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

कायप का मांक - २२२ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०३/०५/२०१६         वेळ - दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०३/०५/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभसे खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

१)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२)  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
३)  मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
४)  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
५)  मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

यािशवाय मा.डोईफोडे-सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल 
रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसल–ेमु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.माछरे, 
मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े 
मा.क पल,े मा.थोरात, मा.लडकत, मा. परजादे, मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.कांबळे, मा.ग टुवार, 
मा.शेख, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.भोसल,े मा.सोनवण-ेकायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

क न घेणेत आल े–  
वषय .२०) नािशक फाटा ते वाकड र यावर बी.आर.ट .एस. बस टेशन बांधणे भाग -१ या 

कामास सुधार त मा यता िमळणेबाबत.  
वषय .२१) वाढ/घट करणेस मा यता देणेबाबत - मा. नारायण ब हरवाडे व मा.सं दप िचंचवडे 

यांचा ताव. 
वषय .२२) मनपा या जैव व वधता सिमती व वधी सिमती या सद यासह मा. महापौर 
  इ. या िस क म येथील व वध क प पाहणीसाठ चे दौ-याबाबत. 
वषय .२३) शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत अंजठानगर येथील क पाम ये थाप य 
  वषयक दु तीची कामे करण.े (सुधार त िन.र. . ४८,००,०००/- ) 
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वषय .२४) शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पाम ये थाप य 
  वषयक दु तीची कामे करण.े (सुधार त िन.र. . ४८,००,०००/- ) 
वषय .२५) भाग . ९ मधील  ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालयाचे नुतनीकरण करणे. 
  (सप ान सुधारणा करण)े 
वषय .२६) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी, अ णासाहेब मगर टेड अम बालेवाड या धत वर 
  करणे व नॅशनल लेवलचे बण वण.े (अ) येथील जलतरण तलावाची न याने दु ती 
  करणे व मजबुतीकरण करण)े या कामाचे सुधार त खचास मंजूर  िमळणेबाबत.  
वषय .२७) तालेरा णालया या न वन इमारतीमधील व बाहय प रसरातील साफ-सफाईचे 
  कामाबाबत. 
वषय .२८) वाय.सी.एम.एच.मधील िसट  कॅन सटर चाल व या या सं वदेस मुदत वाढ बाबत. 
वषय .२९) िचखली मैलाशु द करण क  येथील तळयातील गाळ काढणे व सुशोिभकरण करण.े 
वषय .३०) पं.िचं. मनपा या मैलाशु द करण क ात तयार होणा-या लजची वाहतुक करण.े 
वषय .३१) मे. बी एलकेअर यांना वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर  
  चाल वणेकामी मुदत वाढ देणेबाबत. 
वषय .३२) भाग . २७ मधील आय.ट .आय. इमारतीची थाप य वषयक कामे करण.े 
वषय .३३) भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस. र ता ते रे वे 
  लाईन पयत र ता वकसीत करण.े 
वषय .३४) मनपाचे गणवेश देय म हला कमचा-यांक रता सन २०१४-१५ व २०१५-१६ कर ता  

शासन दर करारानुसार म हला गणवेश खरेद  करणेबाबत.  
वषय .३५) भाग .९ संभाजीनगर मधील मु य र यांचे कॉ ट करण करणे व 

अधुिनकरण, सुशोिभकरण करण.े 
वषय .३६) ान बोिधनीचे माजी ाचाय व कायवाह मा. ी.वा.ना. अ यंकर यांना 

महानगरपािलके या वतीने मानप  देणेबाबत या काय मासाठ  येणा-या खचास 
काय र मा यता देणेबाबत. 

वषय .३७) क व ड भागातील (क, ड व ई) लजची मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करण.े 
वषय .३८) मा.महापौर यांचे दनांक ३०/०४/२०१६ चे प ानुसार मा.स ा ढ प ने यांसह 

एकुण सहा म हला सद यां या िस क म येथील व वध क पाचे पहाणी      
दौ-याबाबत. 

वषय .३९) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील हेगडेवार डा संकुल येथे दनांक 
१/०५/२०१६ रोजी होणा-या माजी महापौर कै.िभकु वाघेरे पाट ल ५६ वी महापौर 
चषक रा ीय बॉड  ब डंग पधा २०१६-२०१७ या पधक रता विन पेण जिन  
संच व  काश यव था करण.े 

वषय .४०) वभागातील कायालयाक रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद बाबत. 
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वषय .४१) पंपर  िचंचवड मनपासाठ  घनकचरा यव थापन पयावरण संवधन वायु दुषण व 
सांडपाणी या पुनवापर क प इ याद  क रता व वध अ याधुिनक क प 
राब वणेकामी क प स लागार हणून म.े इ ा. इन यांची नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .४२) िचखली मैलाशु द करण क ातील उव रत जागेत लॅ ड केप डझाईन करणे व तर 
थाप य वषयक कामे करण.े 

वषय .४३) मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेक रता न वन वाहन खरेद  करणेबाबत. 
वषय .४४) ठरावात दु ती करणेबाबत–मा.नारायण ब हरवाडे व मा.सं दप िचंचवडे यांचा 

ताव. 
वषय .४५) सन २०१६-१७ चे मंजूर अंदाजप कातील तरतूद ंम ये िन वदा कायवाह साठ  

वाढ/घट अ वये फेरबदलास मा यता िमळणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे व 
मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव. 

वषय .४६) वॉड .२४, ४२ मधील जलिन:सारण यव था सुधारणा कामे करणे या कामाचे 
वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलासभाऊ 
थोपटे यांचा ताव. 

वषय .४७) वॉड .५० प जी पेपर मील थेरगाव प रसरातील जलिन:सारण वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाचे वाढ व खचास 
मा यता िमळणेबाबत-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 

वषय .४८) आप ी यव थापन वभागाचे मु य सम वयक तथा आप ी यव थापन 
अिधकार  ी.ओम काश कसनराव ब हवाल यांची मानधनावर ल कामकाजाची 
मुदत संपत आली अस याने यांना एक त मानधनावर नेम यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मंजूर  देणेबाबत-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.सं दप 
िचंचवडे यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणते आली. 

सुचक-मा.नारायण ब हरवाडे      अनुमोदक- मा.संद प िचंचवडे  
सभा कामकाजात काह  अित मह वाचे वषय अस याने यांचा अ यास करणेकामी आजची सभा 
शु वार दनांक ०६/०५/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 
सभापती - सभा शु वार दनांक ०६/०५/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा.पयत तहकुब करणेत येत 

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

कायप का मांक - २२२ 
( दनांक ०३/०५/२०१६ ची तहकुब सभा) 

(सभावृ ांत) 
दनांक - ०६/०५/२०१६         वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०३/०५/२०१६ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ०६/०५/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२)  मा.सौ. साळंुके स वता सुरेश 
३)  मा.तापक र अिनता म छं  
४)  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५)  मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६)  मा.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.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
११)  मा.नेटके सुमन राज  
१२)  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल, 

मा.च हाण, मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, 
मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.फंुदे, मा.दुरगूडे, मा.इंदलकर, 
मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, 
मा.दुधेकर, मा.सवण,े मा.च हाण, मा.क पल,े मा.थोरात, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबल,े मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.शेख, 
मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे, मा.भोवरे- शासन 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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दनांक २६/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२२१) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
ठराव मांक –१६१०९      वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/८३/१६ द.२२/०४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/२/२०१५-१६ थेरगाव . .५० म ये 

गावठाण येथील ी.छ पती िशवाजी महाराज पुत यास मेघडंबर  करणेकामी म.ेसागर क शन 
िन.र. .२०,१६,२८५/- (अ र  र. .वीस लाख सोळा हजार दोनश े पं याऎशी पये फ ) पे ा 
९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१९,२६,५६०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६११०      वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/८४/१६ द.२२/०४/२०१६ 
वषय - भाग .२१ दळवीनगर लोकमा य हॉ पटल जवळ वे टन प तीचा सुलभ शौचालय 

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

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

ठराव मांक –१६१११      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२१७/२०१६ द.२०/०४/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस वचारात घेऊन –  
मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वय ेमनपाचे आर क 

.३०२ बड हॅली उ ान व नौकानयन भाडेत वावर चाल वणेस देणेबाबत मे.गजराज बोट ंग लब 
या ठेकेदाराची (एकुण ा  उ प नापैक  मनपास िमळु शकणारे उ प न (१० ट के) 
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र. .१७,३८,८००/-  (अ र  र. . सतरा लाख अडोतीस हजार  आठशे फ ) पे ा  ठेकेदारास 
िमळणा-या एकुण उ प नापैक  मनपास २४.५० ट के या िन वदा मंजुर दराने तीन वष 
कालावधीसाठ  िमळणारे भाडे शु क र कम पय े४,२६,००६/- असे ितवष र. .१,४२,००२/- या 
माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न 

घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणते येत आहे. तसेच मे.गजराज बोट ंग लब यांचा 
पुवानुभव वचारात घेता व नौकानयनातील जोखीम वचारात घेता म.े गजराज बोट ंग लब यांस 
सदरचे दराने व अट  शत नुसार पाच वष कालावधीकर ता नौकानयन भाडे त वावर चाल व यास 
दे यास व याकामी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६११२      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१८६/२०१६ द.१६/०४/२०१६ 
वषय–मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल मो या झाले या वृ ांचे पंजरे काढून दु त क न 

पुर वणेबाबत. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक –१६११३      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१८५/२०१६ द.१६/०४/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१८/२०१४-१५ अ वये मनपा 

प रसरातील वृ ांचे मनपा ह ीत पुनरोपण करणकेामी म.ेजी.बी.इं टर ायजेस िन.र. . 
२९,७०,९८७/- (अ र  र. . ऐकोणतीस लाख स र हजार नउशे स याऐंशी फ ) या ठेकेदाराची 
िन वदा अंदाप क य दरापे ा (-१०.७०% कमी) सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६११४      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/७८१/२०१६ द.२५/४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. ट पा १ अंतगत शहरा या ४०% भागात २४x७ पाणीपुरवठा योजना 

राब वणेचा क प पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने हाती घेतला आहे. सदर ४० ट के 
भागासाठ या कामा या र. .१४३.१७ कोट  रकमे या ड पीआरला क  शासनाने मंजूर  दान 
केलेली आहे. सदर १४३.१७ कोट  या रकमेत देखभाल दु ती या खचाचा समावेश नसून सदरची 
र कम फ  Construction कामासाठ ची आहे. मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 
१५।१।२०१५-१६ मधील पंपर  िचंचवड शहरा या ४० ट के भागात २४X७ पाणीपुरवठा करणे या 
कामांतगत “Implementation of continuos (24X7) pressurised water supply in 40% area of Pimpri 

Chinchwad & Operation & Maintenance of the system for five years.”  या कामासाठ   
माग वले या िन वदेचा तपशील खालील माण ेआहे. 

* कामाचे नाव –   “Implementation of continuos (24X7) pressurised water supply in 
40% area of Pimpri Chinchwad & Operation & Maintenance of 
the system for five years.”·          

* िन वदा . –  १५।१।२०१५-१६   

* िन वदा र. . -  Item Rate Tender अस याने Operator  कडून दर माग व यांत 

  आला.   
* बयाणा र कम – १,४३,००,०००।–    

* अंदाजप क य तरतूद – सन २०१६-१७ या आिथक वषाम य ेर. . ४० कोट  

* कामाची मुदत – २+५ वष· 

* िन वदा िस चे दैिनकाचे नाव– दै. नवभारत टाई स, दै. महारा  टाई स,  

  दै.टाई स ऑफ इं डया 
* िन वदा व  दनांक -  ०६।११।२०१५ ते द २३/०२/२०१६ 

*  िन वदापूव बैठक दनांक - २६।११।२०१५ 

*  िन वदा वकृती दनांक – २३।०२।२०१६ 

*  िन वदा उघड याचा दनांक -२५/०२/२०१६ 

*  िन वदा फॉम व  सं या – ०२ 

           दो ह  ठेकेदारांनी भरले या िन वदांचा तुलना मक त ा खालील माणे तयार 
केलेला आहे. 
अ. . ठेकेदाराचे नाव िन वदा र कम 

१ मे. व राज इ ा चर िल. र. .२,०७,५८,२९,४२४/- 
२ मे.एसपीएमएल इ ा. ा.िल. र. . ३,१६,९२,३७,९१६/- 
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        तां क मा यतेची २१७.१५ कोट  ह  र कम व सवात कमी दराची म.े व राज 

इ ा चर िल. यां या दरांचे व ेशन वचारात घेता सदरची सवात कमी दराची म.े व राज 
इ ा चर िल. यांची वषयां कत कामासाठ  र. .२,०७,५८,२९,४२४।- (अ र  र कम पये 
दोनशे सात कोट  अ ठाव न लाख एकोणतीस हजार चारशे चोवीस फ  ) िन वदा वकृत 
कर यास तसेच  सदर ठेकेदाराशी करारनामा क न घेणेस व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

अनुकुल – ११      ितकुल – २ 

सदर ठराव बहुमतान ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१६११५      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/१९६/२०१६ द.२५/४/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –                                   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागातील खड यांना पडदे, पाइप व साईड 

ाकेट (पसंत नमु या माण)े  फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नो टस ं  ४८/२०१५-
१६ िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशनमधील म.े टार फॅ स िनगड  यांचे पडदे 
खरेद साठ  यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण 
र. .१,२३,८४६/- चे  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६११६      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/४५६/२०१६ द.२५/०४/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपाचे मा.पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच सा ह य 

खरेद करणेकामी कोटेशन नोट स .४३/२०१५-१६ अ वय ेबंद पाक टात कोटेशन दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.ेधम एंटर ायजेस 
यांचे Samsung Galaxy A5 ती नग र. .१९,४९०/- असे एकूण ०५ नगांसाठ  एकूण 
र. .९७,४५०/- सा ह याचे लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ३.३९% ने जा त आहे. मे.धम एंटर ायजेस यांचे आव यक मोबाईल संच खरेद कामी 
एकूण र. .९७,४५०/- दर वकृत करणेत आले आहेत. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६११७      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- अ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ ेका/०५/का व/१८९/२०१६ द.२५/०४/२०१६ 
वषय–िनगड  येथील कै.मधुकर पवळे उ डाणपुलाखालील जागा वाहनतळासाठ  ११ म हने 

कालावधीक रता ी.केशव द ा य थोरात रा.िनगड , पुण-े४४ यांना भा याने देणेबाबत. 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक –१६११८     वषय मांक – १० 
दनांक –०६/०५/२०१६    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/११२/१६ द.२६/४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मे. वािलट  केटरस यांना वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न चाल वणेस देणे तसेच 

राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना ित दन ित ण 
आहार र. .९०/- या मंजुर दराने द. १/१/२०१६ पासून द.८/३/२०१६ कालावधीसाठ   मुदतवाढ 
देणेस व यानुसार आले या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६११९      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग-  व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता( व/या)ं यांचे जावक . वमुका/८/का व/२१३/२०१६ 

द.२६/०४/२०१६ 
मा.सह शहर अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/२०१५-१६ मधील अ. .२  अ वये 

भाग  ५३ मधील वाकड प रसरातील दवाब ी यव थेतचे नुतनीकरण करणे कामी म.े आर 
एन एंटर ायजेस िन.र. .११,९९,९९९/- (अ र  र. . अकरा लाख न या णव हजार नऊशे 
न या णव फ ) पे ा ३५.२०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१२०      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/या)ं यांचे जावक . वमुका/८/का व/१९२/२०१६  

द.२६/०४/२०१६ 
वषय:- कायशाळा येथे सी . सी. ट. ह . यं णा उभारण ेबाबत. 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६१२१      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- नगररचना व वकास 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/८७/२०१६ द.२७/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे मोशी येथील िशवाजीवाड  मधील गट.न.ं४८ जूना (गट नं.४९)मधील ६०.०० मी पुणे-

नािशक महामागापासून गट न.ं१५१ (जूना गट न.ं१५१) मधील देहू-आळंद  ३०.०० मी 
र यापयतचा र ता वकिसत करणेसाठ   जमीन संपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे सादर करणे आव यक आहे. सदर र ता ं द करणाखालील जिमन खाजगी मालक ची 
अस याने र ता ं द ने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन करणे आव यक अस याने र ता ं द ने 
बाधीत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६(२) व भूसंपादन 
कायदा १८९४ चे तरतूद  अंतगत भूसंपादन करणेस मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .०७, 
द.७/१०/२०१५  अ वये तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .७६९, द.२०/११/२०१५ अ वये 
मा यता घे यात आली आहे. सदर र या या भुसंपादनापोट  येणा-या य  खचास व सदरचे 
खचाचे अिधकार मा.आयु  यांना देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१२२      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/४/का व/२५२/२०१६ द.२७/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम हॉ पीटल या ठकाणी राजीव गांधी 

जवनदायी आरो य योजना राब वणेत आलेली आहे . योजनेतील  लाभाथ  णांची संपुण मा हती 
Online शास कय सं थेकडे  संगणक कृत  भरणेकर ता भारत संचार िनगम िल. ची 4mbps  
इंटरनेट  लीज लाईन (ILL) आदेश मांक-ई- ग ह/४/का व/५२०/२०१४ द.१४/०८/२०१४ 
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अ वये दनांक १०/०२/२०१५ पासून पुर वणेत आलेली आहे. सदर या कामकाज खचास मा. 
थायी सिमती सभा ठराव मांक ७१८७ दनांक ८/०७/२०१४ अ वये मा यता घेणेत आलेली 

आहे. राजीव गांधी जवनदायी आरो य योजना कर ता म.ेभारत संचार िनगम िल. 
4mbps इंटरनेट लीज लाईन (ILL) चे ९ फे ुवार  २०१६ ते ३१ माच २०१७ या कालावधीचे बील 
र कम पये ६,४७,९६८/- (अ र  र. . सहा लाख स चेाळ स हजार नऊशे अडूस  फ ) चे 
खचास  तसेच ित वष  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६१२३      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१७३/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३४/२०१५-१६ क,ड,ई े ीय 

कायालयांतगत र याचे कडेने लागवड केले या झाडांची आळ  करण े कर ता मे.िनशांत 
इंटर ायजेस कोटेशन नोट स र. .१,२१,८००/- (अ र  र. . एक लाख एकवीस हजार आठशे 
फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ३% ने कमी या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/१७२/२०१६ द.११/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१२४      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१७३/२०१६ द.१३/०४/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .०१/२०१६-१७ कर ता  पुणे मुंबई हमर ता 

िनगड  ते दापोड  र ता सुशोिभकरण व र याचे कडे या वृ ारोपणासाठ  टकरने पाणीपुरवठा 
करणे कर ता म.ेद  ा सपोट अँ ड वॉटर स लायस कोटेशन नोट स र. .१,९६,६५०/- (अ र  
र. .एक लाख शहा णव हजार सहाशे प नास फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा १७.५५% कमी दरान े
(र. .१,६२,१३८/-) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/१७८ /२०१६ 
द. १२/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१२५      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१७१/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३०/२०१५-१६ कर ता मनपाचे क े ीय 

कायालयांतगत र याचे कडेचे वृ ारोपणासाठ  ५००० ली मते या टकरणे पाणीपुरवठा 
करणेकर ता म.ेिशवामृत वॉटर स लायस कोटेशन नोट स र. . १,८९,०००/- (अ र  र. .एक लाख 
एकोनन वद हजार फ ) अंदाजपञ कय दराने (७००/- ित प) कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/४/का व/१७०/२०१६ द.११/०४/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१२६      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/कम/ु३७८/२०१६ द.२५/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
भोसर  एम.आय.ड .सी आर ण .४०, लॉट .ट  २०१ येथे लघुउ ोजकां या  

पुनवसनासाठ  इमारत  बांधणे या क पासाठ  महापािलका सभेने मंजुर  दलेली आहे. सदर 
क पाचे नकाश ेएम.आय.ड .सी कडे मंजुर साठ  पाठ वणेत आली आहेत. सदर नकाशे मंजुर साठ  

डे युट  िचफ ऑ फसर एम.आय.ड .सी मुंबइ ९३ यांचे कड ल अ नशमन ना हकरत दाख याची 
आव यकता आहे. या अनुषंगाने यांचे द.२९/०२/२०१६ चे प ा वये फायर ोटे शन फंड र.  
२,०१,७९५/- ची फ  डमांड ा टने कायकार  अिभयंता िस हल ड ह जन िचंचवड  पुणे यांचे 
नावे देणेबाबत मा.कायकार  अिभयंता एम.आय.ड .सी.िस ह ल ड ह जन िचंचवड पुणे यांनी 
कळ वल ेआहे. यापुव  र. .२७,६३,६५०/- ची फ  डमांड ा टने कायकार  अिभयंता एम.आय. 
ड .सी िस ह ल ड ह जन पुणे यांचे नावे द.२/७/२००८ रोजी अ नशमन ना हरकत दाखला 
िमळणेकामी अदा करणेत आलेली आहे. मनपाने द.१/२/२०१६ रोजी अ नशमन ना हरकत 
दाखला िमळणेकामी अज केला असता यांनी यांचेकड ल प  .No/MIDC/Hinj/fire/FMS-
A64407 Dt.29/02/2016 नुसार उव रत फायर ोटे शन फंड र कम . २,०१,७९५/- 
भरणेबाबत मनपास कळ वले आहे. सदर उवर त अ नशमन सुधार त ना हकरत दाखला 
िमळणेकामी फायर ोटे शन फंड र कम .२,०१,७९५/- एम. आय. ड . सी. ला   मागणी 
केले माणे अदा करणसे मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१२७      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- बीआरट एस 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/पीसीएमसी/बीआरट एस/२२९/२०१६ 

द.१३/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या बीआरट एस वभागाकड ल काळेवाड  फाटा ते पवना नद पयत या र यावर 

एम.् एम.् कुल या ठकाणी सबवे बांधण ेया कामी म.े सी. ह . कांड क स टंटस ्  ा.िल. यांना 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणसे व महापािलके या चिलत दरानुसार 
क प यव थापन स लागार यांना वकृत िन वदा रकमे या (Accepted Tender Cost) २.३५% 

फ  (िन वदापूव बाबींसाठ  ०.९०% व िन वदाप ात बाबींसाठ  १.४५%) + सेवा कर फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 
ठराव मांक – १६१२८     वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य बीआरट एस  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  ./ था/बीआरट एस/३०९/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
 पंपर  िचंचवड मनपा माफत एकुण ४ बीआरट एस कॉर डॉर वकिसत कर यात येत 
आहेत. या ४ कॉर डॉर पैक  सांगवी कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरवर स टबर २०१५ म ये 
बीआरट एस बस सेवा यश वी र या चालू झालेली आहे. तसेच नािशक फाटा – वाकड या 
कॉर डॉरवर द.२५/११/२०१५ रोजी बीआरट एस बस सेवा सु  कर यात आलेली आहे. सदर 
कामासाठ  सा.बा.ं वभाग पुणे सन २०१२-१३ दरसुची वापर यात आली आहे. वषयां कत 
कामासाठ  मा.महापािलका सभा ठराव .५८४७ द.२२/०५/२००६ अ वये र. . ३८३८.४० 
कोट स शासक य मा यता िमळालेली आहे. यामूळे वाढ व खचासाठ  पुन  मनपा सभेची 
मा यता घे याची अव यकता नाह . झाले या वाढ व खचास फ  मा. थायी सिमती सभेची 
काय र मा यता घेणे अव यक आहे. वषयां कत कामासाठ  एकुण र. . ४,२५,४३,०३८/- इतका 
खच येणार आहे. यापैक  र. . ३,९८,०२,७३८/- चे खचास मा. थायी सिमती ठराव .४८८७ 
द.१९/११/२०१३ अ वये मा यता असून उव रत र. . २७,४०,३००/- चे वाढ व खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६१२९     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 
 पंपर   िचंचवड महोनगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप क – ३ मधील 
जेएनएनयुआरएम मधील तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/घट र. . १७,४१,०००/-) 

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

ठराव मांक – १६१३०     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  ./पअक/४/का व/२९३/२०१६ द.२९/०४/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
  पंपर  िचंचवड मनपामधील जैव व वधता सिमती, वधी सिमती मधील काह  सद यांसह 

मा.महापौर यांनी देशातील पह ले स य रा य हणून घो षत झाले या िस क म रा यातील 
व वध क पांची पहाणी करणेसाठ  दौ-याचे आयोजन करणेची मागणी केली आहे. यानुसार 
दनांक ०८ म े२०१६ ते दनांक १३ मे २०१६ दर यान मा.महापौरांसह मा.जैव व वधता सिमती, 
वधी सिमती व थायी सिमतीतील काह  सद य व मनपाचे अित र  आयु  व कायकार  
अिभयंता, पयावरण असे एकूण १४ जणां या िस क म येथील दौ-यासाठ  येणा-या खचासाठ  
माग वणेत आले या कोटेशन पैक  सवात कमी मे.सदगु  ॅ ह स अ ड टुस, पंपर  यांचे 
र. .८,६३,८००/- + टॅ सचे खचास मा यता देणेचा तसेच सदर या खचापैक  मा.महापौरासह 
सद यांचा खच नगरसिचव वभागाकड ल “मा.सद यांचा अ यासदौरा व िश ण” या 
लेखािशषातून तसेच अिधका-याचा खच पयावरण वभागातील “अ यास दौ-यासाठ  लागणारा 
खच” या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६१३१      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य बीएसयुपी . 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  ./ था/BSUP /१४०/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
  JnNURM - BSUP झोपडप ट  पुनवसन योजनेअंतगत अजंठानगर येथे पा कग + ७ 

मज यां या (P+7) ७ इमारती बांध यात आले या आहेत. सदर इमारतींचे बांधकाम ठेकेदार 
मे.इंदू ोजे टस ्  िल. यांनी केलेल े आहे. सदर क पालगत झोपडप ट  े  अस याने A1 
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इमारतींमधील थाप य, पाणीपुरवठा, ेनेज, व ुत वषयक व इ याद  कामांची तोडफोड झालेली 
आहे.मा.स म ािधकार , झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभाग यांनी यांचे . झोिनप ू
/अजंठा/१०/का व/२४७/२०१५, द.२८/०८/२०१५ चे प ानुसार अजंठानगर पुनवसन क पातील 
इमारत . A1 मधील पा  ४५ लाभा याचे ताबा आदेश दे यात आले असून उव रत लाभा या या 
ताबा आदेशाची कायवाह  चाल ूआहे. यामुळे सदर इमारतीमधील थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा 
व ेनेज इ याद  कामांची दु ती कर यात येवून सदर इमारत राह यास सुस ज कर यात येवून 
ताबा आदेश झाले या लाभा याना सदिनकांचे ह तांतरण करणेबाबत कळ वले आहे. यानुसार 
सदर इमारतीचे थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व ेनेज इ याद  कामांची दु ती िन वदा .१४-
२/२०१५-१६ मधून या वभागामाफत सु  असून अ ापपयत ४५ सदिनकांची अंतगत दु ती व 
रंगरंगोट  कर यात आलेली आहे. सदर िन वदेचा दर १५% कमी आहे. उव रत ६७ पा  
लाभा याची शासक य कायवाह  पूण क न ताबा आदेशप  दे याची कायवाह  मा.स म 
ािधकार , झोिनप ू वभाग यांचेमाफत सु  आहे. उव रत सदिनकांमधील थाप य, 
व ुत,पाणीपुरवठा व ेनेज इ याद  कामे पूण करणे या िन वदेतून श य नाह . उव रत 
सदिनकातील थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व ेनेज इ. कामे तातड ने करणे आव यक आहे व 
याकामी मा.शहर सुधारणा सिमती यांनी ठराव .४९, द.०४/०२/२०१६ अ वये उपरो  कामे 
करणेक रता लागणारा खच र. .४८,००,०००/- या सुधार त िन वदा रकमेस शासक य मा यता 
दलेली अस यान ेसदर इमारती या दु तीचे काम वषयां कत कामातून करणेस व याकामी 
येणार  सुधार त िन वदा र. .४८,००,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६१३२     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य बीएसयुपी . 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  ./ था/BSUP /१३९/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
JnNURM - BSUP झोपडप ट  पुनवसन योजनेअंतगत व ठलनगर येथे पा कग + ७ 

मज यां या (P+7) इमारती बांध यात आले या आहेत. सदर इमारतींचे बांधकाम ठेकेदार म.े इंद ू
ोजे टस ्  िल. यांनी पूण केलेल े आहे. सदर क पालगत झोपडप ट  े  अस याने A10 

इमारतींमधील थाप य, पाणीपुरवठा, ेनेज, व ुत वषयक व इ याद  कामांची तोडफोड झालेली 
आहे. मा.स म ािधकार  यांचेकड ल नािशकफाटा येथील पा  लाभा याचे सोडत ची याद  या 
वभागास ा  झाली आहे. यानुसार A10 इमारतीतील झोिनपु शासन वभागाकडून सोडत 
काढले या ६४ लाभा याची शासक य बाबी पूण क न लाभा याना ताबा आदेशप  दे याची 
कायवाह  गतीपथावर आहे. तसेच यांना इमारत . A10 राह यासाठ  सुस ज ठेव यात यावी 
असे कळ वले आहे. स थतीत सदर इमारतीची थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, ेनेज, उदवाहक 
यव था, अ नशमन यव था इ. कामांची तोडफोड झालेली अस यामुळे पुणपणे न याने करावी 
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लागणार आहेत. िन वदा .१४-१/२०१५-१६ अ वय ेसदर इमारतीचे दु तीचे काम चालू असून 
सदर कामाम ये ३ मज यांचे दु तीचे काम करणेत आलेले आहे. उव रत मज यांचे काम 
करणेसाठ  सदरचे कामास सुधार त शासक य मा यता मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .५०, 
द.०४/०२/२०१६ अ वये दलेली अस यान ेसदर इमारती या दु तीचे काम वषयां कत कामातून 
करणेस व याकामी येणार  सुधार त िन वदा र. .४८,००,०००/- चे खचास मा यता  देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १६१३३     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  ./ था/उ ान/का व/२५/२०१६ द.३०/०४/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५४/०१/२०१५-१६ मधील काम .१  

अ वय,े भाग .९ मधील  ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालयाचे नूतनीकरण करणे (सप ान 
सुधारणा करण)े याकामी म.े बी के खोसे िनवीदा र. .१४,००,०७,५२१/- (अ र  र. . चौदा कोट  
सात हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा २.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,३८,६१,९२८/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६१३४     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य फ े य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ /े था/१/का व/२८९/२०१६ द.२८/०३/२०१६. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी, अ णासाहेब मगर टेड अम बालेवाड या धत वर करणे 

व नॅशनल लेवलचे बण वण.े (अ) येथील जलतरण तलावाची न याने दु ती करणे व 
मजबुतीकरण करण)े या कामासाठ  मा. थायी सिमती ठराव .१२३३३ द.०१/०९/२०१५ अ वये 
िन.र. . १,२२,३८,६७७/- व २१% जादा दर अशी एक ीत र. . १,४८,०८,७९९/- चे खचास 
मा यता िमळाली आहे. व मा.महापािलका सभा ठराव . ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये र. . 
५०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता आहे. स थतीत सदर कामाअंतगत फ ेशन 
युिनट मधून तलावाम ये न याने एच.ड .पी.ई. पाईप लाईन टाकण,े तलावाम ये आर.सी.सी. 
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बॉ स प दतीने कॉ ट करण,े से फ ायिमंगसाठ  फ ेशन युिनटम ये पॉझीट ह स शनसाठ  
लेवल पीट तयार करण,े तसेच सदर भागातील मा.नगरसद य व नागर कां या मागणीनुसार 
नुतनीकरणा या कामाअंतगत नवीन बेबी टॅक व या या फ ेशनची, तसेच डेक ए रयाची कामे 
करणे व तलावा या डेक पर सरात हे फाईट रफ टाई स आव यक ले हलनुसार बस वण,े तसेच 
जलतरण तलावातील बॅले सींग टॅकचे नुतनीकरण व दु ती करणे तां क या आव यक आहे. 
तसेच अ णासाहेब मगर टेड यम येथील जलतरण तलाव हा न याने व ुत वषयक कामे करणे 
गरजेचे आहे. यानुसार सदर कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आले असून 
र. .२,९५,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. यापैक  मा. थायी सिमती ठराव .१२३३३ द. 
०१/०९/२०१५ अ वये यापूव  र. .१,४८,०८,७९९/- चे खचास मा यता िमळाली आहे. तर  उव रत 
सुधा रत र. .१,४६,९१,२०१/- चे खचास मा यता देणे आव यक अस यान ेसुधा रत एक त अशी 
र. .२,९५,००,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६१३५    वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – म यवत  सा.भा.ं वै क य    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं५/का व/२४२/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा या तालेरा णालया या न वन इमारतीमधील 
कॅर डॉर, सव कायालय अंतगत भाग, व छतागृहे व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाईचे काम 
करणेकामी म.ेड .एम.ए टर ाईजेस यांचेकडून (स हस कॉ ॅ ट प दतीन)े यांची वत:ची 
अ याधुिनक उपकरण,े रसायन,े व मनु य बळाचा वापर क न तां क प दतीने  ( Mechanized 

Cleaning ) साफसफाई व व छता क न घेणेकामी यांचेकडून ई िन वदा काय णाली ारे ा  
झाले या ई िन वदा दर ती म हना खच र. .२,३३,४२०/- माणे िन वदेत नमुद के या माणे ३ 
वष कर यास येणा-या र. .८४,०३,१२०/- चे खचास कमान वेतन कायदा दरा माणे मनु यबळाचे 
दर ाहय ध न व इतर कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरण,े रसायने 
व त सम बाबींसाठ  लागणा-या खचाम ये वाढ न करता कामकाज क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६१३६    वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – म यवत  सा.भा.ं वै क य    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मऔभा/ं३/का व/२४१/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील रे डओलॉजी वभागाम ये 
सी.ट . कॅन सटर क रता राखून ठेव यात आले या िनयो जत जागेम ये म.े बी एलकेअर 
स हसेस ा.िल. हे वत:ची मिशनर  व वत:चे मनु यबळ तसेच या अनुषंगाने येणारा सव खच 
क न ती सी.ट . कॅन क रता र. .१,२००/- माणे चाजस घेऊन सटर चाल वत आहेत.  सदर 
सी.ट . कॅन सटरची मुदत द.३१/०७/२०१६ रोजी संपु ात येणार अस याने तसेच मागील ५ 
वषाम ये यांनी सी.ट . कॅन बाबत अिधक उ म व जलद सेवा सु वधा वेळेत पुर व या 
अस याने पुढ ल ५ वष कालावधीकर ता न याने करारनामा क न मुदत वाढवून देणेस तसेच 
यांचेकडून तीमहा र. .१,२४,५४८/- माणे भाडे घेणेस व यावर १०% तीवष  वाढ करणेस 

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

---------- 
ठराव मांक – १६१३७    वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क     
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२५४/२०१६ द.०२/०५/२०१६. 
वषय - िचखली मैलाशु द करण क  येथील तळयातील गाळ काढणे व सुशोिभकरण करणबेाबत.  

वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६१३८    वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क     
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२५३/२०१६ द.०२/०५/२०१६. 
वषय :- पं.िचं. मनपा या मैलाशु द करण क ात तयार होणा-या लजची वाहतुक करणबेाबत. 

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६१३९    वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – म यवती सा.भा.ंवै क य    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभा/ं४/का व/९८/२०१६ द.११/०४/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
  पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर म.े बी 

एलकेअर यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  दराने 
without contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न कामाचे आदेश 
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िनगत करणेत आले होते. सदर करारना याची मुदत संपत आली असलेन ेतसेच नवीन जादा 
मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  करणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता म.े 
बी एलकेअर यांना द. ९/५/२०१६ पासनू कमान तीन म हने कालावधीसाठ  पूव या 

करारना यास अिधन राहून मुदतवाढ देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६१४०    वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/११/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण.े 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ भाग/६१/१३-२०१५-१६ भाग .२७ 

मधील आय.ट .आय.इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेयुिनक ेडस, िन वदा 
र. .४२,०१,५४३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे ेचाळ स फ ) पे ा २४.६०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,२६,३६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १६१४१     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे        अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/१०/२०१६ द.०३/०५/२०१६. 
वषय:- भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस.र ता ते रे वेलाईन 

पयतचा र ता वकिसत करणबेाबत.  
वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६१४२      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार    
सुचक – मा. वमल काळे               अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/२१६/२०१६ द.०३/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  



20 
 

 
 

महारा  शासन मा य दर करार मंजूर दराने महारा  ३ रा य हातमाग महामंडळ मुंबई 
यांचेकडून तावात नमूद ९ बाबी म हला गणवेश सा ह य खरेद  करणेस एकुण र. . 
२६,९८,८८०/- (अ र  र. . सवीस लाख अ या णव हजार आठशे ऐंशी फ ) चे खचास दर 
करारनुसार करारनामा न करता थेट खरेद कामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६१४३     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०६/०५/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय    
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०३/१६ द.०२/०५/२०१६ 
वषय:- भाग .9 संभाजीनगर मधील मु य र यांचे कॉ ट करण करणे व अधुिनकरण, 

सुशोिभकरण करणबेाबत.  
वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १६१४४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग-मा हती व जनसंपक    
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/२९८/२०१६ द.२९/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने िनगड  ािधकरण येथील ान बोिधनीचे 

माजी ाचाय व कायवाह मा. ी.वा.ना.अ यंकर यांनी शै णक आ ण सां कृितक े ात मोलाची 
कामिगर  केली अस याने यां या अमृतमहो सवी वषािनिम  यांना मानप  दान कर याचा 
काय म मा. महापौर यां या ह ते १ मे २०१६ रोजी संप न होणार आहे. सदर मानप  व यांचा 
यथोिचत मानस मान कर यासाठ  चांद चा कलश,पुणेर  पगड , शॉल, ीफळ इ याद साठ  थेट 
प तीने अंदाजे र. .८०,०००/- (अ र  र. . ऐंशी हजार फ ) चे सदर खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६१४५     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग-पयावरण अिभयां क    
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/२५२/२०१६ द.०२/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/८/२०१५-१६  मधील क व ड 
भागातील (क,ड व ई) लजची मोशी कचरा डेपोपयत वाहतुक करण ेया कामासाठ  मे.शुभम 

उ ोग यांचेकडुन िन.र. .४४,५७,१९९/- पे ा -१३.१०% कमी या दराने क न घेणेस तसेच 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६१४६     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग-पयावरण अिभयां क    
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१०९/२०१६ द.३०/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपामधील मा.महापौर यांचे दनांक ३०/०४/२०१६ रोजीचे प ानुसार 

मा.स ा ढ प ने यांसह एकुण ६ मह ला सद यां या देशातील पह ले स य रा य हणून घो षत 
झाले या िस क म रा यातील व वध क पांची पहाणी करणेसाठ  दौ-याचे आयोजन करणेची 
मागणी केली आहे. यानुसार मा.महापौर यांचे दनांक ३०/०४/२०१६ चे प ाम ये नमुद 
याद नुसार स ा ढ प ने या, अ य  ब भाग सिमती व इतर ४ म हला सद यांसह एकुण ६ 
म हला सद यां या िस क म येथील मे मह यामधील दुस-या आठव यात आयो जत करणेत 
येणा-या अ यास दौ-यासाठ  येणा-या खचासाठ  माग वणेत आले या कोटेशन पैक  सवात कमी 
दराचे म.ेसदगु  ॅ ह स अ ड टूस, पंपर  यांचे अंदाजे र. . ३,७०,२००/- + स ह स टॅ स (असे 
एकुण र. . ३,८०,३०४/-) चे खचास मा यता देणेचा तसेच सदर या खचापैक  मा.स ा ढ 
प ने यांसह अ य ा ब भाग सिमती व इतर ४ म हला सद या असे एकूण ६ सद यांचा खच 
नगरसिचव वभागाकड ल मा.सद यांचा अ यास दौरा व िश ण या लेखािशषातून खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१४७     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय ( व ुत)  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ व/का व/जा/५०९/२०१६ द.३०/०४/१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दनांक ०१/०५/२०१६ रोजी माजी महापौर 

कै.िभकू वाघेरे पाट ल ५६ वी महापौर चषक रा ीय बॉड  ब ड ंग पधा २०१६-२०१७ चे आयोजन 
करणेत आलेले आहे. सदर या पधकर ता जादा व खर काश यव था व विश  कारची 
विन पेण यव था व जनरेटर यव था आव यक आहे. सदरचे काम हे वशेष कारचे 
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अस याने कामाचा पूवानुभव असले या ठेकेदारांकडून सदर कामाबाबतचे दर प क मागवून काम 
क न घेणे आव यक आहे. तदनुसार वर ल संपूण काम दनांक ३०/०४/२०१६ रोजी कायरत 
क न तसेच व ुत िनर क यांची तपासणी घेऊन दनांक ०१/०५/२०१६ रोजी संपूण िस ट म 
कायरत राह ल याची द ता घेणे सदर ठेकेदारास बंधनकारक राह ल. सदर कामाचे फ े ीय 
कायालय व ुत वभागामाफत दरप क माग वले असता म.ेमोरया मंडप डेकोरेटर यांचे दर सवात 
कमी ा  झाले आहेत. तर  सदरचे काम म.ेमोरया मंडप डेकोरेटर यांचेकडून थेट प तीने क न 
घे यास व येणा-या र.  ९,५२,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. व सदरचा खच फ 
े ीय कायालय व ुत वभाग मधील विन ेपण यव था या लेखाशीषकातून खच  टाक यास 

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

---------- 
 
ठराव मांक – १६१४८     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/२१४/२०१६ द.०२/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागातील कायालयाक रता आव यक फिनचर 

सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा नो टस ं . ४४/२०१५-१६ िस द करणेत आली होती. 
ा  िन वदेमधील  १) मे.रेखा इं जिन रंग व स िचंचवड यांना बाब ं  १,२,३,४,६,७, व ९ साठ  

र.  १३,३१,१२६/- २) मे.िनिमती इं जिनअ रंग काप . पंपर  यांना बाब ं  १,२,४,५,६,७,८ व ९ 
साठ  र.  १३,५५,१३६/- यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
एकुण र. .२६,८६,२६२/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१४९     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/२/का व/५२/२०१६ द.२८/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
व छ भारत अिभयान नागर  / ( व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महारा  

शासनास सादर करावयाचा क प अहवाल) ड पीआर (तयार करणेसाठ  म.ेइ ा इं डया ा.िल., 
यांनी मागणी केले माणे ट या ट याने एकूण र. . ४५,००,०००/- + स हस टॅ स ( चिलत 
दरानुसार) इतक  र कम अदा करणेस तसेच व छ भारत क प अहवालातील सव कामांसाठ  
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आव यकतेनुसार िन वदापूव व िन वदे ोर कामांसाठ  म.ेइ ा इन इं डया ा.िल. यांचेमाफत 
क प स लागाराची कामे करणेसाठ  येणा-या य  र कमे या खचास + स हस टॅ स 

( चिलत दरानुसार) मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६१५०     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग- पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/२/का व/५१/२०१६ द.२८/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
से टर .१८ िचखली मैलाशु द करण क ातील उव रत जागेत आकषक लॅ ड के पंग 

डझाई स करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे या कामासाठ  या े ातील त  व 
अनुभवी वा तु वशारद म.े वकास आ ण िनलीमा भोसेकर, पुणे यांची मनपाचे वा तु वशारद 
स लागार पॅनलवर नेमणुक क न सदरचे काम करणेसाठ  मनपाचे क प खचा या २% सव 
करास हत वा तू वशारद फ  अदायगी करणेस व यांचेसोबत करानामा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१५१     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०६/०५/२०१६     वभाग-मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/का व/९/३३७/२०१६ द.३०/०४/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शासन वभागाकड ल आदेश ं . शा/२/का व/८३७/१५ द.१३/१०/१५ अ वये संगणक 

अिधकार  यांना मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांना सहा यक आयु  यांचा दजा दे यात 
आलेला आहे तसेच शासन वभागाकड ल प  ं . शा/२/का व/१९१/१६ द.०१/०४/१६ अ वये 
सदर पदास वाहन यव था दे याबाबत कळ वलेले आहे. मा.आयु  सो. यांनी सदर पदास तूत 
वाहन दे यास मा यता दलेली आहे. शासन िनणय ं .वाहन २०१४/ . ं .९/१४/ विनयम द.०४ 
ऑग ट २०१४ वाहन खरेद स ६ लाखापयतची मयादा दलेली आहे यानुसार म.ेपंड त 
ऑटोमो ट ह, पंपर  यांचे कोटेशन ं .४३२३ द.२२/०४/१६ नुसार TATA TIAGO X2 1.05 D 
COLOUR WHITE या कारची सव करास हत र कम . ५,७२,९००/- (अ र  र. .पाच लाख 
बहा र हजार नऊशे फ ) इतक  होत आहे. सदरचे वाहन  मे.पंड त ऑटोमो ट ह, पंपर  
यांचेकडून थेट प दतीने खरेद  करणेकामी आगाऊ र कम अदा क न येणा-या खचास तसेच 
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कायशाळा वभागाकड ल  वाहन खरेद  या लेखाशीषामधून सदर र कम खच  टाकणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – १६१५२     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव . १५१९६ द. १७/२/२०१६ म ये “करारनामा करणेस मा यता” 
या मजकुरानंतरचा सव मजकूर वगळून याऐवजी “देणेकामी  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव मा. महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा” हा मजकूर समा व  करणेची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१५३     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 

िनगड  गावठाण भाग . १३ म ये सन २०१६-१७ चे मंजूर अंदाजप कानुसार न वन 
कामा या िन वदा काढणेकामी तावात नमुद प रिश  नुसार वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. . २२,६०,०००/-) 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – १६१५४     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव- 

वॉड . २४, ४२ मधील जलिन:सारण यव था सुधारणा करणे या कामाची िन वदा . 
१/३५-२०१५-१६ िन वदा र. . २७,९५,११२/- व हे काम म.े छोटेलाल चौहान यांना २७.२७% 
कमी या दराने देणेत आलेले आहे व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव . १२३५५ द. 
८/९/२०१५ अ वये र. . २१,३४,५२९/- चे खच  मा यता देणेत आली आहे. तसेच सदर कामास 
मुळ शासक य मा यता र. . ४०,००,०००/- महापािलका ठराव . ६६३ द. ६/४/२०१५ अ वये 
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मा यता दे यात आलेली आहे. वषयां कत काम ७०% पुण झाले असून वॉड . २४,४२ मधील 
िनराधार नगर, िभमनगर, िचंचवड झोपडप ट  े  अस याने व छ भारत अिभयानाअंतगत 
झोपडप ट  धारकांना वैय क सौचालये बांधणेसाठ  ेनेजलाईन टाकणे गरजेचे आहे. याबाबत 
मा.आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. . ८,५३,०४२/- 
वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  वर ल कामास यापुव ची खच मा यता र. .२१,३४,५२९/- 
वाढ व खच र. .८,५३,०४२/- एकुण सुधा रत खच र. .२९,८७,५७१/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१५५     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव- 

वॉड .५० प जी पेपर मील थेरगाव प रसरातील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाची िन वदा .१/३१-२०१५-१६ िन वदा 
र. . १३,८३,६८२/- व हे काम म.े छोटेलाल चौहान यांना ३०.०५% कमी या दराने देणेत आलेले 
आहे व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव . १३८४९ द. १/१२/२०१५ अ वये र. . 
१०,१६,२८०/- चे खच  मा यता देणेत आली आहे. तसेच सदर कामास मुळ शासक य मा यता 
र. . ७५,००,०००/- महापािलका ठराव .६६३ द.६/४/२०१५ अ वये मा यता दे यात आलेली 
आहे. वषयां कत काम ७०% पुण झाले असून वॉड .५० मधील जगतापनगर थेरगांव 
झोपडप ट  े  अस याने व छ भारत अिभयानाअंतगत झोपडप ट  धारकांना वैय क 
सौचालये बांधणसेाठ  ेनेजलाईन टाकणे गरजेचे आहे. याबाबत मा.आयु  सुचना दले या आहेत. 
या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. .४२,४३,३८९/- वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  

वर ल कामास यापुव ची खच मा यता र. .१०,१६,२८०/- वाढ व खच र. .४२,४३,३८९/- एकुण 
सुधा रत खच र. .५२,५९,६६९/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६१५६     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०६/०५/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे              अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे व मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आप ी यव थापन वभागाचे मु य सम वयक तथा 
आप ी यव थापन अिधकार  ी.ओम काश कसनराव ब हवाल यांची मानधनावर ल 
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कामकाजाची मुदत द.७/५/२०१६ रोजी संपु ात येत असून आप ी यव थापन कामकाजाचे 
मह व व गरज पाहता यांना पुढ ल ११ म हने (अकरा) कालावधी क रता र. .३५,०००/- एक त 
मानधनावर नेम यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

 
    

(आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/११/का व/९२१/२०१६ 
दनांक – ०७/०५/२०१६     
                                                                          

                                                                           
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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

 


