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

कायप का मांक - २३३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १९/०७/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १९/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.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.वाबळे संजय म हारराव 
१४)मा.जवळकर वैशाली राहुल 

       
यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,   मा.उ हास जगतापü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 

लेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.दुधेकर, 
मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.खोसे, 
मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर- सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार,  मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , 
मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा. क पले, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले-
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कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बोदडे, मा.आढार - शासन अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 

वषय .६०) नागरव ती वकास योजना वभागातील म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
असले या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या िश ण योजनेबाबत (सन 
२०१६-१७) मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६१) तरतूद वग करण करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .६२) तरतूद वग करणाबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .६३)  तरतूद वग करणेबाबत- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .६४) तरतूद वग करणे बाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव.  

वषय .६५) २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये 
वाढ घट करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६६) यायामशाळा देखभाल संर ण व चालन कामी देणेबाबत - मा. वमल काळे,    
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६७) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत - मा. वमल काळे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत - मा. वमल काळे, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .६९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड मु यालयातील भांडवली वषयक कामां या 
तरतूद  म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव. 
वषय .७०) सन २०१६-१७ चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणेबाबत - मा. वमल काळे, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .७१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील “ड” मु यालयातील भांडवली वषयक  
  कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर  
  यांचा ताव. 
वषय .७२) नागपंचमी िनिम  येणा-या य  खचास मंजूर  िमळणेबाबत- मा. वमल काळे, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .७३) मनपा आयु  बंगला यायाम शाळा कर ता यायाम शाळा सा ह य खरेद   
  करणेबाबत- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .७४) आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर  
  यांचा ताव. 
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वषय .७५) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतूद   
  म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .७६) कमचा-यांचे मोबाईल बल अदा करणेबाबत- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर  
  यांचा ताव. 
वषय .७७) तरतूद वग करणेबाबत- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .७८) वाढ व खचास मंजूर  िमळणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा  
  ताव. 
वषय .७९) आ हाट आट टु डओ यांना िन वदा भर यास ितबंधीत कर याबाबत –  
  मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .८०) मनपा या वतीने कै.अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर  पुणे येथे ऑिल पक 

छायािच  दशन–२०१६ आयो जत करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

वषय .८१) २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद ंम ये  
  वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेबाबत- मा.संद प िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे  
  यांचा ताव. 
वषय .८२) ठराव दु तीबाबत- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

---------- 
 
दनांक १२/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३२) चा               
सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

--------- 
ठराव मांक – १६७२१    वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५८४/२०१६ 

द.१०/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .२३ 

अ वये भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट  येथे पु षासाठ  शहाजी गायकवाड यां या 
घराशेजार  २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ीयश कं शन िन.र. .४२,०१,३६५/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार तीनशे पास  फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .४२,६४,३८५/- 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 



4 
 

 
 

राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.    

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

ठराव मांक – १६७२२    वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- झोिनप थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५८५/२०१६ 

द.१०/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१९ 

अ वये  भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (४ िस स) पाडून १६ 
िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. यंकटे रा कं शन िन.र. .२७,९९,९५०/- (अ र  
र. .स ा वस लाख न या णव हजार नऊशे प नास फ ) पे ा १.५०% जा त या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४१,९४९/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७२३     वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१५७/२०१६ 

द.२३/०६/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678) ची 
दु ती ( पॆअर पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s. Maquet  यांचेकडून 
िन वदा न मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने करणेस तसेच सदर Operation Table 
दु त करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीने मागणी केले माणे यांना १००% आगाऊ र कम 
र. .४,०६,४८५/- (अ र  र. .चार लाख सहा हजार चारशे पं याऎ ंशी फ ) देणेस व सदर 
दु तीसाठ होणारा खच र. .४,०६,४८५/- ला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६७२४     वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- सुर ा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/६०१/२०१६ द.०१/०७/२०१६ 
वषय:-मनपा या व वध िमळकती/उदा.करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा  
 इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  प दतीने रखवालदार, मदतनीस कमचार   
 पुर वणेबाबत.  

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

-------- 
ठराव मांक –१६७२५     वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३५३/२०१६ द.५/७/२०१६ 
वषय:-मोशी कचरा डेपोसाठ  नेर , नागपुर या सं थेने बफर झोन संबंधी दले या अहवालाम ये  
 उपाययोजना राब वणेबाबत. 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६७२६     वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६२/२०१६ द.०५/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .११ अ वये  

अ भागांतगत सन २०१४-१५ साठ  पवना नद म ये वर या बाजूस अशु  जलउपसा क ा या 
जवळ गाळ काढणे या कामासाठ   मे. महारा  अंडर वॉटर स हसेस िन वदा र कम 
.३४,९०,९४८/- (अ र  र. .चौतीस लाख न वद हजार नऊशे अ ठेचाळ स  फ ) पे ा १.००% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३४,५६,०३८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  
मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६७२७     वषय मांक – ७  
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/११/२०१६ द.१२/०१/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस . ३/२५ २०१५-१६ भाग .३९ संत 

तुकाराम मधील मु य व अंतगत र याच े ड हायडर व कब पट ंग करणे मे. ह रषकुमार 
आर.गायकवाड यांना र. .७,४६,६२९/- (अ र  र. . सात लाख शेहचाळ स हजार सहाशे 
एकोणतीस फ ) पे ा ४०.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७२८     वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/१०९/२०१६ द.५/०५/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. ं .४/२ २०१४-१५ अ वये वा. .६३ कासारवाड  

या भागात पाणी पुरवठा देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी  मे. जत  पु षो म पाट ल 
िन.र. .५,५८,०७५/- (अ र  र. . पाच लाख आ ठाव न हजार पं याह र फ ) पे ा ४२.८०% 
कमी या दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न घे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७२९     वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६१४/२०१६ 

द.०२/०७/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१६ 

अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट मधील बनसोडे िनवास येथील जूने संडास लॉक पाडून 
२६ िस स न वन सूलभ शौचालय बांधणेकामी. मे. ीयश कं शन िन.र.   ३२,६७,५०६/- 
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(अ र  र. . ब ीस लाख सडूस  हजार पाचशे सहा फ ) पे ा ११% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२९,०८,०८०/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६७३०     वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/८७/२०१६ द.७/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम . २ 

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा 
माती भरणे मे. मह  एम भालेराव िन.र. .१५,४६,७६९/- पे ा ३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४९,९८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७३१     वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/८६/२०१६ द.७/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम .१  

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा 
माती भरणे मे.जी.एस.भुजबळ िन.र. .२३,३७,५९९/- (अ र  र. . तेवीस लाख सदतीस हजार 
पाचशे न या णव फ ) पे ा ३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,८६,८२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१६७३२     वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/५/का व/२१२/२०१६ द.८/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
सहा.आरो यािधकार , आरो य मु य कायालय यांना म.न.पा. कामकाजा तव  उपल ध 

करणेत आलेले वाहन मांक MH-14 CL-248 टाटा सुमो 1 वाहनांचे टायर खराब झालेने नवीन 
टयुबलेस टायस, मे.दशन टायस यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  केली आहे. 
याकामी आले या य  खच र. .२५,३००/- यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७३३     वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- वै क य (ध वंतर  क ) 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१४/का व/४४/२०१६ द.०७/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी सुभाष सावन माछरे यांचे वै कय उपचारापोट  झाले या खचाची ध वंतर योजने या 

िन त केले या दर प का माणे वै कय अिधकार  (ध वंतर  क ) यांनी केले या 
िशफारशीनुसार र. . ६६,५६६/- (अ र  र. . सहास  हजार पाचशे सहास  फ ) ी सुभाष 
सावन माछरे यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६७३४     वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- वै क य  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१४अ/का व/३५/२०१६ द.०७/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
द.१२/२/२०१६ रोजी ध वंतर  योजना सिमतीने केले या िशफारशीनुसार कु. मयुर शहाजी 

बो े यांचेवर िललावती हा पीटल, मंुबई येथे ेन युमरवर ल ऑपरेशन व उपचारासाठ  वै कय 
अिधकार  (ध वंतर  क ) यांनी दरप का माणे केले या िशफारशीनुसार र. .४,०६,९८९/- (अ र  
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र. .चार लाख सहा हजार नऊशे ए को णवद फ ) ी.शहाजी बापु बो े यांचे नावे अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७३५     वषय मांक – १५ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- शासन 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/४९८/२०१६ द.८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) मधील तरतूद माणे ी. लोखंडे 

तानाजी म याबा-भांडारपाल व ी. गराडे ानदेव नामदेव-उपलेखापाल यांनी अ पल दाखल केले 
असून वभागीय चौकशीतील दोषिस  वचारात घेता, अ पल अजातील मु ांवर अ पलीय ािधका-
याने करणा या गुणव ेवर सुसंगत व यायपुण िनणय घेणे अपे त आहे. ी. लोखंडे तानाजी 
म याबा-भांडारपाल व ी. गराडे ानदेव नामदेव-उपलेखापाल यांचेवर केलेली कारवाई यो य व 
िनयमाधीन आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेऊन मा. थायी सिमतीने अ पल मा य 
करणे यो य होणार नस याने अपील अज फेटाळ यात यावा, अशी मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  ी. ानदेव नामदेव गराडे, उपलेखापाल व ी.तानाजी म याबा लोखंडे, भांडारपाल 
यां यावर झाले या अ यायकारक िश े व द ा  झाले या द.६/५/२०१६ रोजी या अजावर 
वचार करणे (मा. थायी समीती ठराव .१६२०९ द.१०/०५/२०१६ नुसार सदर करणी मनपा 
शासनामाफत खाते िनहाय चौकशी कर याकर ता नेम यात आले या खातेिनहाय चौकशी 

अिधकार  यांचेकड ल द.३०/१२/२०१४ रोजीचा अहवाल, सदर चौकशी अहवाला या अनुषंगाने 
अजदार कमचार  यांनी दलेले द.१८/०२/२०१५ रोजीचे अिभवेदन ( यासोबत सादर केलेले सव 
पुरावे),वै क य वभागाकड ल वै /०४/का व/१०६६/२०१५ द.१४/०७/२०१५ रोजीचा अिभ ाय व 
शासन वभागाकड ल शा/०९/का व/४९८/२०१६ द.८/०७/२०१६. रोजीचा ा  झाले या 

अहवालाचा वचार करता तसेच अजदार कमचार  यांचेवर कोणतेह  आरोप िस द झालेले नसलेने, 
व यांची झालेली िनवध सेवेचा वचार करता अजदार यांचे द.६/०५/२०१६ रोजीचे अ पल मा य 
क न शासन वभागाकड ल . शा/०९/का व/२३४/२०१६ द.०७/०४/२०१६ आदेशा वये 
अजदार कमचार  यांचेवर लादलेली शा ती र  करणेस मा यता देत आहे. तथा प उदघृत (सदर) 
करणी महारा  नागर  सेवा िश त व अ पल १९७९ या िनयम ५(१) (चार) तसेच महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (२) (ब) नुसार  ी.तानाजी म याबा लोखंडे, भांडारपाल 
व ी. ानदेव नामदेव गराडे, उपलेखापाल यां या भ व यातील वेतन वाढ वर प रणाम होणार 
नाह  अशा रतीने एक वषासाठ  एक वेतनवाढ ता पूर या व पात रोखून ठेव यास मा यता देत 
आहे. तसेच महारा  नागर  सेवा (पद हन अविध, वीयेतर सेवा,आ ण िनलंबन, बडतफ  व 
सेवेतून काढून टाकणे या काळातील दाने) िनयम १९८१ मधील िनयम ७२(७) मधील तरतूद  
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नुसार िनलंबनाचा कालावधी हा सेवेत यतीत केलेला कालावधी गृह त धर यास तसेच िनलंबन 
कालावधीतील सव आिथक फायदे दे यास मा यता देत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७३६     वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- औ ोिगक िश ण सं था 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं/४/का व/५९२/२०१६ द.८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथ े िश णा याना िश ण देणेक रता मा.आयु सो. 

यांचेकड ल आदेश मांक : औ सं/४/का व/४/२०१६ दनांक ०४/०१/२०१६ अ वये खालील 
 कमचा-यांना दनांक २४/११/२०१५ ते २३/०५/२०१६ या सहा म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधन  र. .१७,०००/- (अ र  र. . सतरा हजार फ )  हंगामी व पाची ता पुरती िनयु  
दे यात आली आहे. सदर नेमणूक चा कालावधी द.२३/०५/२०१६ रोजी संपु ात येत आहे. खाली 
नमूद केले या अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांनी िनयिमत वेतन ेणीत नेमणूक िमळणेकामी म.ेउ च 
यायालय येथ े म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च 
यायालयाचे आदेशानुसार मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 

प  ‘अ’ 

अनु. 
. नाव पदनाम 

१ ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२ ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३ ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४ ी. दुधाळ भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५ ीमती. बोरसे वृंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६ ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७ ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८ ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९ ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
 
उपरो  अनु. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द 

दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून 
व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार दनांक २४/०५/२०१६ रोजी एक दवस सेवाखंड 
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देवून दनांक २५/०५/२०१६ ते दनांक ३१/०५/२०१६ र. .१७,०००/- (अ र  र. . सतरा हजार 
फ ) या माणे व दनांक ०१/०६/२०१६ ते दनांक २४/११/२०१६ पयतचे कालावधी क रता आदेश 

.औ सं/४/का व/५५२/२०१६ दनांक ०७/०६/२०१६ अ वये र. .२०,०००/- (अ र   र. . वीस 
हजार फ ) एक त मानधनावर दनांक २५/०५/२०१६ ते २४/११/२०१६ अखेर ६ म हने 
कालावधी क रता हंगामी िनयु  देणे कामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७३७     वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८६/१६ द.७/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/10/2015-16 अ वये भाग .3 िचखली 

म ये व छतागृह बांधणेकामी मे.िनमाण क शन िन.र. .16,80,397/- (अ र  र. .सोळा 
लाख ऐंशी हजार तीनशे स या णव फ ) पे ा 42.09% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .10,21,774/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७३८     वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८४/१६ द.५/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/13/2015-16 अ वये भाग .11 

यमुनानगर मधील संभाजीराजे डा संकुल येथे लॉन टेिनस मैदान तयार करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे. फु ल रामचं  जाधव िन.र. .23,34,267/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे  सदुस  फ ) पे ा 46.55% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .13,10,049/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत य़ेत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक –१६७३९     वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५७२/१६ द.२९/६/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .61/17/2015-16 अ वये . .4 महा मा 

फुलेनगर पर सरात अंतगत र यांना पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.े काश कॉ ॅ टर 
िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 45.45% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .8,59,163/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याच े
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७४०     वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१४७/१६ द.७/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४१/०७/२०१५-१६ भाग .२१ दळवीनगर 

मधील स ह नं.१६४ आर ण .१९० मैदानाची िसमािभंत बांधणे व मैदान वकिसत करण े
मे.कुबेरा एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५४०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चाळ स पये फ ) 
पे ा ३६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .९,३३,६६३/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६७४१     वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३९/१६ द.११/७/२०१६ 
वषय:- भाग . ४३ मधील मशान भुमीचे व तार करण करणेबाबत.   

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६७४२     वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४४०/१६ द.११/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५५/१/१५-१६ भाग .३० च पाणी वसाहत 

म ये डांबर  र यांची व चरांची दु तीची कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. िन.र. .३५०१४००/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा २१.२०% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२८,९७,०५८/- 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 –१६७४३     वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३२/१५ द.८/७/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ अ वये भाग 

. १८ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, टॉम वॉटर लाईन, इ. थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणेकामी M/s. Barne Construction र. . १४,४९,५८०/-(अ र  चौदा लाख एकोणप नास 
हजार पाचशे ऐंशी फ ) पे ा ४२.७८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
८,७०,९२२/- 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 
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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. 
-------- 

ठराव मांक –१६७४४     वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- औ ोिगक िश ण सं था 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं/४/का व/४४६/२०१६ द.१९/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  येथील खालील नमूद केले या ०२  

कमचा-यांना ०६ म हने कालावधीकर ता आदेश .औ सं/४/का व/३/२०१६ द.०४/०१/२०१६ 
अ वये र. .१७,०००/- (अ र  र. .सतरा हजार फ ) एक त मानधनावर दनांक ११/१२/२०१५ 
ते दनांक १०/०६/२०१६ अखेर हंगामी िनयु  दे यात आली आहे तर  सदर कमचा-यांना पुढ ल 
०६ म ह यांकर ता द.१३/०६/२०१६ रोजी ०१ दवस सेवा खंड त क न द १४/०६/२०१६ ते 
१३/१२/२०१६ अखेर हंगामी ता पुर या व पात मानधन र. .१७,०००/- वर नेमणूक देणे 
आव यक आहे. 

 
अनु. 

. नाव पदनाम मानधन र. . 

१ ीमती. गलांडे पुनम भानुदास मानधन िनदेशक १७,०००/- 

२ ी. घिसंग जनादन व ठलराव मानधन िनदेशक १७,०००/- 
सबब उपरो  नमुद केले या अनु. . ०१ ते ०२ कमचा-यांना यां या नावासमोर 

 नमूद केले या एक त मानधन रकमेवर शिनवार द ११/०६/२०१६ रोजी दुसरा शिनवार िनिम  
सु ट  व र ववार द.१२/०६/२०१६ रोजी सा ा हक सु ट  असलेने द.१३/०६/२०१६ रोजी एक 
दवस सेवाखंड देवून द.१४/०६/२०१६ ते १३/१२/२०१६ पयत ०६ म हने कालावधीक रता हंगामी 
िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७४५     वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- सुर ा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/६१६/२०१६ द.०७/०७/२०१६ 
वषय:- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणी ५० ॅ फक वाडन कमचार   



15 
 

 
 

 तैनात करणेबाबत. 
वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६७४६     वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/३४६/२०१६ द.७/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
िन वदा  ११/२०१४-१५ अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे.म हला मजदुर संघ 

यांचे ित  बाळंत वडा संच र. . ३४२-/ या लघु म दराने एकुण  १५०० संचा साठ  येणा-या 
र. .५,१३,०००/ (अ र  र. . पाच लाख तेरा हजार फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७४७     वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/१७८/१६ द.०८/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ाम ये व वध संसगज य आजार तसेच वै क य, 

आरो य, तसेच पयावरण वषयक जनजागृती कर ता व रा ीय काय मांची भावीपणे 
अमंलबजावणी करणेसाठ  नागर कांम ये जनजागृती करणेकामी शहराचे व ुपीकरण रोख यासाठ  
व वध आकषक रंगांचा वापर क न व वध िच ां ारे व व वध घोषणां ारे मनपा काय े ाम ये 
मह वाचे चौक, शासक य इमारती, व वध गृहरचना सं था यां या िसमा िभंती यावर वॉल साईन 
बोड बनवून घेणेबाबतची ई-िन वदा .१३/२०१५-१६ मधील लघु म िन वदाधारक मे. सुरज 
अँड हटाय झंग यांचे ा  झाले या लघु म दर ित चौ.फूट र. . २७.३३/- या दराने करारनामा 
क न वॉल साईन बोड बनवून घेणेकामी थम ट याकर ता र. . २०,४९,७५०/-रकमे या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६७४८     वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/३४७/२०१६ द.७/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
िन वदा . ०७/२०१४-१५ अ वये िन वदेतील लघु म िन वदाकार मे. साईकृपा ा सपोट 

ित दनी ितवाहन ित ८० कमी साठ  र. .१३००/- व यापुढ ल येक कमी साठ  
र. .८.५०/- माणे यांचेकडून मनपाचे वै कय वभागाअंतगत रा ीय काय मासाठ  १० वाहने 
वाढ व (मुदतवाढ) १ म ह यासाठ  र. .३,३०,०००/- खच  येणार अस याने येणा-या खचास 
 मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७४९     वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशक/पापु/१०७/२०१६ द.७/०६/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
जलशु द करण क  से . २३ येथील ट पा  १ व २ या व वध इमारतींचे 

संर णा मक पर ण (Structural audit)  करणे आव यक असून या कामी १) 
मे. के.बी.पी.िस ह ल इं जिनय रंग स हसेस यां याशी करारनामा क न घेणे व कामाचा आदेश 
देणे २) या कामासाठ  येणा-या एकूण र. .१०,८५,९३८/- (अ र  र. . दहा लाख पं याऐंशी हजार 
नऊशे अडोतीस फ ) या खचास व यावर ल अदा करावया या चिलत दरा नुसार जादा सेवा 
करा या रकमेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६७५०     वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग-लेखा प र ण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९७/२०१६ द.११/०७/२०१६ 

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

द.२०.०६.२०१६ ते द.२६.०६.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/९७/२०१६ द.११.०७.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

ठराव मांक –१६७५१     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग-लेखा प र ण 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/९८/२०१६ द.११/०७/२०१६ 

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

द.२७.०६.२०१६ ते द.०३.०७.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/९८/२०१६ द.११.०७.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

-------- 
ठराव मांक –१६७५२     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग-उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/७/का व/९९८/२०१६ द.११/७/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके तफ सन २०१३-२०१४ म ये शासक य सुधारणा व 

गितमानता अिभयान अंतगत १० कलमी काय मात सेवा सु वधा पुर वणा-या व वध वभागांम ये 
महापािलका तरात घे यात आले या पधत उदयान वभागाला रोख व पात . .७,५०,०००/- 
पा रतोषीके ा  झाली आहेत. उदयान वभागाला ा  झाले या रोख पा रतोषीक र. . 
७,५०,०००/- चा विनयोग तावात नमूद केले या बाबींसाठ  कामगार क याण वभागाकड ल 
शासक य गितमानता काय म - अिधकार  व कमचार  या लेखािशषकाव न खच करणेस 

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

-------- 
ठराव मांक –१६७५३     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- शासन 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/३४५/२०१६ द.८/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) तसेच महारा  नागर  सेवा (िश त व 
अ पल) िनयम १९७९ मधील तरतूद वचारात घेता ी.नागवडे यां या अ पलाम ये कोणतीह  
गुणव ा नसून अ पल िनयमबा  आहे. ी.नागवडे जािलंदर देवराम, िल पक यां यावर महारा  
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महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५६ (२) (ड) नुसार दंडा मक कारवाई कर यात आलेली आहे. 
वभागीय चौकशीतील िन कष, वभाग मुखांची िशफारस, ी.नागवडे यांचे िनयमबा  कामकाज 
या बाबींचा वचार क न यांचे व द केलेली दंडा मक शा तीची कारवाई ह  िनयमानुसार केलेली 
आहे.दंडा मक शा ती र  कर याबाबत िनयमाम ये अ पलाची तरतूद नाह . तर  अ पल अजातील 
मु ांवर अ पलीय ािधका-याने करणा या गुणव ेवर सुसंगत व यायपुण िनणय घेणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  ी.नागवडे यां याकडून मनपाचे कुठलेह  अिधक नुकसान 
झालेले नाह . यां या हलगज पणामुळे, यास हलगज पणा पु हा होऊ नये या कामी यास फ  
स  ताक द दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७५४     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३७/१६ द.१२/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/२१-२१५-१६ अ वये भाग .१५ म ये 

डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Mohanlal Mathrani Construction Pvt. 
Ltd. र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स) पे ा  
१४.९७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,००,३५३/- 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. 
-------- 

ठराव मांक –१६७५५    वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- संगीत अकादमी 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .संअ/१/का व/१०५/२०१६ द.७/०७/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत टाळगाव िचखली 

येथील जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठाची थापना करणेस मा.महापािलका सभा ठराव 
.६८४ द.१३/०५/२०१५ अ वये मा यता दलेली आहे सदर संतपीठाचा अ यास म आराखडा 

ठर वणे आव यक अस याने यासाठ  खालील मा यवरांची सिमती गठ त करणे आव यक आहे. 
१)     ी. डॉ. सदानंद मोरे, संत सा ह य गाढे अ यासक 
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२)     ी. अभय टळक, व त – ी ाने र महाराज सं थान आळंद  

३)     ह.भ.प. दनकर शा ी भुकेले, व त – वारकर  िश ण सं था, आळंद  

उपरो  सद यांची संतपीठ अ यास म सिमतीस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
या यित र  आणखी काह  सद यांची आव यकता भासलेस मा. आयु  यांचे मा यतेने सद यांचे 
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७५६     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- नगररचना व वकास 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/ पं.गुरव/टे-८/२५९/१६ 

द.१२/०७/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे पंपळे गुरव, ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.७९,८०, ८१, ८२, ८३, ८४ पैक  जागेतुन 

मंजूर वकास योजनेतील आर ण ं .३५५ सी.पी.जी.(लहान मुलांचे खेळाचे मैदान) या आर णाचे 
जागेची शासक य मोजणी क न यावयाची असलेने मोजणी फ  र. .४,५४,०००।– (अ र  
र. .चार लाख चोप न हजार फ ) अदा करणेस तसेच अनुषांिगक खच अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७५७    वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/५३७/२०१६ द.१२/७/१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
िन वदा नोट स .१/२०१६-१७  अ वये  ब े ीय कायालया या  काय े ातील नाले साफ 

क न ना यातील िनघालेला गाळ वाहतुक करणे कामासाठ  मे. अ णासो मगर सेवा सह सं मया.  
यांनी नाले साफ सफाई कामी र. .९०.०० ती घन मी. व गाळ वाहतूक साठ  र. .८९.०० ती 
घन मी. इतका सवात लघु म दर वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द. १८/०५/२०१६ या 

तावानुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. अ णासो मगर सेवा सह सं मया यांना इकड ल 
. ब ेआ/५/का व/५३६/२०१६ द.१२/७/२०१६ अ वये करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 

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

-------- 
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ठराव मांक –१६७५८     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- संगीत अकादमी 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .संअ/१/का व/८२/२०१६ द.१३/०७/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची िनगड  येथे संगीत अकादमी असून, िचंचवड व संत 

तुकारानगर येथे संगीत वग चाल वले जातात. सदर या कामकाजावर िनयं ण ठेवून तेथील संगीत 
िश कांकडून कामकाज क न घेणे, व वध कार या संगीत मैफ ली आयो जत करणे, व वध 
संगीत पधाचे आयोजन करणेची कामे मानद स लागार हणून आंतररा ीय कत चे कलाकार प.ं 
डॉ. नंद कशोर कपोते, मानद स लागार हे स या मानधनावर काम पहात आहेत. यांची 
मानधनावर ल मुदत दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी संपु ात येत आहे. पंपर  िचंचवड संगीत 
अकादमी या सांगीतीक, शै णक कामकाजात एकसु ीपणा, सुरळ तपणा असावा व अकादमीचे 
संगीत वषय, दन दन कामकाज सुरळ तपणे अिधक भावीपण ेचालावे याकर ता संगीत े ातील 
संगीत त ाचे मागदशन असणे आव यक अस याने पं. डॉ. नंद कशोर कपोते, मानद 
स लागारयांना पुढ ल ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक देणेस व र. . १५,०००/- ितमाह मानधन 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७५९     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/९५/२०१६ द.१२/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम . ३  

अ वये,  पंपर िचंचवड महानगरपािलके या क भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा 
माती भरणे मे. ड  ड  क  न िन.र. .२३,३७,५९९/- पे ा ३१.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६९,२९१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६७६०     वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/९६/२०१६ द.१२/०७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१६-१७ मधील काम . ४  

अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा 
माती भरणेकामी मे. ड  ड  क  न  िन.र. .२३,३७,५९९/- पे ा ३१.९९% कमी या ठेकेदारा 
कडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६९,२९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१६७६१     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२२१/१६ द.१२/०७/२०१६ 

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

अ. .1 अ वये भोसर  उप वभागाअंतगत भाग मांक ३३ व ३५ मधील सारथी वषयक व 
नाग रकां या मागणी माणे टलाईटची सन २०१५-१६ म ये देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंगीक व ुत वषयक कामे करणे कामी मे.अवधूत इले कल लाईफ ए ड स ह सेस ( 
िन वदा र कम .556295/- (अ र  र. .पाच लाख छप न हजार दोनशे पं या णव फ ) पे ा 
39.98% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७६२     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग-  ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब /े था/काअ/११/७१/२०१६ द.१३/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये ा.रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे नुतनीकरण 
करणे या कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत कामासाठ  ी.सिचन आपटे यांची नेमणुक र  क न 
मनपा पॅनेलवर ल कमया आ कटे ट यांची वा तु वशारद हणुन नेमणुक करणेस तसेच सदरचा 

ताव मा यतेनंतर वा तु वशारद कमया आ कटे ट यांना मनपा या आ कटे ट फ  चर मा. 
थायी सिमती ठराव .११२६२, द.०५/१०/२००५ (Annexure-I) मधील मनपा दरानुसार हणजे 

र. .५० लाखांचे वर ल कामांस २% नुसार फ  देयक अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६७६३     वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३८/२०१६ द.१२/७/२०१६ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 

वायसीएमएच येथील वॉटर िगझरचे देखभाल दु ती करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअर 
िन.र. .93,178/- [अ र  र. . या णव हजार एकशे अ याह र फ ] पे ा 21.66% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७६४     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- थाप य क मु यालय  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५४८/१६ द.१२/७/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/21/2015-16 अ वये भाग .५८ म ये 

मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.के.पी.क शन 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 40.50% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,75,000/- 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 यांच ेबरोबर 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 –१६७६५     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- मा यिमक िश ण वभाग 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/२३२/१६ द.१४/७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा यिमक िश ण वभागाकड ल गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ काय मासाठ  १८ 

मा यिमक व ालयातील ८०% पे ा जा त गुण िमळाले या १०४ व अंध व अपंग १२ असे एकूण 
११६ व ाथाना दयावयाचे ो साहन पर र कम . ४९,००,०००/- व काय म आयोजनासाठ  
येणारा अपे त खच र. . ४०,०००/-(अ र  र. . चाळ स हजार फ ) आगाऊ र कम मा. 
अिध क (मा य) िश णािधकार  यांचे नावे अदा करणेस व सदरचा खच थेट प दतीने खु या 
बाजारातुन करारनामा न करता करणेस तसेच सन २०१६-१७ म ये मा यिमक िश ण 
वभागाकड ल गुणवंत व ाथ  स कार समारंभ या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७६६     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभा/ं१/का व/१५८/२०१६ द.१३/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
म.न.पा.दवाखाने/ णालयांसाठ  आव यक असणा-या औषधे/सा ह यासाठ  करणेत 

आले या र. .१० कोट या तरतुद मधुन िन वदा .४/२०१४-१६ या मा य लघु म दरानुसार 
र. .४ कोट ची तावात नमूद माणे औषध/ेसा ह य खरेद  करणेस व येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७६७     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेआ१५/का व/५७६/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 
वषय:-सांगवी दापोड  व नवी सांगवी येथील पवना नद पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेबाबत.  

वषय मांक ४७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१६७६८     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता( व.मु.का) यांचे जावक . वमुका/८/का व/१९३/२०१६  
 द.१४/७/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .19/2015-16 मधील अ. .12 अ वये 

अशु  जलऊपसा क  रावेत येथे सी.सी. ट. ह  यं णा उभारणे कामी मे. फिन स इं ा चस 
िन.र. .22,54,306/- (अ र  र. .बावीस लाख चोप न हजार तीनशे सहा फ ) पे ा 0.54% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १६७६९    वषय मांक – ४९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/८५६/२०१६ द.१३/०७/२०१६ 

मा.मु य लेखा प 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 तावात नमूद प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामी 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६७७०     वषय मांक – ५० 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/३६३/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे िनवडणूक वभागास भाग .०८ जागा अ पोटिनवडणुक २०१६ क रता आव यक 

ह ड ओ िच ीकरण करणेकामी को. नो.सु .४१/२०१५-१६ अ वये लघु म िन वदाकार मे. राहुल 
ह डोओ अँड शुट ंग, पंपर  यांचे ह ड ओ िच ीकरण र. .७९९/- ती दवस ती कॅमेरा, 
कॅमेरामन व िसड सह आलेले आहेत. िनवडणुक वभागाने जादा कॅमेरे लावलेने, जादा झालेले बल 
र. .११९८५/- (अ र  र. .अकरा हजार नउशे पं याऐंशी फ ) अदा करणे आव यक अस याने 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक –६७७१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- डा  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/४१२/२०१६ द.०१/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .५९ द.११/७/२०१६ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या मा यतेने व नव 
गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१६ 

या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर 
वरंगुळा क , ेमलोक पाक िचंचवड पुणे ४११ ०३३ येथ ेमहापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा 
२०१६-१७ (पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .३,६४,१६०/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस सदर खचातील 
थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच 

र. .२०,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत वभाग  यांच े लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व 
उवर त र. .२,९४,१६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार इ. िन वदा 
प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –६७७२     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- डा  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२९३/२०१६ द.०४/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव  ६० द. ११/७/२०१६ अ वये 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य कब ड  असो., पुणे ज हा कब ड  
असो. यांचे मा यतेने, जय गणेश युवा फाउंडेशन, वनायक नगर, बो-हाडेवाड  मोशी, पुणे ४१२ 
१०५  यां या सहकायाने, पावसाळा संप यानंतर ऑ ट बर/नो हबर २०१६ या काळात वनायक 
नगर, बो-हाडेवाड  मोशी, पुणे ४१२ १०५ येथ ेमहापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१६-१७ 
(म हला व पु ष) आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद केल े माणे येणा-या  अंदाजे 
एकूण र. .३०,०१,७६४/- च े खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या 
खचातील थाप य वषयक खच र. .६,६८,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत 



26 
 

 
 

वषयक खच र. .२,००,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांच ेलेखा िशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .२१,३३,७६४/- डा वभागाच,े महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज, स मान िच हे, ले स 
बॅनर, फ क  कोटेशन नोट स िस  क न खरेद  करणेस व माणप े, िनमं ण प का ई.भांडार 
वभागाकडून क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –६७७३     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- डा  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/४१८/२०१६ द.०५/०७/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६१ द.११/७/२०१६ अ वये 

शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह .सी. ले स, बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पूजा खच, 
टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीने करणे, पधा आयोजन 

सभा चहापान, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ. ज हािधकार  तथा अ य , 
ज हा डा प रषद पुणे यांचे द.१६/९/२०१५ चे इितवृ ाम ये मंजूर केले माणे, ज हा तर 
शालेय डा पधा २०१६-१७ पासून म.न.पा.कडून ित दन पंच मानधन र. .२५०/-व यांना 
ित दन दोन वेळेचा चहा व अ पोपहार क रता र. .५०/-असे ित दन तीपंच मानधन 

र. .३००/- खच मंजूर करणेस, सन २०१६-१७ म ये वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. शाळेतील 
अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० व संघटने माफत 
आयो जत डा पधसाठ  ५० शालेय खेळाडू, यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक 
यांचे वास खच, दैिनक भ ा, वेश फ  औषध खच इ.अदा करणे कामी अंदाजे र. .१,५०,०००/- 
असे एकूण येणा-या संभा य खच र. .१३,७९,९५०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा २०१६-१७ अनुषंगाने येणारा खच हा डा िनधी - वा षक डा 
पधा व डा कला सा ह य या लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून 

खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१६-१७ अनुषंगाने मंडप, बैठक 
यव था, मैदान तयार करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. 
व पाचा खच हा े ीय कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत 
वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –६७७४     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १९/०७/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक–मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव- 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ६३ द.११/७/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने भाग .३६ लांडेवाड  भोसर  गणपती मं दर येथे लांडेवाड  भोसर  
यायामशाळा चाल वली जाते.  नव महारा  त ण िम मंडळ, लांडेवाड  भोसर  पुणे यांनी मनपा 
भाग .३६ लांडेवाड  भोसर  गणपती मं दर येथे लांडेवाड  भोसर  यायामशाळा ११ म हने 

कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मागणी केलेली आहे. मनपाची भाग .३६ 
लांडेवाड  भोसर  गणपती मं दर येथील यायामशाळा नव महारा  त ण िम मंडळ, लांडेवाड  
भोसर  पुणे यांना ११ म हने कराराने दर महा र. .२,०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन 
सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –६७७५     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १९/०७/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव-  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ६४ द.११/७/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने धावडेव ती भोसर  येथे यायामशाळा चाल वली जाते. 
िस दे र युवा ांती िम  मंडळ, धावडेव ती यांनी मनपाची धावडेव ती यायामशाळा ११ म हने 
कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मागणी केलेली आहे. तर  मनपाची धावडेव ती 
यायामशाळा, िस दे र युवा ांती िम  मंडळ, धावडेव ती यांना ११ म हने कराराने दर महा 
र. .२,०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –६७७६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १९/०७/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव -  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव . ६५ द.११/७/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने साई शारदा औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  येथे मनपाची 
साई शारदा म हला यायामशाळा कासारवाड , पुणे ह  यायामशाळा चाल वली जाते. सदर 
यायामशाळा हंदवी िम  मंडळ, कासारवाड  यांना मनपा अट  शत नुसार ११ म हने कराराने दर 
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महा र. .२,०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –६७७७     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १९/०७/२०१६      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव-  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव  ६६ द.११/७/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने पुनावळे येथे यायामशाळा चाल वली जाते. सदर यायामशाळा 
स ाट अशोक वचार मंच ट, पुनावळे व ती, पुनावळे यांना मनपा अट  शत नुसार ११ म हने 
कराराने दर महा र. .२,०००/- मनपाकडून सेवाशु क देऊन सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –६७७८     वषय मांक – ५८ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- डा   
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.आयु  यांचे प  . डा/४/का व/९६/२०१६ दनांक ८/७/२०१६ 
वषय:-सन २०१६-२०१७ म ये म हला मुलींना योग िश ण देणे, ह  योजना राब वणे बाबत. 

वषय मांक ५८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –६७७९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १९/०७/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/४१८/२०१६ द.१४/०७/२०१६ 
वषय:-मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद बाबत..  

वषय मांक ५९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
 
ठराव मांक – १६७८०     वषय मांक – ६० 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ह  िश ण योजना गे या तीन वषापासुन मनपा 

तरावर राब व यात येते. सदर योजना गे या तीन वषापासुन मे.अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं थेने पंपर  िचंचवड महापािलके या ह त व तीपातळ वर अगद  भावीपणे 

राब वलेली आहे.यावष ह  मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था यांचे माफत मागील 
वष याच िश ण वषयांचे िश ण हे मागील वष याच म हला लाभा यासाठ चे पा ता िनकष 
(अट  व शत ) व दरानुसार मा. थायी सिमती सभा ठराव .१६०७१ द.२०/०४/२०१६ या ठरावा 
सोबत या प –अ मधील नमुद तपशीलानुसार द. ३१/०३/२०१७ अखेर पयत या कालावधी 
पयतचे िश णाचे काम हे मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचे माफत 
दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. मा  सदर या िश ण योजनेस क शासना या सेवाकर 
वभागातफ आकर यात येणारा सेवाकर देय/लागु आहे. यानुसार सं थेमाफत होणा-या 
िश णापोट या देय र कमे या अनुषंगाने िनयमानुसार होणा-या सेवाकराची र कम ह  उपरो  

नमुद ठरावासोबत या प  – अ मधील िश ण वषय िनहाय िश ण शु कानुसार या देय 
र कमे यित र  वाढवुन ावी लागणार आहे. मा.नगरसे वका/नगरसेवकां या िनवडणुक ची 
संभा य आचारसं हता चालु आिथक वषात लागणेपुव  िश णाचे कामकाज सु  असावे यासाठ  
तसेच सेवाकराची र कम ह  शासनास भरावी लागणार अस याने व ठरावानुसार या दरात होणा-
या िश णापोट ची र कम फ  मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला िमळणार 
अस याने चालु वषात सदर िश ण योजनेपोट  होणा-या िश णानुसारची व होणा-या 
िश णानुसार या देय र कमेवर होणा-या सेवाकराची र कम ह  लेखािशष   म हलांसाठ  

योजना/म हला व बालक याण योजना  उपलेखािशष :-  म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म  
यातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरकामी आव यक ती कायवाह  क न र कम 
अदा करणेबाबतचा संपुण अिधकार मा. आयु  सो. यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६७८१     वषय मांक – ६१ 
दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

झो.िन.पु थाप य वभागाकड ल तावात नमूद माणे करकोळ दु ती व देखभाल 
करणे या लेखािशषावर ल तरतूद त फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. . १,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७८२     वषय मांक – ६२ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद म ये 
तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. . १५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६७८३     वषय मांक – ६३ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणे कामी तावात नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. . ६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७८४     वषय मांक – ६४ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम ये तावात  
नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ४,५५,०००/-) 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६७८५     वषय मांक – ६५ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

मा. थायी सिमती ठराव .१६५९७ द.२८/६/२०१६ र  करणेस व क भागातील अंदाज 
प कामधील तावात नमूद माणे वकास कामांम ये वाढ/ घट  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/घट र. . ९०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७८६     वषय मांक – ६६ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

. .१४ से.नं.२५ िनगड  िधकरण येथील सा व ीबाई फुले यायामशाळा, देविगर कर 
नृ य कला मंच या सं थेस देखभाल संर ण व चालन कामी यो य या अंशत सेवा शु क 
त वावर एक वष कालावधीकर ता दे यास व या कामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६७८७     वषय मांक – ६७ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

थायी सिमती ठराव . १६६५५ द. ५/७/२०१६ र  करणेस व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे करणे कामी तावात 
नमूद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६७८८     वषय मांक – ६८ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

थायी सिमती ठराव .१६६५४ द.५/७/२०१६ र  करणेस व महानगरपािलके या सन 
२०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. .११,२२,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७८९     वषय मांक – ६९ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात भांडवली वषयक कामां या तरतूद  
म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७९०     वषय मांक – ७० 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  

महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये भाग . ३१ दघी येथील 
कामासाठ  तावात नमूद केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
वाढ/घट र. .६३,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६७९१     वषय मांक – ७१ 
दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात भांडवली वषयक कामां या 

तरतूद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. . ३०,००,०००/-)  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – १६७९२     वषय मांक – ७२ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
मनपाचे खालील नमूद माणे वॉडात नागपंचमी साजर  कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. भाग .२१,५४,१३,१६,४२,४७,१७,७,४१,२७,३९,४  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६७९३     वषय मांक – ७३ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
पंपर  िचंचवड मनपाची मा.आयु  बंगला येथे यायाम शाळा असून, सदरचे यायामशाळे 

क रता १) मोटोराईजड ेड िमल २) मोटोराईजड बाईक ३) डंबे स इ. यायाम शाळा सा ह य 
खरेद  करणे आव यक आहे. सदरची खरेद  कोटेशन नोट स प दतीने करणेस व सदरचे येणारे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६७९४     वषय मांक – ७४ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
मे.सामथ इं ड रअर, बाणेर, पुणे यांची महापािलके या पॅनेलकर आ कटे चर 

(वा तूशा ) हणून िनयु  करणे व यांना आ कटे ट वषयक कामे दे यास व याकामी 
येणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सलचे िनयमानुसार यांना फ  अदा करणेस तसेच याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

ठराव मांक – १६७९५     वषय मांक – ७५ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
फ े ीय कायालय मु यालयाचे सन २०१६-१७ या अंदाजप ाम ये कामा या 

तरतूद म ये तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६७९६     वषय मांक – ७६ 
दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -  
मा.सभापती थायी सिमती यांना आणखी एका वीय सहा यकाची आव यकता अस याने 

ी. ाने र कसनराव पंगळे, मु य िल पक यांची मा.सभापती, थायी सिमती यांचे वीय 
सहा यक हणून नेमणूक कर यात आली आहे. तर  यांचे मोबाईलचे दरमहा बल पुव माणेच 
मनपा िनयमानुसार महापािलकेमाफत अदा करणेस तसेच ी.गोरखनाथ शंकर िलमण, मु य 
िल पक यांची मा.महापौर यांचे वीय सहा यक हणून नेमणूक झाली अस याने यांचे मोबाईलचे 
दरमहा बल मनपा िनयमानुसार महापािलकेमाफत अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६७९७      वषय मांक – ७७ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाम ये तावात 

नमूद माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६७९८      वषय मांक – ७८ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
अ े ीय काय े ात होणा-या व वध काय मांसाठ  मंडप वषयक कामे करणे (िन वदा 

.१८/१९/२०१५-१६) या कामाचे िन वदा दर वजा जाता सुधार त खच र. .४९,५०,०००/- (वाढ व 
खच र. . २४,६०,०००/-) यास मा यता देणेत येत आहे. 



35 
 

 
 

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

ठराव मांक –१६७९९      वषय मांक – ७९ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
व ठल मणी मूत  खरेद  िन वदा आ हाट आट टु डओ यांनी भरली असून र. . 

४१००/- ती मुत  हा दर भरला असून सदरचा दर हा सेकंड लोए ट दर असून यांनी सदर या 
मूत चे २७५०/- हा दर इतर खरेद दारांना दला असून या संदभात वतमान प ात दशाभूल 
करणार  बातमी िस द के यामुळे मनपा अिधकार  व पदािधका-यांवर बदनामीचे आरोप झाले 
अस यामुळे यांना िन वदा भर यास तीन वषाक रता ितबंधीत कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६८००      वषय मांक – ८० 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
मनपा या वतीने कै. अंकुशराव लांडगे ना यगृह, भोसर , पुणे येथे माहे ऑग ट २०१६ 

म ये ऑिल पक छायािच  दशन-२०१६ आयो जत करणेस व याकामी अंदाजे र. . 
५,४५,०००/- इतका खच अपे त आहे यास मा यता व सदर खचातील थाप य वषयक खच 
र. . १,००,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. . १,००,०००/- 
हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खचा टाकणेत येईल व उवर त र. . 
३,४५,०००/- हा खच डा वभागाचे डा िनधी मनपा तफ आयो जत व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच पी. ह .सी. ले स बँनर, सा ह य टेशनर  खरेद  कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस, िनमं णप का व हँडबील छपाई इ. भांडार वभागाकडून क न 
घेणेस अथवा कोटेशन नोट स िस द क न  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६८०१      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १९/०७/२०१६      

सुचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक-मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.संद प िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव –  
क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे वकास कामांम ये वाढ/घट 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ४,००,०००/-) 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक –१६८०२      वषय मांक – ८२ 

दनांक – १९/०७/२०१६      

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

संदभ:-मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
मा. थायी सिमती सभा ठराव .१६६२४ द.०५/०७/२०१६ मधील एक म ह यापयत 

कंवा आव यक कालावधीपयत चालू ठेवणे कामी येणा-या खचास हा मजकूर वगळ यात यावा व 
या ऐवजी एक म ह याचे कालावधी पयत चालू ठेव यास व येणा-या र. . ६,००,०००/- + 

२०,०००/- िश टंगचे खचास हा मजकूर समा व  कर याचे दु तीसह 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/९९१/२०१६ 

दनांक – २०/०७/२०१६   
   

                                                                           
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


