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

कायप का मांक - २४० 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०६/०९/२०१६           वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०६/०९/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा ऊफ 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 

    यािशवाय मा. दनेश वाघमारे - आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल रॉय - 
आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे - मु यलेखापाल, मा.गावडे 
- सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुप े,मा.दुधेकर, मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे - िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पाट ल - ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.कारेकर - शासन अिधकार  
(िश ण मंडळ), मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.क पल,े मा.थोरात, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.मोरे,मा.पाट ल - 
कायकार  अिभयंता, मा.र व जाधव – शासन अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार  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 .४३) तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव.  
वषय .४४) मु लीम दफनभूमी देखरेख करणे व संर ण करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .४५) ठराव दु ती करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .४६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती कॅबीनम ये पी. ह .िसंधू व सा ी मिलक 

यांचे फोटे लावणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .४७) व वध खेडाळुचे छायािच े असणार  ॉल बन वणेबाबत - मा.स वता साळंुके, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .४८) िनयमावलीचे A..C. P. . बोड बस वणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र 

यांचा ताव. 
वषय .४९) ठराव . १६९८२, दनांक १६/०८/२०१६ दु ती करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .५०) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५१) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५२) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५३) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५४) तरतुद वग करण करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५५) तरतुद वग करण करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५६) तरतुद वग करण करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५७) तरतुद  म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .५८) कु ती मागदशक हणुन मानधनावर नेमणुक होणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे,   

मा.धनंजय आ हाट  यांचा ताव. 
वषय .५९) तरतुद वग करणेबाबत करणेबाबत - मा.सं दप िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे  यांचा 

ताव. 
वषय .६०) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .६१) मराठ  भाषा संवधन सिमती थापन करणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.सं दप 

िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .६२) त  डा िश कांची मानधनावर नेमणुक करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, 

मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .६३) जीवर क नेमणुक करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .६४) तरतूद वग करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव.  
वषय .६५) तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव.  
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वषय .६६) पी.सी.एम.सी. हॅरॉक केट अकेडमी, थेरगाव येथील पे हेिलयन या कामकाजा या 
तरतुद बाबत – मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव.  

वषय .६७) तरतुद वग करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.     
वषय .६८) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.     
वषय .६९) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.     
वषय .७०) तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.     
वषय .७१) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.     
वषय .७२) तरतुद वग करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.   
वषय .७३) तरतुद वग करणेबाबत - मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .७४) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .७५) स लागार नेमणूक करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.  
वषय .७६) औंध रावेत र याची सुधारणा करणे भाग १ भाववाढ फरकाबाबत.  
वषय .७७) औंध रावेत र याची सुधारणा करणे भाग २ भाववाढ फरकाबाबत.  
वषय .७८) भाग .१ पीनगर तळवडे मधील सव र यांना साईड प ट  व झे ा ॉसींग करण.े 
वषय .७९) ठराव .१७००६ द.१६/०८/२०१६ म ये दु ती करणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, 

मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .८०) िश ण वगासाठ  झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, 

मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .८१) तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .८२) अित र  पोहोच र यां या कामासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत –  
            मा.स वता साळंुके, मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .८३) तरतूद वग करण करणेबाबत – मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .८४) तरतुद म य ेवाढ/घट करणेबाबत - मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .८५) व छ भारत अिभयान (नागर ) व व छ महारा  (नागर ) अिभयान वैय क 
            शौचालय बांधकामाबाबत –  
वषय .८६) मानधनावर ता पुर या व पात ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेबाबत – 
            मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .८७) ठराव . १६४३१ द. १४/६/२०१६ दु तीबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.सं दप  
            िचंचवडे यांचा ताव. 

---------- 
 
दनांक २३/०८/२०१६ व २६/८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

मांक २३८) चा सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
 

---------- 
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ठराव मांक – १७१०५     वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१७/२०१६ द.३०/७/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार पुर वणे कामी  ई-िन वदा नोट स 
.५/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधी कर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या सदरची 

िन वदा कमान वेतन दरा या असुन या म ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व 
भ  ेयापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदा धारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  ेर. .१,६९,४६,६१२/- + 
सेवा शु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य 
कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार 
मे. सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या 
८१.५०%कमी दराने र. .३,१३,५१०/-व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा 
सादर केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
“ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व 
संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माण ेकामगार उपल ध 
करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी क न दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे. सदर कामास  दनांक 
०२/०१/२०१७ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  महापािलके या ड े ीय कायालया अंतगत मनपाचे 
TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे या कामासाठ  
मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था यांना ३ सुपरवायझर व २ वाहनचालक 
जादा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१०६     वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१८/२०१६ द.३०/७/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
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वाहनांवर ५३ वाहनचालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार पुर वण ेकामी ई-िन वदा नोट स 
.६/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या 

हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना 
कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क 
हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 

र. .१,९०,६३,०५२/-+सेवाशु क र. .१९,०६,३०५/-अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- एवढ  
िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत 
आला होता.  यानुसार म.े भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 
सेवा शु का या ८३.००% कमी दराने र. .३,२४,०००/- व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी 
दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा 
कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माण े
कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहनचालक पुर वणेकामी क न दनांक 
२३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक कामाचा आदेश दे यात आला आहे.  सदर 
कामास  दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१०७     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१९/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या "ब" व "क" े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA  

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

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

---------- 
ठराव मांक – १७१०८     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- १)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०१/२०१६ द.३/८/२०१६ 
 २)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४२५/२०१६ द.३०/०८/२०१६  
वषय- Supply,Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period  

            of five years with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Gurav या 
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       कामाबाबत... 
 मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती 

मा य क न वषय .४ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस  
परवानगी देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७१०९     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- १)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०२/२०१६ द.३/८/२०१६ 
 २)मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४२५/२०१६ द.३०/०८/२०१६  
वषय - Supply,Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for 

             period of five years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Saudagar  
       या कामाबाबत... 

 मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती 
मा य क न वषय .५ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७११०     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०३/२०१६ द.३/८/२०१६ 
  २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४२५/२०१६ द.३०/०८/२०१६  
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for  

              period of  five years  with trial run of 1 months for PCMC at Pimpri Waghere  
        या कामाबाबत... 

  मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वय े वषयप  माग ेघेणेबाबत केलेली वनंती 
मा य क न वषय .६ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी माग ेघेणेस यांस परवानगी देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१११      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०४/२०१६ द.३/८/२०१६ 
 २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४२५/२०१६ द.३०/०८/२०१६  
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for 

        period of five years with trial run of 1 months for PCMC at Wakad या  
       कामाबाबत... 

 मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती 
मा य क न वषय .७ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७११२     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०५/२०१६ द.३/८/२०१६ 
 २) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४२५/२०१६ द.३०/०८/२०१६  
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for  
        period of five years with trial run of 1 months for PCMC at Dapodi या  
        कामाबाबत... 

 मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती 
मा य क न वषय .८ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७११३    वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /े६८५/२०१६ द.५/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा .२६/१-२०१५-१६ अ वये भाग  . १०१ 

फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न नवीन शाळा इमारत 
बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े यशक असोिसए स 
िन.र. .२,२९,५४,४९१/- (अ र  र. .दोन कोट  एकोणतीस लाख चौप न हजार चारशे 
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ए या नव फ ) पे ा ११.८८% कमी या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेऊन ठराव . ९७७६ 
द.२३/१२/२०१४ अ वये यापुव  थायी सिमती माफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा. 
महापािलका सभा ठराव .४७९ द.२०/०६/२०१४ अ वये र. .८००,००,०००/-  शासक य 
मा यता दे यात आलेली आहे. तथापी सदर ठकाणी जुनी शाळेची इमारत व याचे फाऊंडेशन 
पाडणे आव यक होते. यानुसार जुनी इमारत व इमारतीचे फाऊंडेशन पाडून राडारोडा अ य  
हल वणेत आला. यानंतर नवीन इमारतीचे आर.सी.सी. डझाईन मनपा पॅनेलवर ल आर.सी.सी. 
डझाईनर ी. राहुल कापसे (मे. राहुल कापसे अ ड असोिसए स) यांचेकडून तयार करवून 
घेणेत आल.े सदर इमारतीसाठ  य  जागा पाहून आर.सी.सी. डझाईनरने ए ड बोअ रंग पाईल 
घेणेबाबत सुचना देवून या माणे डझाईन तयार केल.े परंतु अंदाजप कात ओपन फाऊंडेशन 
बाबींचा अंतभाव होता. तसेच इमारत पाड या या खचात सु दा वाढ झाली व वा तु वशारद ने 
मुळ कामा या अंदाजप कात भूमीगत पा याची टाक  व इमारती या प रसरात पे ह ंग लॉक 
बिसवणे याबाबींचा मूळ अंदाजप कात समावेश केलेला नाह . यानुसार इमारतीचा फाऊंडेशन व 
एकुण आर.सी.सी. चर या प रमाणाम ये वाढ झाली. व यानुसार सदर वाढ व कामाचे 
सुधार त अंदाजप क तयार केले असून याची अंदाजप क य र. .३९२,९३,९६६/- एवढ  होत 
असून कामाचा िन वदा दर ११.८८ ट के कमी आहे. तसेच कामासाठ ची रॉय ट  र कम व 
भाववाढ फरक इ. चा वचार करता सदरची र कम .३,६८,०३,९७१/- इतक  होत आहे. 
यासाठ  आव यक तां क मा यता घे यात आली आहे. मुळ अंदाजप कात 

र. .१,५५,६५,१००/- एवढ  वाढ होत आहे. सदर वाढ व र. .१,५५,६५,१००/- चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७११४    वषय मांक – १० 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६४५/२०१६ द.१६/८/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/119/2016-17 अ वय े भाग . २ 
वेणीनगर मधील िचखली तळवडे ते तळवडे मु य र ता १२ र ता वकसीत करण.े   कामी  

मे. ीगणेश क शन िन.र. .70,01,112/-(अ र  र. .स र लाख एक हजार एकशे बारा 
फ ) पे ा 25.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .54,76,620/- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १७११५     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५५१/२०१६ द.२५/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग . ८ 

मधील व ानगर खाण, िचंचवड येथील जलपण /हायिसंथ काढणेचे कामासाठ  पयावरण 
वभागामाफत यापुव  िन वदा िस द न करता थेट प दतीने पण करारनामा क न मुळा नद तील 
जलपण  मिशनचे सहा याने काढणेचे काम म.े साई ाईट ा.िल., होरा हाऊस, १४/१६ सुरत ट, 
म जद (पुव), मुंबई-४०० ००९ यांनी सादर कलेला दरमहा दर र. .६,००,०००/- + िश ट ंग चाजस 
र. .२०,०००/- + स ह स टॅ स १२.५० या माणे कर यात आले आहे. सदर कामाचा अनुभव 
ल ात घेवुन सदर सं थेकडुन स थतीत अ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग . ८ मधील 
व ानगर खाणीतील हायिसंथ काढणेकामी म.े साई ाईट ा.िल. यांचेकडून दरमहा 
र. .६,००,०००/-+ िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- (शासन िनणयानुसार आरो य वषयक कामासाठ  
सेवाकर देय नस याने सदरचा सेवाकर अदा न करता) या दराने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील करण ५ (२) (२) नुसार वनािन वदा थेट प दतीने पण करारनामा 
क न एक म ह यापयत कंवा आव यक कालावधीपयत चालू ठेवणेस येणा-या खचास यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
र. .४,००,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७११६    वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीएम/का व/१५२/२०१६ द.२५/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 डॉ.राहूल यशवंत साळंुख,े वै कय अिधकार  पो ट मॉटम सटर यांचे पगारातून कर यात 

आलेली वसूली ह  यांनी द.१/११/२०१४ ते ३१/१२/२०१५ या कालावधीत बायोमे क णाली ारे 
हजेर  न न द व याने कर यात आलेली कपात शासन िनणय, मनपा प रप के यानुसार यो य व 
बरोबर असलेबाबत मा.आयु , पंपर  िचंचवड मनपा यांनी संदिभय प ा वये सादर केलेला अहवाल 
मा य क न वाद चा अ पल अज फेटाळ यात येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १७११७     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५७/१६ द.२४/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/129/2016-17 अ वय े भाग .१ तळवडे 

येथील बाठे व ती येथील ना याचा CD वक बांधणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस 
िन.र. .14,00,522/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचश े बावीस फ ) पे ा 29.30% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .1039678/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७११८     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५८/१६ द.२४/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/96/2016-17 अ वय े भाग .३ िचखली 

मशान भुमी येथील ना याची दु ती करणेकामी मे.आर.एम. एंटर ायजेस  िन.र. .2240896/- 
(अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 30.13% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1644000/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७११९     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५६/१६ द.२४/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/61/2016-17 अ वय े भाग .३ िचखली 
येथील पाट लनगर भागात भांगरे व ती, पतंग व ती भागात  टॉम वॉटर लाईन टाकणे कामी म.े 
आर. एम. एंटर ायजेसिन.र. .1399757/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे 
स ाव न फ ) पे ा 28.61%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1049251/- 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 कामाचा 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२०     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग– थाप य फ मु यालय  
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५९/१६ द.२४/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/70/2016-17 अ वये भाग .१ पीनगर 

मधील स ंगी हौ. सोसा. ल मीनगर येथे कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.े आर. एम. 
एंटर ायजेस िन.र. .2333456/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार चारशे छप न फ ) पे ा 
33.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1622720/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२१    वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६२/१६ द.२५/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/123/2016-17 अ वय े भाग . ३ 

िचखली येिथल सोनवने व ती मधील शाळेमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेद पाली 
क शन िन.र. .1540031/- (अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार एकतीस फ ) पे ा 26% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1196604/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२२     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६१/१६ द.२५/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/101/2016-17 अ वय े भाग .३ िचखली 

मोरेव ती येथील कृ णाई हौ. सोसा. ाने र  हौ. सोसा. ाज ा हौ. सोसा. व ी.गणेश हौ. सोसा. 
येथे उवर त ठकाणी ॉ कट पे ह ंग लॉक बस वणे  कामी म.ेद पाली क शन 
िन.र. .1399679/- (अ र  र. .तेरा लाख न यानव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 26% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1087551/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२३     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६०/१६ द.२५/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/164/2016-17 अ वय े भाग .३ 

िचखली येथील  पाट लनगर म ये  थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेद पाली 
क शन  िन.र. .1120346/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनश ेसेहचाळ स फ ) पे ा 
26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .870509/- 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 करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १७१२४     वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग–ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े था/१/का व/७३६/२०१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद म.े िश पी आ कटे ट अ ड 

लॅनस यांनी द.२३/६/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  दश वली अस याने 
महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल म.े िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची पंपळे गुरव 
आर ण .३४७ व ३४४ खेळाचे  मैदान वकसीत करणेसाठ  वा तू वशारदपद  (Architect) 
नेमणूक करणे व महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० लाखापयतची कामास ३% फ , 
५० लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंग सह) क) ीटडर ंगसाठ  ०.७% फ  अिधक 
महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन  स हस टॅ स अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२५     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग–ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनमुोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े था/१/का व/७३९/२०१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद म.ेिश पी आ कटे ट अ ड 

लॅनस यांनी द.२३/६/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  दश वली अस याने 
महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल म.े िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची भाग .५७ 
पंपळे गुरव येथील स या अ त वात असले या मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे व थाप य 
वषयक इतर अनुषंिगक काम े करणेसाठ  वा तू वशारदपद  (Architect) नेमणूक करणे व 
महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० लाखापयतचे कामास ३% फ , ५० लाखाचे वर ल 
कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंगसह) क) ीटडर ंगसाठ  ०.७% फ  अिधक महारा  शासना या 
चिलत िनयमानुसार त कालीन स हस टॅ स अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२६     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग–ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े था/१/का व/७३७/२०१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 वा तु वशारद म.े इंटेकॉन इ ा चरस ( ी. अ द य बाबासाहेब ढमाल)े यांनी द. 
०७/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये काम करणेची तयार  दशवली अस याने म.े इंटेकॉन इ ा चरस 
( ी. अ द य बाबासाहेब ढमाल)े यांची भाग . ५६ वैदूव ती जवळकरनगर येथील खेळाचे मैदान 
या आर णाम ये व वध कार या खेळां या खेळप या वकसीत करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणेसाठ  मनपा पॅनलवर नेमणूक क न सदर कामासाठ  वा तू वशारदपद   
(Architect) नेमणूक करणे व महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० लाखापयतची कामास 
३% फ , ५० लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंगसह) क) ीटडर ंगसाठ  ०.७% फ  
अिधक महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन स हस टॅ स अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२७     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग–ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /े था/१/का व/७३८/२०१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद म.े डझाईन 

इन ले ह आ कटे ट ा. िल. ( ी. उप  पं डत) यांनी द. १४/६/२०१६ रोजीचे प ा वये सदरचे 
काम करणेची तयार  दश वली अस याने महानगरपािलका वा तू वशारद पॅनलवर ल म.े डझाईन 
इन ले ह आ कटे ट ा. िल. ( ी. उप  पं डत) यांची भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील 
डायनासोर उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेसाठ  
वा तू वशारदपद  (Architect) नेमणूक करणे व महानगरपािलके या चिलत दरा नुसार अ) ५० 
लाखापयतचे कामास ३% फ , ५० लाखाचे वर ल कामास एकूण २%   फ  ( ीटडर ंग सह) क) 
ीटडर ंगसाठ   ०.७% फ  अिधक महारा  शासना या चिलत िनयमानुसार त कालीन स हस 

टॅ स अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १७१२८    वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग –म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/५३४/२०१६ द.२९/८/१६ 

मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या वाय.सी.एम. ए स-रे वभागातील उपकरणांचे दु तीकर ता आव यक असलेले 

पेअर पाटसचा पुरवठा क न सदर पेअर पाटसचे इन टॉलेशन क न मशीन दु ती क न 
घेणेकर ता म.ेपी शेषा  अ ड कंपनी  यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार खरेद  कर यास व 
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येणा-या एकूण र. .७,०५,७७७/- चे खचास ( पेअर पाट,इ टॉलेशन,कमीशनींग व एएमसी सह त) 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१२९     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/१३६/२०१६ द.२९/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष दनांक १४ ए ल २०१५ ते १४ 

ए ल २०१६ हे वष “समता व सामा जक याय वष” हणून साजरे कर यास सामा जक याय व 
वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचे माफत शासन िनणय 
.सा या व२०१५/ . .१६३/बांधकाम े द.०९/१०/२०१५ ा  झाले आहेत. तसेच जयंतीवषा िनिम  
व वध काय म व उप म राब वणेकामी सूचना दे यात आले या आहेत. या अनुषंगान े पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीने रा य तर य वाद- ववाद पधचे आयोजन द.३१/०८/२०१६ रोजी 
आचाय अ े रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुण-े१८ येथे कर यात आले आहे. याकामी 
वजे यांची ब ीस र कम, मा यवर/ पधक/कलाकार चहापान, भोजन यव था, कलाकारांचे 
मानधन, िनवास, रंगमंद र भाडे, माणप े व यावर ल िलखान, लॅिमनेशन, प र कांचे मानधन, 
ले स बॅनर छपाई व े म रे ट, इ. कर ता थेट प दतीने र. .२,४०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 

चाळ सहजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १७१३०     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –मा हती तं ान 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/६४३/२०१६ द.३०/०८/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या लेखा वभागाने Tally ERP-9 चे नुतनीकरण क न 

िमळणेकामी कळ वलेले आहे व वध क पासाठ  जागितक बकेचे कज अस यान ेलेखा वषयक 
कामकाज करणेसाठ  Tally ERP-9 णाली तातड ने करणेबाबत कळ वलेल े आहे मा.मु य 
लेखाप र क व मा.मु य लेखापाल यांनी यां या क ा म य ेवायफाय या सु वधेचे मागणी केलेली 
आहे सदर क ाम ये वायफाय सु वधा देणेकामी Linksys Wireless router E-900 २ नग खरेद  
करणे आव यक आहे तसेच मा हती व तं ान वभागाचा बॅकअप घेणेकामी 4 TB External USB 

Hard Disk ची आव यकता आहे. सदर सा ह य खरेद कामी  अंदाजीत दर माग वले असता र. . 
७१,५००/- एवढा खच अपे ीत होता सा ह य खरेद  करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या 
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मा यतेने कोटेशन नोट स िस द कर यात आललेी होती कोटेशन िस द  नंतर याक रता एकुण 
चार कोटेशन ा  झालेली आहेत सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले 
असता  याम य ेमे. मोनाच टे नॉलॉजीस ा.िल. यांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत यांचे दर 
र. .७१,५००/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरा इतकेच आलेले आहेत 
सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे सदर कामाची तातड क 
वचारात घेता करारनामा न करता थेट प दतीने Tally ERP-9.3, 4 TB External USB Hard Disk 

व Linksys Wireless router E-900 खरेद  करणेकामी येणा-या र. . ७१,५००/- या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७१३१     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –उ ान 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५०४/२०१६ द.३०/०८/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे िन वदा नोट स .11/2013-14 अंतगत मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुल,े 

नारळ, गु छ इ.सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार म.ेगणेश पु प भांडार या कामाची मुदत 13/09/2016 
अखेर आहे तुत ठेकेदारास द. 30/4/2016 अखेर पयतचे बील अदा करणेत आले आहे उवर त 
कालावधीम ये येणा-या अंदाजप कय रकमे पे ा 6,00,000/-  जादा खच अपे त अस याने 
यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७१३२     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –फ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ व/जा/६६३/२०१६ द.२६/८/२०१६ 
वषय - फ े य कायालय व ुत वभागातील व ुत मु यालयाकड ल सन २०१६-२०१७ या  

अंदाजप कातील भांडवली कामासाठ  तरतुद वग करण करणेबाबत... 
वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१३३     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५६०/२०१६ द.३०/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारती,शाळा,कायालय,ेदवाखाने इ. ठकाणी असले या 

प या या पा या या टा यांची शा ीय प दतीने साफसफाई व व छता करणे कामासाठ  िन वदा 
नोट स मांक ६/२०१३-१४ िस द क न यात पा  झालेले िन वदाधारक म.े इं  इनो हेटस यांनी 
म.न.पा. इमारती, कायालय,े दवाखाने इ. ठकाणी असले या प या या पा या या टा यांची २ 
म ह यातुन एकदा व शाळांचे इमारतीमधील प या या पा या या टा यांची येक म ह यास 
व छता करणेकामी सादर केलेला लघु म दरास तसेच २ वष कालावधीसाठ  म.े इं  इनो हेटस 

यांची ठेकेदार हणून नेमणुक करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा. थायी सिमती ठराव 
मांक ७८०९, द.२२/८/२०१४ अ वये मा यता िमळाली असुन आदेश मांक 

आमुका/४/का व/५९३/२०१४ द. ३०/८/२०१४ अ वये २ वष कालावधीसाठ  यांची ठेकेदार 
हणून नेमणुक कर यात आली आहे. यानुसार यांचे कामकाज सु  असुन सदर कामाची मुदत 
द.३१/८/२०१६ रोजी संपत आहे. न वन िन वदा कायवाह  सु  असुन यास काह  कालावधी जाणार 
अस याने स थतीत कायरत असलेल े मे. इं  इनो हेटस यांना पुव याच दराने ४ म हने 
कालावधीसाठ  (म.न.पा. इमारती, कायालय,े दवाखाने इ. ठकाणी असले या प या या पा या या 
टा यांची २ म ह यातुन एकदा व शाळांचे इमारतीमधील प या या पा या या टा यांची येक 
म ह यास या माण)े मुदतवाढ दे यास, यांचेकडून करारनामा क न कामाचे आदेश दे यास व 
यासाठ  येणा-या अदांजे र. .१४,५७,०००/- अथवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१३४     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१९३/१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . १६/०२/२०१६-१७. अ वये   थेरगाव म ये 

डांगे चौकात ी छ पती िशवाजी महाराज पुत याभोवती युर स करण ेतसेच सभोवतालचा प रसर 
सुशोिभकऱण करणे म.े बी.के.खोसे िन.र. .२,३३,४०,९३३/-  (अ र  र. .दोन कोट  तेहतीस लाख 
चाळ स हजार नऊश े तेहतीस फ )पे ा ८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजुंर 
दरान े र. .२,२५,२२,८३३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७१३५     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/७३/१६ द.३०/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५०-२०१६-१७ अ वये भाग . १७ मधील 

सावरकर मैदानाचे नुतनीकरण करणकेामी M/s.Mahalar infra.& Garden Services 
िन.र. .१४,००,२१३/- (अ र चौदा लाख दोनशे तेरा फ ) पे ा  १८.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२.०५,५८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम 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. 
-------- 

 
ठराव मांक – १७१३६     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/७१/१६ द.३०/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे थाप य वभागाकड ल िन.नो. .- अ भाग ६१/१-२०१५-१६ अ वये भाग .८ 

मधे सां कृतीक भवन बांधणेकामी M/s. AMOL NAVNATH SATHE र. .११,७६,४५५/- (अकरा 
लाख शहा र हजार चारशे पंचा वन फ ) पे ा १७.९१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दरान े र. . १०,१४,०४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करण े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 – १७१३७    वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग – जलिनःसारण, इ े ीय कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/इ/७४१९/३६४/२०१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तळवडे, िचखली, मोशी, से. . ४,६,९,११,१६, 

डुडूळगाव, वडमुखवाड , चो वसावाड  व च-होली इ. न याने वकिसत होणा-या भागाम य,े 
बांधकाम क पाचा वकास झपा याने होत आहे. यामुळे अ त वातील मलशु करण क प 
अपुरा पडत अस याने न यान े च-होली येथे २० द.ल.िल. मतेचे मलशु करण क  बांधणेचे 
कामाचे आदेश द. ०९/०३/२०१६ रोजी देणेत आले आहे. महारा  शासन पयावरण वभाग यांचे 
कड ल शासन िनणय . म िन२०११/ २६/तांक-२, द.२५/०८/२०११ अ वये 
महानगरपािलके या मलशु करण क पासाठ  महारा  दुषण िनयंञण मंडळाकडून परवानगी 
(Consent to Establish) ा  क न घेणे आव यक आहे व यानुसार थािनक वरा य 
सं थासाठ  जलअिधिनयमा वय ेसंमती शु का पोट  Consent Fee हणून Regional Office 

Maharashtra Pollution Control Board Pune यांचे नावे र. .१,००,०००/- (अ र  एक लाख 
पये फ ) कंमतीचा डमांड ा ट देणे आव यक आहे. तर  सदरची र. .१,००,०००/- (अ र  

एक लाख पय)े  Regional Office Maharashtra Pollution Control Board Pune यांना अदा 
करणेस तसेच च-होली येथे मलशु करण क  बांधण ेया कामासाठ  उपल ध असले या तरतुद  
मधून खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१३८     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –तालेरा णालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .तालेरा/१/का व/१२८०/२०१६ द.२७/८/२०१६ 

 मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड मनपा तफ शासक य सुधारणा व गतीमानता अिभयान १० कलमी 

काय माअंतगत व वध वभागाम ये भाग तर, महापािलका तरव शासक य तरावर तसेच 
वैय क पार तो षक तरावर ो साहनपर पधा सन २०१३-१५ या कालावधीत आयो जत कर यात 
आली होती. सदर पधा म ये तालेरा णालय, िचंचवड या कायालयास शासक य वभागाम ये 
भाग तरावर तृतीय मांकाचे ब ीस र. .३००००/- श तीप  व मानिच ह िमळाले आहे. सदर 
पधा म ये जाह र झाले या ब ीस रकमेचा विनयोग द १२/६/२०१४ चे प रप कातील मागदशक 

त वानुसार पुढ ल माणे करणेस व याकामी या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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१. कायालयीन सुधारणा – ३००००/- पया या ६५ ट के हणजे पये १९५००/- यातुन 
तालेरा णालयाकर ता २ वॉटर यु रफायर येक  ६८००X २=१३६०० खरेद  कर यात 
येणार असुन AMC २६००X २=५२०० देखभाली कर ता वापर यात येईल.  

२. कमचार  ो साहन – २५% र कम ७५००/- शै णीक सहली कर ता वापर यात येईल.  
तालेरा णालया कर ता कमचा-यांची सं या जा त अस यामुळे सदर र कम अपुर  
आहे तथा प सहलीचा उव रत खच कमचा-यांकडुन वगणी काढुन भाग वला जाईल. 

३. नाग रकांना सोई सु वधा उपल ध क न दे याकर ता १०%  हणजे र. .३०००/-  मधुन 
तालेरा णालया या व वध वभागाम ये नाग रकांकर ता िनयम/ सुचना जा हरनामा 
यांचे बोडस लाव यात यतेील.  

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

ठराव मांक – १७१३९    वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/७०८/२०१६ द.१/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागातील मानधनावर नेमणूक करणेत 

आले या उमेदवारांची मुदत द.01/09/2016  रोजी संपणार  अस यान े न याने मानधनावर 
वाहनचालक भरणेक रता वतमान प ात जा हरात िस  क न भरती या कर याची कायवाह  
चालू आहे. याक रता एक ते दोन म ह याचा कालावधी लागणार आहे तथा प, वै क य 
वभागाअंतगत णवा हका वभाग हा अ याव यक वभाग अस याने व णवा हका वभागाचे 
कामकाजाम ये अडथळा येऊ नये हणून तावात नमूद केले माणे स थतीत कायरत 
असले या मानधनावर ल  वाहन चालक यांना एक दवस सेवा खंड त क न 3 म हन े
कालावधीसाठ  वह त केले या एक त मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१४०     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग–इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२६३/१६ द.२९/८/२०१६ 
वषय – भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाईसाठ  मशीनर  पुर वणेबाबत... 

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

-------- 
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ठराव मांक – १७१४१     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग –मा हती व जनसंपक  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/१४८/२०१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव मंडळांचे व वध 

वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. याकर ता मा. पोिलस आयु  व 
महानगरपािलका यां या संयु  व माने शांतता बैठक आयो जत केली जाते. या अनुषंगाने शांतता 
बैठक बाबत रंगमं दर भाडे, ले स, बॅनस, प र ण सिमतीचे मानधन चहापान, भोजन पधतील 
वजे या मंडळास धनादेशा ारे ब सांची र कम, मृितिच ह व श तप क देवून स कार केला 
जातो. इ. यव थेकर ता तसेच गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता तातड ने 
खच करावा लागणार आहे. याकर ता थेट प दतीने र.  ६,००,०००/-(अ र  र, .सहा लाख फ ) 
इतका खच अंदाजे होणार आहे. सदर थेट प दतीने होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १७१४२     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . माजस/ं५/का व/१४५/२०१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.रा य िनवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या  िनवडणूक 

वभागा अंतगत मतदार न दणी व जनजागृती मोह म सु  कर यात आलेली आहे. नवीन मतदारांची 
न द करण,े मयत, थलांतर त मतदार वगळणे तसेच मतदार याद तील दु या यासाठ  यापक 
माणावर जनजागृती व िस द  कर यात येणार आहे. याकर ता मतदार आवाहन प के छपाई, 

सीड  बन वण,े ले स बॅनर बन वण,े रे डओवर िस द , पथना य इ. कर ता थेट प दतीने येणा-
या र. .८,००,०००/- (अ र  र. .आठ लाख फ ) खचास अथवा यासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१४३     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१२२१/२०१६ द.१/९/२०१६ 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा  मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१४४     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११६/२०१६ द.१/९/२०१६ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये मु य लेखा प र ण 
वभागाकड ल माहे माच २०१६ ते जून २०१६ मधील अ यावत एकूण कामकाज गोषवारा मा.मु य 
लेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/११६/२०१६ द.०१/०९/२०१६ अ वये पाठ वलेला अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१४५     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११२/२०१६ द.२९/८/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये मु य लेखा प र ण 
वभागातील दनांक २५.०७.२०१६ ते द. ३१.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११२/२०१६ द.२९.०८.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१४६     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११३/२०१६ द.२९/८/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये मु य लेखा प र ण 
वभागातील दनांक ०१.०८.२०१६ ते द. ०७.०८.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
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लेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/११३/२०१६ द.२९.०८.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १७१४७     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप कामधील तावात सादर केले या वकास 
कामांम य े तावात नमुद माण ेवाढ व घट कर यास मा यता दे यात येत आहे.  
(वाढ/घट – र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१७१४८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड मु लम वकास प रषद, खराळवाड , पंपर , पुणे १८ या सं थेस पंपर  िलंक 
रोड मु लम दफनभूमी देखरेख करणे व संर ण करणे याकामी देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच संयु  ती सेवा महासंघ, दा गाडन, गावडे पाक, िचंचवड, पुणे ३३ ह  सं था भाटनगर 

न भूमीची देखरेख कर त असून याचे काम चांगले अस याने यांना सदर या कामाची 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड मु लम वेलफेअर आ ण क तान 
ईदगार किमट , नेह नगर, पंपर  या सं थेस मु लम दफनभूमी, नेह नगर, पंपर  याना देखरेख 
करणे व संर ण करणे याकामी देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

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

ठराव मांक – १७१४९     वषय मांक – ४५ 
दनांक - ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

मा. थायी सिमती ठराव . १६८०६, दनांक ०२/०८/२०१६ नुसार ई-िन वदा सुचना . 
१/२०१४-२०१५ या अट  शत  नुसार १) म.ेएल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल. यांचेकडून ३७ ॅ फक वाडन 
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मदतनीस कमचार  घेणस व २) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. यांचेकडून १३ ॅ फक वाडन मदतनीस 
कमचार  घेणेस व यापोट  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे, याऐवजी १) मे.एल.एम.सी.िस 
फोस ा.िल. यांचेकडून ३८ ॅ फक वाडन मदतनीस कमचार  घेणेस व २) मे. ीकृपा स ह सेस 
ा.िल. यांचेकडून १२ ॅ फक वाडन मदतनीस कमचार  घेणेस व िन वदा अट -शत  नुसार यापोट  

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

-------- 
ठराव मांक –१७१५०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती कायालया 
म ये रओ ऑिल पकम ये भारताला पदक िमळवून देणा-या खेळाडू पी. ह .िसंधू (रौ य पदक) व 
सा ी मिलक (कां य पदक) यांचे फोटो लावणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.       

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

 
ठराव मांक –१७१५१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील कै.अ णासाहेब मगर जलतरण तलाव येथे व वध 
खेळाडुची छायािच े असणार  वॉल बन वणेसाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७१५२     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील कै.अ णासाहेब मगर जलतरण तलाव, नेह नगर 
आ ण पंपळे गुरव जलतरण तलाव येथे िनयमावलीचे A.C.P. ड जीटल ंटेड बोड बस वणेकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१५३     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 

मा. थायी सिमती सभा ठराव . १६९८२, दनांक १६/०८/२०१६ अ वये २०१६-१७ या 
आिथक वषात पा  ठरले या ६०३ वधवा व घट फोट त म हलांना येक  र. . ६०००/- 
अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या र. . ३६,१८,०००/- चे खचास मा यता देणेत आली आहे. 
तर  मा. आयु  यांचेकड ल द. ०४/०८/२०१६ चे वषयप ात नमुद के या माणे मुळ ठरावात 
पुढ ल मजकुर समा व  करणसे मा यता देणेत येत आहे. “सदरची योजना १२ म हने खुली 
अस याने जसजसे अज ा  होऊन पा  होतील अथवा ा  झालेले अपा  अज कागदप ां या 
पुततेनंतर पा  होतील या पा  लाभा यानाह  अथसहा य दे यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.” सदर दु तीसह ठराव मंजुर कर यात येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता कायवाह  कर यात यावी.   

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

 
ठराव मांक –१७१५४      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .५,५०,०००/-)    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
 
ठराव मांक –१७१५५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. . ९,००,०००/-)      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
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ठराव मांक –१७१५६      वषय माकं – ५२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:-मा. वमल काळे , मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .१३,००,०००/-)      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१७१५७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:-मा. वमल काळे , मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

(वाढ/घट र. .५,००,०००/-)      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१७१५८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग . ३१ दघी येथील 
कामासाठ  तावात नमुद के या माणे तरतुद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .६,९०,०००/-)   

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

ठराव मांक –१७१५९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग . ३१ दघी येथील 
कामासाठ  तावात नमुद के या माणे तरतुद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. .१६,७९,०००/-)      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव मांक –१७१६०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये तावात नमुद के या माणे तरतुद 
वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १४,००,०००/-)      

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

 
ठराव मांक – १७१६१     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव - 

महानगरपािलके या क मु यालयाम ये सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तावात नमुद 
के या माणे तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,३१,०००/-)      

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

 
ठराव मांक – १७१६२     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 

मा. ी.काळभोर राजेश िनवृ ी हे रा ीय खेळाडु असुन यांनी डा बोधीनी, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या शाळेम ये अनेक रा ीय खेळाडु घड वलेले आहेत. पंपर  िचंचवड वभागाम ये 
कु तीचे अनेक खेळाडु असुन यांना यासपीठ तयार कर यासाठ  व खेळाडु रा य, रा ीय व 
आंतररा ीय खेळाडु तयार कर यासाठ  ी.काळभोर यांचा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस खुप 
उपयोग होणार असुन यांना डा बोधनीमधील कु ती मागदशक या पदाचा पाच वषाचा अनुभव 
आहे. ी.काळभोर राजेश िनवृ ी यांना मनपा या डा वभागात डा मागदशक या पदावर दरमहा 
र. .१५,०००/- एक त मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणॆ कायवाह  कर यात यावी.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.   
-------- 
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ठराव मांक – १७१६३     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक - मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.संद प िचंचवडे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव - 

मा. थायी सिमती ठराव . १६८५५, दनांक २८/६/२०१६ र  कर यास व महानगरपािलका 
सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. (वाढ/घट र. . ४,००,०००/-)    

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

 
ठराव मांक –१७१६४      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. संजय वाबळे यांचा ताव- 

इ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद म ये 
तावात नमुद फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,००,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१६५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक -मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा. सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 

मराठ  ह  महारा ाची राजभाषा आहे. पंपर  िचंचवड महापािलका े ात ामीण व शहर  
मराठ चा संगम झालेला आढळतो. औ ोिगक, सामा जक एका मतेसाठ  मराठ  भाषा ह  अ यंत 
उपयु  मा यम आहे. शहरातील लाखो युवक, नागर क, कमचार , उ ोजक यां याशी मराठ  भाषीक 
बंध िनमाण हो यासाठ  तसेच मराठ  भाषा संवधन करणे हे सवाचेच काय आहे. मराठ  भाषा 
सा ह याला ो साहन देणे थािनक वरा य सं थेचे सु दा काम आहे. यासाठ  अिधकािधक 
मराठ  भाषेचा वापर होऊन मराठ  भाषेचा चार आ ण सार याच माणे मराठ  भाषेचे संवधन 
सोयी कर हावे यासाठ  ह  सिमती काय करेल व व वध उप म राबवेल. सिमतीम ये सोबत 
जोडले या प ानुसार सिमतीची रचना करणेस व मराठ  भाषा संवधन सिमती थापन करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.        

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक –१७१६६      वषय मांक -–६२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

मनपाचे डा वभागांतगत चाल व यात येणा-या डा बोिधनी, उ मनगर, पंपर  येथील 
व ालयाम ये १) ी.अ वनाश कसन करवंदे, पद – त  डा िश क (खो-खो मागदशक) २) 
ी. दनेश पोपटराव देशमुख, पद – कब ड  िश क मुले ३) कु.ल हना मॅ युअल गायकवाड, पद 

– कब ड  िश क मुली) ४) ीम. वाती मधुकर जगदाळे, पद – योगा िश क हे अ. .१ ते ४ 
र. .१५,०००/- मानधनावर कायरत असून याची मुदत द.२८/०९/२०१६ रोजी समा  होत आहे. 
परंतु मनपाचा शालेय संघ तयार कर यासाठ  आ ण रा य तर य महापौर खो-खो पधा तयार साठ  
दहा दवस सेवा खंड त क न यांना परत मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.         

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

ठराव मांक –१७१६७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दर वष  गणेश वसजन कालावधीकरता सावजिनक मंडळे, 
नागर कांची सोय व सुर तते या ीकोणातून गणेश वसजन घाटांची सं या व ठकाणे मनपाने 
अिधकृत नद काठचे घाट घोषीत करणे व सव घोषीत घाटांना बाबूंचे बॅर केटस करण.े याबाबत 
मनपाचे सव संबधीत े ीय कायालयांनी मानधनावरती येक नद काळचे घोषीत घाटवरती कमान 
दोन जीव र क दो ह  होड धारक व एक तराफाधारक इ याद  यव था कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

१) जीवर कांना पुणे मनपा या धत वर य  हजर दवसानुसार येक पाळ साठ  र. . 
५८४.९३ (अ र  . पाचशे चौ-याऐंशी पये या नव पैस)े  

२) होड धारकास मानधन येक  र. .३०००/- ित दन व तराफा धारकास मानधन 
येक  र. .४०००/- ित दन ( शेवट या दवशी गणपती वसजन होईपयत होड धारक 

व तराफा धारक यां या वेळा स. ११.०० ते रा ी ११.०० पयत रा हल. गणेश 
वसजनकर ता उपरो  खच हा संबिधत े ीय कायालयाकडून करणसे मा यता देणेत 
येत आहे.  

३) मदतनीस हणून ५ कामगार घेणसे मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.          

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक –१७१६८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणेकामी तावात नमुद माणे तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२०,५०,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१६९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम य े अंदाजप क य 
वकास कामे करणेकामी तावात नमुद माणे तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/घट र. .११,९०,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१७०      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व दलीप वगसकर फाऊडेशन यांचे संयु  व माने थेरगाव 
येथे सन २००९ पासुन पंपर  िचंचवड शहराम ये केटचा वकास हावा हणून केट अँकडमी 
सु  केलेली आहे. सदर या अँकडमी ये १५० खेळाडु असुन यांना मोफत िश ण देणेत येते.  
 र ज टर ७०२० द. २/११/२००७ चे अ ीमटनुसार महापािलकेने ७५० वेअर मीटरचे 
ेिसंग म (पॅ हेलीयन) बांधुन दयावयाचे होते, परंतु वगसकर केट अँकडमीचे द. ०७/१२/२००९ 

चे प ा वये सदरचे मैदानावर फ ट लास केट साम याचे आयोजन कर यात येणार होते 
याक रता आयोजका या मा यमातुन पॅ हेिलयनचे काम कर यात येणार होते.  परंतु मनपाने 
सदरची काम प ामुळे अधवट थतीत ठेवले आहे. आयोजकानेह  काम केलेले नाह . पॅ हेिलयनचे 
काम पुण झालेस खेळाडंुना याचा फायदा होईल. तर  उवर त अधवट काम पुण करणेचे य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७१७१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,३९,००,०००/-)      

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

 
ठराव मांक –१७१७२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतूद ंम ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१७३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

इ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद म ये 
तावात नमुद फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१७४      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात भांडवली वषयक कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .८७,०००/-)      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक –१७१७५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

ड े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,६०,०००/-)      

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

 
ठराव मांक –१७१७६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावात नमुद माण ेतरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,००,०००/-)      

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

 
ठराव मांक –१७१७७      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतुद वग करणेस करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७०,०००/-)      

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

ठराव मांक –१७१७८      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .४,००,०००/-)      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७१७९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 
      मोशी-जाधववाड  शीवेवर ल २४मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे कामी. वकास आड़ाख यातील 
व वध र यांचे महानगरपािलके या मंजुर टँ डड ॉस  सॆ शननुसार र ते वकसीत कर याचे 
काम कर यासाठ  स लागार यांचेमाफ़त स ह करण,े र यांवर ल व वध सेवा वा ह यांचे 
(पाणीपुरवठा , जलिनसाःरण, व ुत, ऑ टकल फ़ायबर, म.रा. व. व.कं., दुरसंचार इ.) थलांतर 
क न िनयोजीत मागणीनुसार वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणनप क 
तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करण,े इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity) 
व िन वदा  प ात (Post Tender Activity) कामे करावी लाग़णार आहॆत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या उपरो  संबंधीत अशा व वध क पांसाठ  स लागार म.ेनील इ ा चर 
अँ ड क सलट ंग इंजीिनअस ा.िल. क सलटंट यांची स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली 
आहे. या बाबींचा वचार करता उपरो  वषयाकामी म.े नील इ ा चर अँ ड क सलट ंग 
इंजीिनअस ा.िल. क सलटंट यांची स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार 
िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा  प ात (Post Tender Activity) साठ  वीकृत िन वदा 
कमती या (Accepted Tender Cost) १ % व िन वदा प ात (Post Tender Activity) साठ  १.५०% 
फ़  अधीक सेवाकार (Service Tax) इ.मनपा या िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७१८०      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/बीआरट एस/७३२/२०१६, द.२/९/२०१६  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

औंध रावेत र याची सुधारणा करणे भाग १(चैनजे ०.०० ते २.०० क.मी. ) राजीव गांधी 
पूल ते र क चौकापयत या र याची सुधारणा करणेचे काम म.े पी.बी.ए. इ ा ा.िल. यांनी पुण 
केले आहे. थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/१ २००८-०९ नुसार औंध रावेत र याची 
सुधारणा करणे भाग १ कामाची िन वदा र. . ३८,७०,२३,१९९/- अिधक ६.३३% जादा दराने व 
करारना यातील अट  शत नुसार िन वदा र कमे या १०% भाववाढ घट दे यास थायी सिमतीने 
सभा ठराव . ६०७७ द. २६/८/२००८ नुसार मा यता दे यात आलेली आहे. 

तदनंतर मा. थायी सिमतीने ठराव  ६१८६ द. २/९/२००८ नुसार सदर या कामास 
१५%भाववाढ/ घट दे यास मा यता दली. औंध रावेत र ता भाग . १ हा राजीव गांधी पूलापासून 
ते र क चौकापयत संर ण वभागा या ह तून जात आहे. यामुळे र याचा पूण मोबदला  
संर ण वभागाला अदा के यानंतर संर ण वभागा या व वध वभाग मखुांकडून येक वेळेस 
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परवानगी घेऊन संर ण खा या या अट नुसार काम कर यात आले आहे. यामुळे सदर काम पूण 
कर यास वलंब झाला. मा. थायी सिमतीने ठराव . ७९९१ द. २८/८/२०१४ नुसार २४% पयत 
भाववाढ/घट दे यास मा यता दली होती व मा. आयु  सो यांनीह  सदर या तावास द. 
६/१२/२०१४ रोजी मा यता दलेली आहे. 

स थतीत कामाचे अंितम बल अदा केले असून यानुसार आता या क पाचे स लागार 
मे. एस.एन.भोबे अँड असो. ा.िल. यांनी िशफारस केले माणे सदर या कामाचे भाववाढ, कामा या 
र कमे या २६.४८% हणजेच र. . १०,९०,१५,६६१/- इतक  र कम येत अस याचे द. 
१७/६/२०१६ चे प ा वये कळ वले आहे. यापैक  मा. थायी सिमती ठराव . ७९९१ द. 
२८/८/२०१४ अ वये २४% इतका भाववाढ फरक र. . ९,८७,९३,०८५/- ठेकेदारास अदा कर यात 
आला आहे. स लागार यांनी द. १७/६/२०१६ चे प ा वये िशफारस केलेनुसार िन वदाअट  व शत , 
Tender clause volume 1 page no. 92 वर नमूद के या माणे भाववाढ/घट या र कमेस मयादा 
नाह .  यामुळे आता ठेकेदार म.े पी.बी.ए. यांना एकूण भाववाढ/घट २६.४८% हणजेच पूव  अदा 
केलेले २४% वजा जाता (२६.४८% - २४%)= २.४८% हणजेच र. . १,०२,२२,५७२/- इतक  र कम 
अदा करणे आव यक अस याची िशफारस तां क स लागार यांनी केली आहे. यानुसार 
र. .१,०२,२२,५७२/- इतका भाववाढ फरक ठेकेदार म.ेपी.बी.ए.इ ा िल. यांना अदा करणे या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१७१८१      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/का व/बीआरट एस/७३१/२०१६, द.२/९/२०१६  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

औंध रावेत र याची सुधारणा करणे भाग २(चैनेज २.०० ते ३.९ क.मी. ) राजीव गांधी 
पूल ते र क चौकापयत या र याची सुधारणा करणेचे काम म.े पी.बी.ए. इ ा ा.िल. यांनी पुण 
केले आहे. थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स . ३/२ २००८-०९ नुसार औंध रावेत र याची 
सुधारणा करणे भाग १ कामाची िन वदा र. . ३७,०३,१८,७५८/- अिधक ८.२५% जादा दराने व 
करारना यातील अट  शत नुसार िन वदा र कमे या १०% भाववाढ घट दे यास थायी सिमतीने 
सभा ठराव . ६०७८ द. २६/८/२००८ नुसार मा यता दे यात आलेली आहे. 

तदनंतर मा. थायी सिमतीने ठराव  ६१८६ द. २/९/२००८ नुसार सदर या कामास 
१५%भाववाढ/ घट दे यास मा यता दली. औंध रावेत र ता भाग . २ हा र क चौक ते साई 
च कापयत संर ण वभागा या ह तून जात आहे. यामुळे र याचा पूण मोबदला  संर ण 
वभागाला अदा के यानंतर संर ण वभागा या व वध वभाग मुखांकडून येक वेळेस परवानगी 
घेऊन संर ण खा या या अट नुसार काम कर यात आले आहे. यामुळे सदर काम पूण कर यास 
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वलंब झाला. मा. थायी सिमतीने ठराव . ८२४६ द. २८/८/२०१४ नुसार १९% पयत 
भाववाढ/घट दे यास मा यता दली होती व मा. आयु  सो यांनीह  सदर या तावास द. 
६/१२/२०१४ रोजी मा यता दलेली आहे. 

स थतीत कामाचे अंितम बल अदा केले असून यानुसार आता या क पाचे स लागार 
मे. एस.एन.भोबे अँड असो. ा.िल. यांनी िशफारस केले माणे सदर या कामाचे भाववाढ, कामा या 
र कमे या २१.५८% हणजेच र. . ८,६४,९०,८८८/- इतक  र कम येत अस याचे द. १७/६/२०१६ 
चे प ा वये कळ वले आहे. यापैक  मा. थायी सिमती ठराव . ८२४६ द. २८/८/२०१४ 
अ वय१े९% इतका भाववाढ फरक र. .७,६१,४४,७४३/- ठेकेदारास अदा कर यात आला आहे. 
स लागार यांनी द. १७/६/२०१६ चे प ा वये िशफारस केलेनुसार िन वदाअट  व शत , Tender 

clause volume 1 page no. 92 वर नमूद के या माणे भाववाढ/घट या र कमेस मयादा नाह .  
यामुळे आता ठेकेदार म.े पी.बी.ए. यांना एकूण भाववाढ/घट २१.५८% हणजेच पूव  अदा 

केलेल१े९% वजा जाता (२१.५८% - १९%)= २.५८% हणजेच र. . १,०३,४६,१४५/- इतक  र कम 
अदा करणे आव यक अस याची िशफारस तां क स लागार यांनी केली आहे.  यानुसार 
र. .१,०३,४६,१४५/- इतका भाववाढ फरक ठेकेदार म.े पी.बी.ए. इ ा िल. यांना अदा करणे या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१७१८२      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/फमु य/६६४/२०१६, द.१/९/२०१६  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .२०/८७-२०१६-१७ अ वये भाग .१ 
पीनगर तळवडे मधील सव र यांना साईड प टे व झे ा ॉिसंग करणेकामी म.े काश कॉ ॅ टर 

िन.र. .२८,००,५५०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पाचशे प नास फ ) पे ा २५.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,९८,०८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झाललेी वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 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 –१७१८३      वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.अिमना पानसरे, मा. संजय वाबळे यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव मांक – १७००६, द. १६/०८/२०१६ अ वये म.े अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं था सम वयक यांना मुदतवाढ देणेत आली असून म.े अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं था यांनी याकामी असमथता दश वली अस याने या ठरावाम य ेखालील माणे 

दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे. या “ उप मांत सहभागी २५ म हला बचत गटांनी 
महानगरपािलकेचे अनुदान घेतले नसुन इंड यन बँकेकड ल कज घेतले अस याने व कज परतफेड ची 
जबाबदार  या सहभागी २५ म हला बचतगटांची अस याने या म हला बचत गटांना उप मांत थेट 
सहभागी क न घे यास व यांचे वतीने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण २५ म हला बचत 
गटां या या संयु  उप मां या सम वयक हणनू ीम. आशा शेळके , अ य ा गाग  म हला बचत 
गट, यमुनानगर, िनगड , पुणे ४११०४४ यांची नेमणुक क न यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे ”.  

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

 
ठराव मांक –१७१८४      वषय मांक – ८० 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. संजय वाबळे यांचा ताव- 

रा यातील नगरसिचव व उपसिचव , सहा यक सिचव तसेच सभा कामकाज पाहणारे 
अिधकार , कमचार  यांचेसाठ  आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, मुंबई यां या माफत 
पणजी ( गोवा) येथे द. २७, २८ व २९ ऑग ट २०१६ रोजी या कालावधीत “महापािलका सभा 
कामकाज िनयमावलीम ये करावया या दु या “ याबाबत प रसंवाद व िश ण वग आयो जत 
केला आहे. सदर िश ण वगास ी. लहारे मेहेर गंगाधर, शासन अिधकार , शासन वभाग 
यांना उप थत राहणेस व यांचे जाणे येणेकामी वमान वास व अनुषंिगक खच र. . ९४९७/- 
शासन वभागामाफत अदा करणेस तसेच िश ण फ  र. . १२,०००/- ( अ र  र. . बारा हजार 

फ  ) मे. आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था यांचे नावे डमांड ा ट ारे अदा करणेस व 
सदर खच कामगार क याण वभागाकड ल “कामगार िश ण” या लेखाशीषावर करणेत आले या 
तरतुद तून करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
---------- 
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ठराव मांक –१७१८५      वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा. शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 

ब े य कायालयाम येसन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये 
तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१२,००,०००/-)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
 
ठराव मांक –१७१८६      वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 

थाप य बीआरट एस वभागामाफत बीआरट एस काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  रोड करणे 
(जे.एन.एन.यू.आर.एम. बीआरट एस-१) उ डाणपुलाचे पोहोच र यापासून ते के.एस.बी. चौकापयत 
चे काम म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. यांचे माफत चालू आहे. वषयां कत कामाची िन वदा र. . 
४८,७४,९१,०२९/- इतक  असून याचा िन वदा दर २३.५० %  कमी अ या एकूण र. . 
३९,१५,७७,१६९/- व अिधक िन वदा अट माणे भाव वाढ/घट खचासह ठेकेदारास अदा करणेस 
मा. थायी सिमतीने ठराव . २९१३, द. २२/०२/२०१३ अ वये मा यता दलेली आहे. यानुसार 
िन वदेतील काम अंितम ट यात आहे. या र यालगत असलेले इतर पोहोच र ते अ यंत खराब 
आहेत. यांची दु ती करणे अ यंत आव यक आहे. तसेच सदर कामासोबत ए पायर इ टेट व 
जुना मुंबई पुणे हायवे येथून जाणारा लाय ओ हर चे काम लवकरच पूण होत अस याने सदर 
िनयो जत बीआरट एस र ता, लाय ओ हर, जुना मुंबई पुणे हायवे एकमेकास जोड याकर ता बाजूचे 
संल न खराब र ते दु त करणे अ याआव यक आहे. सदरची र यांची कामे तातड ने करणे 
आव यक अस याने वषयां कत चालू असले या िन वदा . २२/१/२०१३-१४ या कामामधून करणे 
सोयी कर होईल असे वाटते कारण वषयां कत काम हे २३.५० %  कमी अ या दराने मंजूर झाले 
आहे. यामुळे सदरचे काम मूळ िन वदा र. . ४८,७४,९१,०२९/- रकमेपयत हणजेच वाढ व र. . 
९,५९,१३,८६०/- या वर सुच वले या अित र  पोहोच र यां या कामासाठ  येणा-या खचास 
अिधक िन वदा अट माणे िनधा रत केले या मटेर अल या कं ाट कालावधीम ये य  येणा-या 
भाव/घट खचासह मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.         

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
---------- 
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ठराव मांक –१७१८७      वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा. शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 

झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावात नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१८,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१७१८८      वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.संजय वाबळे, मा. शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 

ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात  भांडवती वषयक कामां या 
तरतुद ंम ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट-र. .४,५०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक –१७१८९      वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०६/०९/२०१६     वभाग – आरो य 

सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/२/का व/५८६/२०१६, द.६/९/२०१६  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड शहरातील या कुटंुबाकडे वैय क शौचालयाची सु वधा उपल ध नाह  अशा 
कुटंुबाना उघडयावर शौचास जावे लागते. क  शासनाचे िनदशानुसार अज व कागदप े सादर 
के यास वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अनुदान देणेत येते.  दनांक २ ऑ टोबर २०१७ पयत 
शहर हांगणदार मु  करणेचे उि  ठर वणेत आले आहे. स थतीत क शासन, रा यशासन व 
महानगरपािलका िमळून एक त  र कम . १६०००/- पा  लाभा याना शौचालय बांधणेसाठ  
अथसहा य दले जाते. परंतू लाभा याना र कम अदा के यानंतर यांचेकडून मुदतीत शौचालयाचे 
बांधकाम पुण कर यात येत नाह  असे िनदशनास येत आहे. सदर योजनेची भावीपणे व 
कालमयादेत अंमलबजावणी करणेसाठ  लाभा यानी ािधकृत केले या य /सं था/एज सीकडून 
थमत: शौचालयाचे संपुण बांधकाम पुण करण,े तदनंतर यांचे संमतीने अनुदानाची र कम अदा 

करणे तसेच लाभा याना यो य मागदशन करणे यां याकडून कंवा यांनी ािधकृत केले या 
सं थेकडून यो य प दतीने काम क न घेणे व कामाची गुणव ा तपास यानंतर मोबदला अदा करणे 
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अशा कारे पुणे महानगरपािलकेने महारा  युिनिसपल कॉप रेशन अ ट मधील ७२ ब नुसार योजना 
राब वली असुन सदरचे मॉडेल अ य महानगरपािलकांनी राब वणेत यावे असे शासनाने सुिचत केले 
आहे. तसेच जे लाभाथ  वैय क घरगूती शौचालयाचे बांधकाम वत: करतील यांना पूव चे 
धोरणानुसार र. . १६,०००/- अनुदान देय रा हल. पुणे महानगरपािलकेचे धत वर लाभा या या 
संमतीने बांधकामाची देय र कम पये १६०००/- ित लाभाथ   य /सं था/एज सी इ.काम पूण 
झा यानंतर व य थ सं थेमाफत गुणव ा तपासणी अंती अदा करणसे तसेच गुणव ा 
तपासणीसाठ  िनयु  कर यात येणा-या य थ सं थेस फ  अदा करणे या य  अपे त खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१७१९०      वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.अिमना पानसरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव- 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाम ये समाजसेवक 
अिभनामाची ०३ पदे मंजूर असून र  आहेत नागरव ती वकास वभागातील योजना 
समाजातील दुबल घटकांचे जीवनमान उंचा व याक रता उपयु  आहेत. या योजनांची भावीपणे 
अंमलबजावणी होणे आव यक आहे. या वभागाकड ल िश त MSW  अहताधारक कमचा-यांची 
पदे मंजूर असून र  अस याने योजनांचा सार- चार आ ण अंमलबजावणी करणेवर मयादा येत 
आहेत. नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध योजनाचा लाभ दुबल घटकांपयत 
भावीपणे पोहच व याकर ता या वभागाकड ल समाजसेवक अिभनामा या ३ र  व मंजुर 

पदांवर खालील माणे कमचा-यांची दरमहा र. . २५०००/- (अ र  र. . पंचवीस हजार फ  ) 
मािसक मानधनावर ता पुर या व पात ६ म ह यां या कालावधीकर ता नेमणुक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 अ. . कमचा-याचे नाव  शै णक अहता  पदनाम  मािसक मानधन पये  
१ सोनवणे एस.एम. MSW समाजसेवक २५,०००/- 
२ रंधव े ट.एस. MSW समाजसेवक २५,०००/- 
३ होलबोले बळ राम 

बाबुराव 
MSW समाजसेवक २५,०००/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १७१९१     वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०६/०९/२०१६      
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक - मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव- 

 मा. थायी सिमती सभा (कायप का .२२८) ठराव .१६४३१ द.१४/०६/२०१६ म ये 
मे. ल सी क शन ा.िल.िन.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे 
चोवीस फ ) पे ा २१.१०% ऐवजी २१.२२% अशी दु ती करणेस 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/१०/का व/७५/२०१६ 
दनांक - ०७/०९/२०१६                                      

                                                

                                                                           
  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
   

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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(मा. थायी सिमती ठराव मांक – १७१६५ दनांक – ०६/०९/२०१६ चे लगतचे प ) 
मराठ  भाषा संवधन सिमती खालील माणे गठ त कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

 
१ मा. महापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ य  

२ मा. उपमहापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उपा य  

३ मा. अ य , थायी सिमती, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

४ मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

५ मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

६ मा. अ य , िश ण मंडळ, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

७ मा. अ य , वधी सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

८ मा. अ य , शहर सुधारणा सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

९ मा. अ य , म हला बाल क याण सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

१० मा. अ य , कला, डा, सा ह यक व सां कृितक सिमती सद य 

११ मा. अ य , पयावरण सिमती, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  सद य 

१२ मा. गटनेता, कॉ ेस आय, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१३ मा. गटनेता, भाजपा, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१४ मा. गटनेता, िशवसेना, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१५ मा. गटनेता, मनसे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१६ मा. गटनेता, अप  आघाड  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१७ मा. गटनेता, आर.पी.आय. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१८ मा. महापािलका आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१९ मा. अित.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

२० मा. कामगार क याण अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य सिचव 

२१ मा. शासन अिधकार , िश ण मंडळ, ाथिमक पं.िच.मनपा सद य 

२२ मा. िश णािधकार , मा यिमक वभाग, पं.िच.मनपा सद य 

२३ मा. सहा.आयु  ंथालय वभाग, पं.िच.मनपा सद य 

२४ मा. डॉ. अ वनाश साग लेकर, मराठ  वभाग मूख, सा.फुले पुणे व ापीठ सद य 

२५ मा. राजन लाखे, महारा  सा ह य पर षद, अ य , पंपर  िचंचवड सद य 

२६ मा. अिनल गोरे, सद य, भाषा स लागार सिमती, महारा  शासन सद य 

२७ डॉ.बाबासाहेब शडगे, मराठ  वभाग मूख, महा मा फुले महा व ालय, पंपर  सद य 

२८ ा. अपणा पांडे, मराठ  वभाग, रामकृ ण मोरे महा व ालय, आकुड  सद य 

२९ ीमती. विनता ऐनापुरे, लेखक ितिनधी सद य 

३० मा. धनंजय उफ धनाजी िभसे, मराठ  भाषा अ यासक सद य 

३१ मा. अ ण बो-हाडे, मराठ  भाषा चारक सद य 

३२ मा. डॉ. राज  काकंर या, महा व ालय ितिनधी सद य 

३३ मा. राज अ हरराव, कवी ितिनधी  सद य 

३४ डॉ. राजाभाऊ भैलुमे, सा ह य सिम क सद य 
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मराठ  भाषा संवधन सिमती पदिस द सद य खालील माणे राहतील 
 

१ मा. महापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ य  

२ मा. उपमहापौर, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उपा य  

३ मा. अ य , थायी सिमती, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

४ मा. सभागृह नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

५ मा. वरोधी प नेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

६ मा. अ य , िश ण मंडळ, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

७ मा. अ य , वधी सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

८ मा. अ य , शहर सुधारणा सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

९ मा. अ य , म हला बाल क याण सिमती, पं.िच.मनपा सद य 

१० मा. अ य , कला, डा, सा ह यक व सां कृितक सिमती सद य 

११ मा. अ य , पयावरण सिमती, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  सद य 

१२ मा. महापािलका आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१३ मा. अित.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य 

१४ मा. कामगार क याण अिधकार , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सद य सिचव 

१५ मा. शासन अिधकार , िश ण मंडळ, ाथिमक पं.िच.मनपा सद य 

१६ मा. िश णािधकार , मा यिमक वभाग, पं.िच.मनपा सद य 

१७ मा. सहा.आयु  ंथालय वभाग, पं.िच.मनपा सद य 

१८ मा. डॉ.अ वनाश साग लेकर, मराठ  वभाग मूख, सा.फुले पुणे व ापीठ सद य 

१९ मा. राजन लाखे, महारा  सा ह य पर षद, अ य , पंपर  िचंचवड सद य 
 

सिमतीचा कालावधी व सद यांची िनयु  

अ) मराठ  भाषा संवधन सिमती कायम व पी अ त वात रा हल. 
ब) मराठ  भाषा संवधन समतीचे पदिस द सद य हे कायम व पी सद य असतील. 
क) मराठ  भाषा संवधन सिमती या सद यांचा कालावधी नेमणुक पासून पाच वषाचा असेल. 
ड) पाच वषानंतर सद यां या िनयु या कर याचे अिधकार मा. थायी सिमतीस असतील. 
इ) मराठ  भाषा संवधन सिमतीतील सद य पुनिनयु साठ  पा  असतील. 
फ) एखा ा सद याने राजीनामा द यास कंवा अ य कारणाने सद याने सद य व सोड यास कंवा 
    न याने सद य िनयु  करावयाचा झा यास याबाबत िनयु  कर याचे अिधकार मराठ  भाषा 
    संवधन सिमतीस असतील. 
   सदर मराठ  भाषा संवधन सिमतीचा खच कला, डा, सा ह यक व सां कृितक सिमती या 
अंदाजप कातून केला जाईल.  

                                                           सह /- 
                                                         सभापती 

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


