ िचखली 
येथील मोरेव ती म ये टॉवरलाईन लगत द  हौ.सोसायट  ते साने कॉलनी पयत टॉम वॉटर 
लाईन टाकणेकामी मे. द पाली क शन िन.र. .३६,४०,६१६/- (अ र  छ ीस लाख चाळ स 
हजार सहाशे सोळा फ ) पे ा ५०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१९,११,३२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६०६१      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/५५४/१०१६ द.१९/०३/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२७-२०१५-१६ अ वये . .१९ वा हेकरवाड  
मधील मनपा या इमारतीची दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. राजनंदा 
ए टर ायझेस िन.र. . १४,००,४८३/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे यऐंशी फ ) पे ा 
२४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,०३,०२७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६०६२     वषय मांक – ४० 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वमल काळे          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/५५५/१०१६ द.१९/०३/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .T.No.५/४२ २०१५-१६ अ वये . .१७ म ये 
गटस, पे हंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन, थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ी 
कं शन शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .१४,४९,५८०/- (अ र  र. . चौदा लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा ३६.८५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९६११८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६०६३     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.सुमन नेटके          अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/३००/१६ द.१८/०४/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.२०/३/२०१६ रोजी आयोजीत केले या 

आ दवासी सां कृितक महो सव २०१६ कर ता तातड ने आव यक ४५ नग मृितिच ह खरेद कामी 
मे. महाकाळ अँड कंपनी यांचेकडून थटे प दतीने करारनामा न करता मृितिच ह/मोमॅटोज 
तयार क न घेणेत आलेले आहेत. याकर ता एकुण र. .२९,८५०/- (अ र  र. . एकोणतीस 
हजार आठशे प नास फ ) चे आले या खचास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६०६४     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २०/०४/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे               अनुमोदक – मा. स वता साळंुके 
संदभ :-मा. वमल काळे, मा. स वता साळंुके यांचा ताव 

वॉड .२०, २१ मधील जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणे या कामाची िन वदा 
.१/३/२०१५-१६ िन वदा र. . २७,९६,८७३/- व हे काम मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट यांना 

३१.७५% कमी या दराने दे यात आलेले आहे. व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव 
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.१४५४४ द.०५/०१/२०१६ अ वये र. . २०,०४,३०९/- खच  मा यता दे यात आली आहे. 
तसेच सदर कामास मुळ शासक य मा यता र. . ६०,००,०००/- महापािलका सभा ठराव .७९९ 
द.२५/०१/२०१६ अ वये यापुव  मा यता दे यात आलेली आहे. वषयां कत काम ६०% पुण झाले 
असुन वॉड .२०, २१ मधील दळवीनगर (उ ोगनगर) वजयनगर, संतोषनगर िचंचवड 
झोपडप ट े  अस याने व छ भारत अिभयानांतगत झोपडप ट धारकांना वैय क शौचालये 
बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. या बाबत मा. आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. 
या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. .२१,८२,४८६/- वाढ व र कम खच होणार आहे. 

तर  वर ल कामास या पुव ची खच मा यता र. . २०,०४,३०९/- वाढ व खच र. . 
२१,८२,४८६/- एकुण सुधार त खच र. . ४१,८६,७९५/- पयत खच करणेस मा यता दे यात येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १६०६५     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २०/०४/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे               अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ :- मा. वमल काळे, मा. स वता साळंुके यांचा ताव 

वॉड .५१ गणेशनगर थेरगाव प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाची िन वदा .१/२४/२०१५-१६ 
िन वदा र. .१३,८६,१११/- व हे काम मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट यांना ३८.७६% कमी या दराने 
दे यात आलेले आहे. व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव .१३३२० द.१०/११/२०१५ 
अ वये र. .८,९१,२९७/- चे खच  मा यता दे यात आली आहे. तसेच सदर कामास मुळ 
शासक य मा यता र. .७५,००,०००/- महापािलका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये 

यापुव  मा यता दे यात आलेली आहे. वषयां कत काम ७०% पुण झाले असुन वॉड . ५१ 
मधील गणेशनगर बेल ठकानगर या भागाम ये ेनेज चोकअप होत आहे. व यामूळे सदर 
भागातील नागर क या वभागाकडे त ार  कर त आहेत. तसेच वषयांक त ठकाण या जु या 
ेनेज लाईन बदलुन या ठकाणी न वन ेनेज लाईनचे काम तातड ने करणेकामी मा.नगरसद य 
यांची मागणी  आहे. याअनुषंगाने वषयां कत कामास र. . ३७,१३,५२६/- वाढ व र कम खच 
होणार आहे. तर  वर ल कामास या पुव ची खच मा यता र. .८,९१,२९७/- वाढ व खच र. . 
३७,१३,५२६/- एकुण सुधार त खच र. .४६,०४,८२३/- पयत खच करणेस मा यता दे यात येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०६६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव .१३०१५ द. २०/१०/२०१५ अ वये मनपा या झोिनपु 
थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ०१/७७/२०१५-१६ अ. . ५ अ वये भाग . ६१ मधील 

महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.िस द क  लंबीग अँड ेनेज िस हल कॉ टर या ठेकेदाराकडून १.५०% कमी इत या िन वदा 
मंजूर दराने र. . ९,३३,३१०/- पयत काम क न घे यास मा यता दे यात आली आहे. सदर 
वाढ व खच र. . १०,६६,६९०/- इत या खचास मा यता देणेस व मुळ िन वदा र कम  व 
सुधार त वाढ व र कम िमळून २०,००,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व मुळ 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल 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 अधीन राहून ठेकेदाराबरोबर सुधार त कामाचा करारनामा क न 
कामाचे आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०६७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

मा.सभापती, वधी सिमती यांचे वापरात असलेले वाहन मांक एच.एच. १४ सीएल ०३२२ 
साठ  ४ नग न वन युबलेस टायस खरेद  करणेकामी करारनामा न करता थेट प दतीने म.े 
दशन टायस, िचंचवड यांना र. . १८४५०/- इतक  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच मा. सभापती म हला व बालक याण सिमती यांचे वापरात असलेले वा. . एच.एच. 
१४ सीएल  ०३३२ साठ  ५ नग न वन युबलेस टायस खरेद  करणेकामी करारनामा न करता 
थेट प दतीने मे. दशन टायस िचंचवड यांना र. . २२९५०/- इतक  र कम अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६०६८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

जुनी सांगवी येथील भाग . ५९ म ये UTWT प दतीने र ते वकसीत कर याचे 
िनयोजन सन २०१६-१७ या अंदाजप कात केलेले आहे. सदर प दतीचे र ते वकसीत करणेचा 
अनुभव मे. पे हटेक क लटंट पुणे यांना आहे व यांची पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड 
मनपा या ठकाणी कामे चालू आहेत. यांचा सदर प दती या कामाचा अनुभव पाहाता 
वषयां कत वॉड .५९ म ये करावया या UTWT प दतीने र ते वकसीत कर यासाठ  स लागार 
हणून म.े पे हटेक क लटंट हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०६९      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागा या वतीने, वषभर व वध खेळां या 
पधचे आयोजन व िनयोजन कर यात येत असते. उदा. शसाक य ज हा तर शालेय डा 
पधा, व वध महापौर चषक व वध डा पधा, कला व िगयारोहण पधा यांचे म.न.पा या 
व वध मैदानावर आयोजन कर यात येते. यामुळे मैदान आखणी करणे हे विश  काराचे व 
जकर चे कामकाज असत.े अशा कारचे काम करणारे कमचार  म.न.पा. चे डा वभागाकडे 
उपल ध नाह . यामुळे सदरचे कामकाज यव थत झाले नाह  तर होणा-या व वध खेळां या 
पधवर वपर त प रणाम होतो. यामुळे ी. सैफन र जाक शेख यांना मजूर (मानधन) या 

पदावर २ मे २०१६ पासून २ म हने कालावधीक रता ित महा र. . ७,०००/- एक त 
मानधनावर नेमणूक करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०७०      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

मे.िलवड डझाईन कॉ से टस ा.ली. यांची मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक 
कर यास व यांना आ कटे ट वषयक कामे व इं ट रअर डझायिनंची कामे दे यास व याकामी 
होणार  फ  आ कटे ट कौ सलचे िनयमानुसार व मनपा ठरवेल या माणे अदा करणेस व 
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याकामी 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 –१६०७१      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा. वमल काळे व मा.स वता साळंुके यांचा ताव- 

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, 
मुले / मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील 
“म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  एक योजना असुन गे या तीन वषापासुन मनपा 
तरावर राब व यात येते. तसेच सदरची योजना ह  गे या तीन वषापासुन मे.आ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं थेने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे राब वलेली आहे. 

आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल 
कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेषक न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण घे याचा मे.आ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं थेला भरपुर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच सं था िनवड साठ  
लागणारा दघ कालावधीचा वचार करता व पुढ ल वष  होणा-या मनपातील मा.नगरसे वका / 
मा.नगरसेवकां या िनवडणुक ची संभा य आचारसं हता चालु आिथक वषात लागणे पुव  
िश णाचे कामकाज सु  असावे, िश णास इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासुन 

वंिचत राहु नये. िश ण लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने मे.आ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुणे. यांच े माफत थेट प दतीने मनपा तरावर मागील वष याच िश ण 
वषयांच ेव याच अ यास मानुसार एकुण बारा िश ण वषयांचे िश ण हे मागील वष याच 
म हला लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) व दरानुसार, सोबत या प  “अ” मधील 
नमुद तपशीलानुसार द.३१/०३/२०१७. अखेरपयत या कालावधी पयतचे िश णाच े काम हे 
मे.आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांच ेमाफत देणेस मा यता दे यात येत आहे. 
मागील वष याच दरात चालु वष  िश ण द याने हणजे ित लाभाथ  िश ण शु कात वाढ 
होणार नस याने मनपा च े आिथक हतच साधले जाणार आहे. सदरची योजना ह  मनपा 
तरावर, मनपा या यापुव या मा यता (धोरण) / कायप दतीनुसार, अट  व शत नुसार 

राब व यात यावी. व मागील वष  माणेच चालु वष  देखील “म हलांसाठ  ान कौश यवाढ 
काय माअंतगत” िश णात भाग घेणा-या म हलांना एका पे ा अिधक कार या वषयांचे 
िश ण घे यास मा यता देणेत येत आहे. सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/ दु ती 

कर याचे अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे व सदर योजनेवर   
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 



25 
 

 
 

सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद 
करणेत आलेली आहे. यात “म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय माअंतगत” या 
उपलेखािशषासह एकुण ३९ उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “म हलांसाठ  ान कौश यवाढ 
काय माअंतगत” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ३८ 
उपलेखािशषातगत केले या तरतुद मधुन सदर योजनेसाठ  लाभाथा या ितसादानुसार िश णाचे 
वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. व यानुसार 
सदरची योजना ह  मे.आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे. यांचेमाफत 
द.३१/०३/२०१७. अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या 
धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम करणेत येत 
असुन ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१६०७२      वषय मांक – ५० 
दनांक – २०/०४/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.स वता साळंुके व मा. वमल काळे यांचा ताव- 
नील इ ा चर अँड क सल टंग इं जिनअस ा.िल. पुणे यांना मनपाचे क प 

यव थापन स लागार पॅनेलवर नेम यास यांना मनपाची क प यव थापक स लागार वषयक 
कामे दे यास व याकामी िनयमानुसार होणार  फ  वेळोवेळ  अदा करणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी. 

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

ठराव मांक –१६०७३      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २०/०४/२०१६     वभाग – थाप य 

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२४०/१६ द.२०/४/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/३/२०१५-१६ भाग .३२ सॅ ड वक 

कॉलनी म ये दघी मु य र ता, राधानगर  ते भोसर  आळंद  र ता व गवळ  चौक ते भोसर  
आळंद  र यापयतचे सुशोिभकरण व थाप य वषयक कामे व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी  मे. एच सी कटा रया िन.र. . ६५,८२,७००/-/- (अ र  र. . पास   लाख याऐंशी 
हजार सातशे फ ) पे ा  ९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ६२,८९,७७०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
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/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
 

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/९१३/२०१६ 

दनांक – २१/०४/२०१६     
                                                                          

                                                                           
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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



27 
 

 
 

(मा. थायी सिमती सभा ठराव .१६०७१ द.२०/०४/२०१६ च ेलगत) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - १८ 

म हला व बालक याण योजना. 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म. 

सन २०१६-१७ 
प  - अ 

अ.  वषयाच ेनाव शै णक 

पा ता.(अहता) 
काय म कालावधी 
दररोज २ तास 

ित लाभाथ  

एकुण िश ण 

शु क र. . दवस तास 

१ २ ३ ४ ५ 

१ पोकन इं लश. ७ वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
२ युट क चर व हेअर डझायिनंग. सा र ७५ दवस १५० तास ४,५००/- 
३ दु धज य पदाथ तयार करणे. ८ वी पास ३० दवस ६० तास १,८००/- 

४ अॅड हा स िग ट आट क स 

िनिमती, वेलर  तयार करणे व फर 
टॉईज तयार करणे. (केिमकल 

लॉवर, िसरॅिमक लॉवर पॉट, 

लास पट ंग, टेन लास पट ंग, 

े िमंग, पो टर िमंग इ.)  

सा र ७० दवस १४० तास ४,२००/- 

५ व वध कार या मेणब ी , 

अगरब ी, धुप, सुगंधी उटणे, फेस 

पॅक, सुगंधी तेल, शॅ पु, अ रे, हबल 

मेहंद  तयार करणे. 

५ वी पास २५ दवस ५० तास १,२५०/- 

६ ले ुप टचस िश ण. १० वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
७ घरगुती वापरातील पदाथ तयार 

करणे व बेकर  उ पादने ( व वध 

मसाले, शेवई, लोणची, पापड इ.) 

सा र ३० दवस ६० तास १,५००/- 

८ से सगल िश ण. १० वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
९ बालसंगोपन िश ण. १२ वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
१० पेपर क हजन. ५ वी पास ६० दवस १२० तास ३,०००/- 
११ ण से वका िश ण. ८ वी पास ३० दवस ६० तास १,८००/- 

१२ केटर ंग यव थापन. सा र ३० दवस ६० तास १,८००/- 
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