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

कायप का मांक - २२४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १७/०५/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १७/०५/२०१६ 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.सौ. साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज  
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१५)मा.वाबळे संजय म हारराव 

     १६)मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु  त,   मा.उ हास जगतापü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु य लेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसल-ेमु य लेखापाल, 
मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, 
मा.खोस,े मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर - सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार, मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.थोरात, मा.पठाण, 
मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ओंभास,े मा.ग टूवार, मा.शेख, मा.पुजार , 
मा.गायकवाड, मा.सोनवण,े मा.मोरे - कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे – शासन अिधकार , 
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मा.ऐवल े - समाज वकास अिधकार , मा.वाघमारे–मु य अिभयंता-पीएमपीएमएल 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 .४६) संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  येथील िसंथेट क ॅकचे  
दु तीबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

वषय .४७) वकास कामां या िन वदांना फॉम फ  लागू करणेबाबत - मा.अिनता  
तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .४८) फ े ीय कायालय कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत –  
मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .४९) फ े ीय कायालय नवीन कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत –  
मा.संपत पवार, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 

वषय .५०) मा. थायी सिमती ठ. .१५६२५ द.१५/३/२०१६ म ये मजकूर समा व   
करणेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .५१) पाणीपुरवठा वभागासाठ  (मु यालय) नवीन वाहन खरेद कामी मंजुर   
देणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .५२) फ े ीय कायालय कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत –  
मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .५३) मुदतवाढ  िमळणेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
 

वषय .५४) इ भागातील झोपडप टयांसाठ  मलिन:सारण यव था करणे - मा.अिनता 
तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 

वषय .५५) तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

वषय .५६) आ कटे ट चरल क स टंट & पी.एम.सी. यांची पंपर  िचंचवड मनपा या  
            पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा  
            ताव. 
वषय .५७) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.अिनता तापक र,  
             मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
वषय .५८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, 

मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
वषय .५९) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.धनंजय आ हाट, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव.  
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वषय .६०) अंध, अपंग, मितमंद खेळाडू या संघटने या खेळाडंूना द क योजनेत समावेश 
करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 

वषय .६१) स लागार फ  अदा करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

वषय .६२) स लागार फ  अदा करणेबाबत - मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव. 

--------- 
 
अ) दनांक ०३/०५/२०१६ व ६/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 

     २२२) चा सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
आ) दनांक १०/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२३) चा  

     सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
------------ 

ठराव मांक –१६२१०      वषय मांक – १ 
दनांक – १७/०५/२०१६     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 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/१६/२०१५-१६ भाग .२१  दळवीनगर 

लोकमा य हॉ पटल जवळ वे टन प तीचा सुलभ शौचालय बांधणेकामी म.ेिस क  लं बंग & 
ेनेज िस हल कॉ . िन.र. .१४,००,१८३/- (अ र  र. .चौदा लाख एकश े याऎशी पये फ ) 

पे ा ३५.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .९,५५,४७८/- 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 –१६२११      वषय मांक – २ 
दनांक – १७/०५/२०१६     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 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .१०/२/२०१५-१६ अ वये मोठया  

झाले या वृ ांचे पंजरे काढून दु त क न पुर वणकेामी मे.रेखा इं जिनअर ंग व स 
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िन.र. .१७,७५,५९५/- (अ र  र. .सतरा लाख पं याह र हजार पाचशे पं या णव फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय ह  सवात कमी दराची िन वदा (-४३.००% ने कमी ) वकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ५ म हने कालावधीसाठ  
येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६२१२      वषय मांक – ३ 
दनांक – १७/०५/२०१६     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 भा याने देणेबाबत. 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६२१३      वषय मांक – ४ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/१९२/२०१६ द.२६/०४/२०१६ 
मा. वकास अिभयंता( व/या)ं यांनी िशफारस केले माण-े  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१९/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये 

कायशाळा येथे सी . सी. ट. ह . यं णा उभारणे कामी म.े फिन स इं ा चस 
िन.र. .२२,४५,१६७/- पे ा ०.४५% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२१४     वषय मांक – ५ 
दनांक – १७/०५/२०१६     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. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े   
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/९/२०१५-१६ मधील िचखली 

मैलाशु द करण क  येथील तळयातील गाळ काढण े व सुशोिभकरण करण े या कामासाठ  मे.भगवंत 

क शन यांचेकडुन िन.र. .९३,३६,९७१/- पे ा   -३९.९९%  कमी या दरान ेक न घेणेस तसेच िन वदा 
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अट -शत माण ेभाववाढ फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 

आदेश देणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२१५     वषय मांक – ६ 
दनांक – १७/०५/२०१६     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. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े   
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/५/२०१५-१६ मधील पं.िचं. 

मनपा या मैलाशु द करण क ात तयार होणा-या लजची वाहतुक करण ेया कामासाठ  मे.भगवंत 

क शन यांचेकडुन िन.र. .३६,९५,५१३/- पे ा  -१२.९९% कमी या दरान ेक न घेणेस यांचेसोबत 

करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२१६       वषय मांक – ७ 
दनांक – १७/०५/२०१६      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. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/१६-२०१५-१६ अ वये भाग .१९ 

वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस.र ता ते रे वेलाईनपयतचा र ता वकिसत 
करणेकामी म.ेएस.के.येवले ऍ ड कं., िन वदा र. .१,८६,७२,९९९/- (अ र  र. . एक कोट  
शहाऐशी लाख बहा र हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा १४.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,५४,६९,६४६/- 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६२१७      वषय मांक – ८ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०३/१६ द.०२/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/3/2015-16 अ वय े भाग .9 

संभाजीनगर मधील मु य र यांचे कॉ ट करण करणे व अधुिनकरण, सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.धने र क शन  िन.र. . 3,49,87,639/- (अ र  र. . तीन कोट  एकोणप नास लाख 
स याऐंशी हजार सहाशे एकोणचाळ स फ ) पे ा  23.40% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दरान े र. .2,81,40,558/-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 बंधन कारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२१८      वषय मांक – ९ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४९८/१६ द.२५/४/२०१६ 
वषय:- भाग . ६२ फुगेवाड  सड वक ना याजवळ ल सीड  वक साठ  अबटमट वॉल बांधून 

लॅब टाकण ेव इतर अनुषंिगक कामे करण.े 
वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक –१६२१९      वषय मांक – १०  
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/५/१६ द.२०/४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य  वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२५/१५-१६ अ वय े 

मु य शासक य इमारतीम य े थाप य वषयक सुधारणांची कामे करणेकामी म.े ह रशकुमार 
रामदास गायकवाड िन.र.  ४६,६८,४७२/- (अ र  र.  शेहचाळ स लाख अडुसषठ हजार चारशे 
बहा र) पे ा  ३२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. . ३३,३३,२८९/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाटकालावधी म ये झालेली वाढ/ घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह लया अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२२०      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०२/१६ द.२/५/२०१६ 
वषय:- भाग .3 िचखली येथील सव ड  पी र ते वकसीत करणकेामी.  

वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –१६२२१      वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०४/१६ द.२/५/२०१६ 
वषय:- भाग .1 तळवडे यथेे अंतगत र ते वकसीत करण.े  

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

---------- 
 
ठराव मांक –१६२२२      वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०५/१६ द.२/५/२०१६ 
वषय:- . .६४ मधील केसर नगर, रामनगर र ता BBM प दतीने वकिसत करण.े  

वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१६२२३      वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं२/का व/२२९/२०१६ द.१६/०४/२०१६ 
वषय:-िन वदा . ७/२०१४/२०१५ अ वये रा ीय काय माक रता भाडेत वावर घे यात आले या 

वाहनांबाबत.  

वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १६२२४      वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/०५/२०१६      वभाग- झोिनप ु थाप य  
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५३३/२०१६ 
द.०३/०५/२०१६ 
मा. स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१२ 
अ वये भाग .२९ इं ायणीनगर मधील झोपडप ट तील मनपा इमारती व शौचालयाची देखभाल 
दु ती कऱणेकामी मे. दा ए टर ायजेस (िन वदा र. .९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस 
हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा ३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,०१,७८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.       

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

 
ठराव मांक –१६२२५      वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५३२/२०१६ 
द.०३/०५/२०१६ 
मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .१० 
अ वये महापािलके या इमारती व शौचालया या झोपडप ट मधील इमारतीची देखभाल दु ती 
करणकेामी म.ेपदमीनी कं शन (िन.र.  ९,३०,८४०/- (अ र  र. . नऊ लाख तीस हजार 
आठश े चाळ स फ ) पे ा ३५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दरान े र. . 
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५,९५,८३१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.       

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

 
ठराव मांक –१६२२६      वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/९०/२०१६ द.१६/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े भगवान महावीर जयंती िनिम  मंगळवार, 

द.१९/०४/२०१६ रोजी कै.अंकुशराव लांडग ेना यगृह, भोसर  येथे काय माचे आयोजन कर यात 
आलेले आहे. सदर काय मा या अनुषंगाने संबंिधतांचे मानधन े ागृह भाडे, मा यवर चहापान, 

ना ा भोजन यव था, टेज, ले स, बॅनर व रांगोळ  इ. साठ  थेट प दतीन े होणा-या अंदाजे 
र. .१,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२२७      वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/५३६/२०१६ 
द.०३/०५/२०१६ 
मा.स म अिधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . १७ 
अ वये भाग .४३ मधील आंबेडकरनगर झोपडप याम ये थाप य वषयक कामांची दु ती 
कऱणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. . ४,६३,४३७/- (अ र  र. .चार लाख ेस  हजार 
चारशे सदोतीस फ )  पे ा ३७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२,८७,३७७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१६२२८      वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४३/२०१६ द.१०/२/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.४/५ अ वये - भाग .३७/३८ महा मा फुले नगर या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे. शेखमु सा शेख मुिनर िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र. . पाच लाख 
एकोणसाठ हजार सातशे तीन) पे ा -२२.२०% कमी दरान े या ठेकेदारास कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२२९      वषय मांक – २० 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/९१/२०१६ द.५/०४/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य व ूत वभागाकड ल िन वदा नो टस .२/७ 

२०१५-१६ अ वय े . .३७ मधील ट लाइटची सन-२०१५-१६ म ये देखभाल दु तीची कामे 
करणकेामी मे.हसन ईले स िन.र. .९,३२,९७२/- (अ र  र. . नऊ लाख ब तीस हजार नऊशे 
बहा र) पे ा -४२.१९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२३०      वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/६८/२०१६ द.२४/०२/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य व ूत वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.२/६/२०१५-१६ अ वय े . .३९ मधील ट लाइटची देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे. 
हसन ईले स यांना र. . ९,३२,९७२/- (अ र  र. . नऊ लाख ब तीस हजार नऊशे बहा र) 
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पे ा -४३.०१% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२३१      वषय मांक – २२ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/८५/२०१६ द.४/०३/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा  नो टस 

.३/३६/२०१५-१६ भाग .६१ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व 
आरो य वषयक कामे करणकेामी मे. बरखा एंटर ायजेस िन.र. . ६,२९,९०२/- (अ र  र. . सहा 
लाख एकोणतीस हजार नऊशे दोन) पे ा ३०.००% 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 अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२३२      वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/७४/२०१६ द.३/०३/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.४/९-२०१५-१६ अ वये - भाग . ६२ कंुदननगर या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे.सदगु कृपा क श स िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र.  पाच लाख 
एकोणसाठ हजार सातश ेतीन फ ) पे ा १८.१०% कमी दराने या ठेकेदारास कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६२३३      वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/६६/२०१६ द.२४/२/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणी पूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.४/१२-२०१५-१६ अ वये - भाग . ३७/३८ महा मा फुले नगर या भागातील पाणीपूरवठा व 
देखभाल दु ती करणकेामी मे. शुभम उ ोग िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र.  पाच लाख 
एकोणसाठ हजार सातश ेतीन फ ) पे ा ८.८८% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२३४      वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/७९/२०१६ द.२/०३/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.४/३/२०१५-१६ अ वय े - भाग .६३ कासारवाड  या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल 
दु ती करणकेामी म.ेबजरंगबली क श स  िन.न. .५,५९,७०३/- (अ र  र. . पाच लाख 
एकोणसाठ हजार सातशे तीन फ ) पे ा ३२.९१% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२३५      वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/७७/२०१६ द.२/०३/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े य पाणीपूरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस 

.४/११/२०१५-१६ अ वये - भाग . ६४ बोपखेल या भागातील पाणीपूरवठा व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे.जय गणेश एंटर ाजस िन.न. .५,६०,०९१/- (अ र  र. . पाच लाख साठ 
हजार ए या णव फ ) पे ा २७.२७% कमी दरान ेया ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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



13 
 

 
 

ठराव मांक –१६२३६      वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०८/१६ द.५/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/८-२०१५-१६ अ वये . .१ तळवडे 

पीनगर येथील नाला दु ती करणेकामी मे.ड .पी.बाबर (िन.र. .२२,४०,६४२/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे बेचाळ स फ )  पे ा ५०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दरान ेर. .११,७६,३३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम य ेकं ाट 
कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करण े बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२३७      वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१०/१६ द.९/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/11/2015-16 अ वये भाग .४१ 

गांधीनंगर येथील फुटपाथ/अंतगत र यावर रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.बारणे 
क शन िन.र. .11,19,960/-  (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे साठ फ ) 
पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,88,097/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीकदराम य े कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२३८      वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०९/१६ द.९/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .48/19/2015-16 अ वय े भाग .४० म य े
मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणकेामी सन २०१४-१५ कामी 
मे.बारणे क शन  िन.र. .14,91,327/-  (अ र  र. .चौदा लाख ए या णव हजार तीनशे 
स ावीस फ  ) पे ा 49.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .7,83,103/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/ 
घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२३९      वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२१३/२०१६ द.९/५/२०१६ 
वषय:-अ, ब व फ े ीय कायालयातील उदयानासाठ  पोयटामाती पुर वणे व पसर वण.े 

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

---------- 
ठराव मांक –१६२४०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/२३१/२०१६ द.७/०५/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे मा.आयु  यांचे कायालयात िमट ंग हॉलसाठ  २० नग 

लॅ टक खु या (िनलकमलचे कं) खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स ं . ०१/२०१६-१७ 
अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  कोटोशन मधील २० नग लॅ टक खु या 
(िनलकमलचे कं) खेरद कामी म.े साई सेवा एंटर ाईजेस यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. . १६,५४०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२४१     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/०५/२०१६    वभाग- यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/३९९/२०१६ द.४/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव मृित णालयातील णवा हका 
वभागातील वाहन .MH-14-CW-551 साठ   5 टायर + 5 युब  मे.िसएट िल. यांचेकडुन थेट 
प तीने खरेद  करणेकामी मे.िसएट िल. यांना अगाऊ र कम देणेस व सदर टायर + युब 
खरेद स र. . 23615 /- (अ र  र. . तेवीस हजार सहाशे पंधरा फ )  चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२४२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/२७५/२०१६ द.१०/०५/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास आव यक िमळकत कर पावती संगणक 

टेशनर  पेपर बॉ स सा ह य खरेद कामी ई िन सु .02/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे िमळकतकर पावती संगणक टेशनर  पेपर 200 बॉ स खरेद  
कामी एकुण र. . 3,49,800/- (अ र  र. . तीन लाख एकोणप नास हजार आठशे फ ) चे 
खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६२४३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/२८४/२०१६ द.११/५/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2/2015-2016   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१३ िनगड  गावठाण येथील अमरधाम मशानभूमीचे वेश ारावर ग ड बसले या 
तुकाराम महाराजांचे वैकंुठ गमन हे िश प उभारण ेमे.िस ाथ कं शन िन.र. . 1,96,000/-    
(अ र  र. . एक लाख शहा णव हजार) पे ा 09.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६२४४       वषय मांक – ३५ 
दनांक – १७/०५/२०१६      वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/२८०/२०१६ द.११/५/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/5/2015-16   मधील अ. .1 अ वय ेफ 

भागाम ये जल े  .५ म ये भाग .९ व अ ेला ाडन प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.जय इं जिनअस िन.र. . 7,70,310/- ( अ र  र. . सात 
लाख स र हजार तीनशे दहा) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२४५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/२८२/२०१६ द.११/५/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/14/2015-16 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१३ अंतगत िनगड  गावठाण, ल मीनगर, साईनाथनगर व ५७६,२५६ गाळयाकंार ता 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .5,60,761/- 
(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार सातशे एकस ) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२४६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२२६/२०१६ द.२९/०४/२०१६ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .16 अ वये 

थेरगाव-वाकड उप वभागात आव यकतेनुसार हायमा ट दवे बस वण,े द यांची नुतनीकरण करणे 
व LED फ टंग बस वणे कामी म.े अवधूत इले कल लाईफ अँड स हसेस िन.र. .3,64,343/- 
पे ा 31.40% 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 –१६२४७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/आ२/का व/४४५/२०१६ द.१२/०५/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .२९, ३५ व ३६ मधील नाले 

साफसफाई क न गाळाची वाहतूक करणकेामी िन.नो. .१/२०१६-२०१७ अ वये िन वदा 
र. .१२,२३,५५७/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले आहेत. सदरची िन वदा 
द. ३०/४/२०१६ रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाचे अनुषंगाने म.ेभगवंत क शन 
यांनी अंदाजप क य र. . १२,२३,५५७/- पे ा ३३.९९% कमी हणजेच र. . ८,०७,६७०/-  
इत या रकमेची होत अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. याकामी यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस व कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२४८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा. दा लांडे व मा. वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१६ दनांक ११/०५/२०१६ अ वये 

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजने 
अंतगत म हलांसाठ  व वध क याणकार  योजना व उप म राब व यात येतात. याम ये २१ जून 
हा जागितक योग दन साजरा करणे हा उप म राब व यात येतो. तर  या वष  २१ जून २०१६ 
रोजी या जागितक योग  दना या दवशी म हलांसाठ  योगासन ा य के, योगासन या वषयावर 
या याने व उप थत म हलांना अ पोपहार देणे असा उप म राब व यास व याकामी येणा-या 
र. .७५,०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२४९       वषय मांक – ४० 
दनांक – १७/०५/२०१६      वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८११/२०१६ द.११/५/२०१६ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .1  अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  जु या लाईन 
बदलुन नवीन पाईपलाईन पुर वणेकामी म.ेसंजय कॉ ॅ टर यांची िन वदा र कम . 
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21,00,709/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे नऊ फ ) पे ा 3.99% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .21,17,735/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

 
ठराव मांक –१६२५०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८१२/२०१६ द.११/५/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. . 27 अ वये सन 

२०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ म य े केशवनगर, तानाजीनगर भागात पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेत सधुारणा करणेसाठ  वतरण निलका टाकणकेामी  मे. संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम 
.21,00,685./-  (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे पं याऐंशी फ ) पे ा 3.50%  कमी दराने 

या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,28,519/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

 
ठराव मांक –१६२५१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८१३/२०१६ द.११/५/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .19 अ वये सन 

२०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ म य े िचंचवडगाव भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  वतरणनिलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम 
.21,00,685/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे पं याऐंशी फ ) पे ा 3.50% कमी दराने 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 21,28,519/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 कामाचा आदेश 
दे यात आले या अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१६२५२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १७/०५/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८१४/२०१६ द.११/५/२०१६ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .17/13/2015-16 मधील अ. .4 अ वये 

कुदळवाड  येथील भैरवनाथ मं दर समोर ल व इतर ठकाणी पाईप लाईन टाकणेकामी  
मे.पी. ह .देशमुख िन वदा र कम .22,41,067/- (अ र  र. .बावीस लाख एकेचाळ स हजार 
सदुस  फ ) पे ा 23.03% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 18,11,196/- 
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 करण े 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. 
---------- 

 
ठराव मांक –१६२५३       वषय मांक – ४४ 
दनांक – १७/०५/२०१६      वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२०९/२०१६ द.४/३/२०१६ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .37 अ वय े

कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत संत तुकारामनगर भाग .३९ मधील अ य सोसा., 
ययाती सोसा. तसेच उव रत ठकाणी जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी M/s. SHREE CONTRACTOR  िन वदा र कम   .22,49,912/- ( अ र  र. . 
बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे बारा फ ) पे ा 28.88% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दरान ेर. .16,80,144/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस यान े
याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

 
ठराव मांक –१६२५४       वषय मांक – ४५ 
दनांक – १७/०५/२०१६      वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/जा/का व/२४२/२०१६ 
द.१२/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड शहरा या सन १९९५ मंजुर वकास योजनेतील आर ण  . १४० अ वये 

पंपर   िमिलंदनगर झोपडप ट  पुनवसन गृह क पातंगत मधील ट पा .२ मधील काम 
स थतीला चालु आहे. सदर ट पा . २ या सुधार त  मंजुर  रेखाकंनास (sanction layout) 
लम रहँ लटेशन अँथो रट  (SRA) वभागाकडुन द. २२/७/२०१५ रोजी ी.सं दप महाजन, 

लाय. आ क.  (ओंकार असोिसएटस)् माफत  बांधकामास परवानगी घेणेत आली आहे. सदरहु 
मंजुर रेखाकंनाम ये गृह क पासमवेत ओपन - पेस म य े िनयो जत सां कृितक क  व 
बहुउ ेशीय हॉल बांधणेस िनयमानुसार परवानगी घेणेत आली आहे. पंरतु पंपर  िमिलंदनगर 
येथील पुनवसन क प ट पा .२ मंजुर रेखाकंनातील खु या  जागेवर सां कृितक क  व 
बहुउ ेशीय हॉल या इमारत बांधकामास मुळ DPR व क प खचाम ये समावेश केलेला  
नस याने ी.सं दप महाजन, लाय.आ क. (मे.ओंकार असोिसएटस)् यांना open space मधील 
इमारतीबाबत स लागार फ  अदा करता येणार नाह . तसेच वर ल मंजुर नकाशामधील िनयो जत 
इमारत बांधकामातील इमारतीचे मंजुर नका या माणे open space मधील साईड मा जन म ये 
अडचणी येत अस याने सदरहु बांधकामास सुधार त बांधकाम परवानगी घेण ेआव यक आहे. 
यामुळे म.े ओंकार असोिसएटस ्  यांची NOC घेऊन वर ल रेखाकंनामधील खु या जागेवर (open 

space No.1 & 2)  मे. योती पानस ेअसोिसएटस ्  यांची नेमणुक क न open space मधील 
िनयो जत सां कृितक क ाचे  बहुउ ेशीय हॉल या सुधार त बांधकाम नकाशास परवानगी घेणे 
आव यक आहे. खुली जागा (open space No.1 & 2)  येथे िनयो जत सां कृितक क  व 
बहुउ ेशीय हॉल या इमारत बांधकाम करणे व याकामी वा तु वशारद स लागार नेमणुक करणे 
या कामाचा सन २०१६-१७ या अंदाजप कात  अंतभाव  कर यात आलेला आहे. सदर  पंपर  
िमिलंदनगर पुनवसन गृह क पामधील ११ पैक  ५ इमारतींचे बांधकाम पुण झालेले असुन स या 
सदरहु इमारतीम ये ३३६ सदिनकांचे ह तातंरण होऊन झोपडप ट  पुनवसन क पातील 
लाभाथ चे भोगवटा/वापर चालु असुन या नाग रकांसाठ  सां कृितक क  व बहुउ ेशीय हॉलचे 
बांधकाम क न िमळणेबाबत इकड ल वभागास वारंवार मागणी होत असुन तसेच  याबाबत 
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थािनक नगरसद य सतत पाठपुरावा करत आहेत.  तसेच वर ल बाबत ता कालीन मा. आयु  
यांनी सुचना केले या आहेत. वर ल क पा या बांधकाम परवानगीस लागणारे नकाशे तयार 
क न िन वदा पुव, िन वदा सेवाअंतगत येणार  कामे कर यासाठ  म.े योती पानसे असोिसएटस ्  
हे द ली येथील (Council of Architecture)  सं थेचे सद य अस यान े सदर सं थेस संपुण 
भारतात  आ कटे ट व स लागार   हणुन काम कर याची परवानगी असते.  सदर कामासाठ  
वचारणा केली असता यांनी यांचे द. ३०/५/२०१६ रोजी या प ा वये काम कर यास सहमती 
दश वली आहे.  या कामासाठ  मनपा या चिलत दरानुसार क प खचावर २% फ  अदा 
कर यात येईल. तर   उपरो  कामासाठ  म.े योती पानसे असोिसएटस ्  यांची आ कटेक व 
कं स टंट हणून नेमणुक करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 
ठराव मांक – १६२५५     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे 
संदभ –मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 पं.िचं.म.न.पा. या डा वभागा या अंतगत संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, 
भोसर  येथील ऍथलेट सचे मैदानाचे िसंथे टक ॅकची मा कग, रिलंगची दु ती व मैदानावर ल 
िसंथे टक ॅकचे पडलेले ख डे ॅ युअ सने भ न घेणेचे कामकाज करणे अ यंत गरजेचे आहे. 
तर  सदरचे कामकाज विश  प तीचे अस याने सदरचे काम म.े वजयकुमार बी. यांचेकडून थेट 
प तीने क न घेणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १६२५६     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे 
संदभ –मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती द.२९/०३/२०१६ रोजीचा ठराव .१५८५७ मधील िन वदा फॉम फ  
वाढ बाबत ठरावात दु ती करणेबाबत ठराव .१५८५७ म ये िन वदा फॉम फ  वाढ ह  सव 
वभागांना लागू करणेत आली असून शासन िनणय द.३० ऑ टोबर २०१५ नुसार वर ल ठराव 
भांडार वभागामाफत सा ह य खरेद साठ  असून तो वकास कामां या िन वदांना लागू न करता 
वकास कामां या िन वदांना फॉम फ  ह  पूव याच दराने लागू कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१६२५७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे 
संदभ –मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .७२,१०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१६२५८      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.संपत पवार      अनुमोदक–मा.अिनता तापक र  
संदभ – मा.संपत पवार,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
  फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये नवीन 
कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
       (वाढ/घट र. .२,६९,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६२५९      वषय मांक – ५० 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ–मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१५६२५ दनांक १५/३/२०१६ मधील “सेकंड अपील . 
६५१/२०१२” हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “सेकंड अपील .६५७/२०१२” हा मजकूर 
समा व  कर याची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६२६०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ–मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अिभयंता ी.बरशे ट  
जयंत मधुकर यांचेकड ल स या वापरातील वाहन जुने झा यामुळे वारंवार नादु त होत 
अस याने वभागातील कामकाजात अडचण िनमाण होते. याबाबत सदर अिधकार  यांना नवीन 
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वाहन TIAGO XZ 1.05 D खरेद  करणेस तसेच सदर वाहन खरेद  करणेकामी होणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६२६१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १७/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिनता तापक र     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ–मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

फ े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद म य े तावात नमुद माण ेफेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२३,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १६२६२     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १७/०५/२०१६           
सुचक - मा.अिनता तापक र                     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने िस हर गाडन जुना जकात नाका, पवनानगर 
िचंचवडगांव, पुणे – ४११ ०३३ हे गाडन बजलीनगर युवा ित ान यांना देखभाल व संर णासाठ  
दलेले आहे.  सदर देखभाल व संर णाची मुदत संपलेली असलेने बजलीनगर युवा ित ान 
सं थेस िस हर गाडन पुढ ल पाच वष कालावधीकर ता देखभाल संर णाकामी यो य या सेवा 
शु क त वावर दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.           
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १६२६३     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १७/०५/२०१६           
सुचक - मा.अिनता तापक र                     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव - 
 “इ” भागातील झोपडप यांसाठ  मलिन:सारण यव था करणे या कामाची िन वदा . 
१३/३, २०१५-१६ िन वदा र. .२५,४९,४४५/- व हे काम म.े यंकटे रा क शन यांना ४% 
कमी दराने दे यात आलेले आहे.  व या कामास यापूव  थायी सिमती ठराव .१५१०७ 
द.११/०२/२०१६ अ वये र. .२५,६९,८४१/- चे खचास मा यता देणेत आलेली आहे. वषयांक त 
काम ५०% पुण झाले असून  इ  भागातील झोपडप यांम ये उव रत ठकाणी ेनेज लाईन 
टाकणे गरजेचे आहे.  या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. .२२,२९,१४१/-  वाढ व र कम खच 
होणार आहे.  तर  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . २५,६९,८४१/- वाढ व खच 
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र. .२२,२९,१४१/-  एकूण सुधार त खच भाववाढ फरकासह र. .४७,९८,९८२/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १६२६४     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १७/०५/२०१६           
सुचक - मा.अिनता तापक र                     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव - 
      मा. थायी सिमती ठराव मांक १६१५३  द.०६/०५/२०१६ र  करणेत यावा व फ े ीय 
कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद ंम ये तावात नमुद 
माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. ( वाढ / घट र. .१९,००,०००/- ) 

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

ठराव मांक – १६२६५     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १७/०५/२०१६           
सुचक - मा.अिनता तापक र                     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव - 
      भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत जलतरण तलावाचे 
काम चालू आहे. भ व यकाळात सदर या जलतरण तलावाभोवती उंच इमारती होऊ शकतात.  
यामुळे तलावाची Privacy धो यात येऊ शकते. यासाठ  उपाययोजना हणून सदरचा 

जलतरण तलाव अ छा दत कर यात येत आहे. जलतरण तलाव अ छा दत कर यासाठ  टे साईल 
फॅ ीक फ ंगचे काम चालू करावयाचे असून सदरचे कामासाठ  म.े हेटर डझाईन यांची नेमणूक 
कर यात आली होती. परंतु यांची नेमणूक र  क न या कामासाठ  म.े करण इं जिनअर ंग 
सो युशन, हांडेवाड , सातवनगर, हडपसर, पुणे यांची आक टे ट चरल क स टंट & 
पी.एम.सी. हणून नेमणूक करावयाची अस याने यांना पंपर  िचंचवड मनपा या पॅनेलवर घेऊन 
यांना वर ल काम दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसचे म.े करण इं जिनअर ंग सो युशन, 

हांडेवाड , सातवनगर, हडपसर, पुणे यांना क स टंट फ  हणून िन वदा रकमे या १.३५% र कम 
फ  हणून देणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १६२६६     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १७/०५/२०१६           
सुचक - मा.संद प िचंचवडे                     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव - 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद 
के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 ( वाढ / घट र. .८३,४९,०००/- ) 

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

 
ठराव मांक –१६२६७      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र व मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

महानगरपािलके या सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१२,००,०००/-) 

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

 

 
ठराव मांक –१६२६८      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.धनंजय आ हाट व मा.अिनता तापक र यांचा ताव- 

महानगरपािलके या सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६८,२५,०००/-) 

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

                            
 
ठराव मांक –१६२६९      वषय मांक – ६० 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.स वता साळंुके व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
 पॅराऑलं पक संघटने या अंध, अपंग, मितमंद खेळांडंू या पधा शालेय, रा य व रा ीय 
तरावर होत नाह . यांना पॅराऑलं पक संघटनेकडून खेळ वले जाते. तसेच ती संघटना महारा  
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ऑलं पक व रा ीय ऑलं पकशी संबंधीत आहे. परंतु मनपा या डा धोरणामधील खेळाडू द क 
योजनेत अंध, अपंग, मतीमंद खेळाडंूचा समावेश केला गेला नाह . यामुळे अंध, अपंग व मतीमंद 
खेळांडूचे नुकसान होत आहे. तर  अंध, अपंग व मतीमंद खेळाडंू या संघटनेस द क योजनेत 
समावेश कर यास व डा िश यवृ ी देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
                          

 
ठराव मांक –१६२७०      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र व मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 
 नािशक फाटा वाकड रोड (बी.आर.ट .एस.) क पानुसार म.े वमल सो यूशन यांची 
िनयु  झाली असून िन वदे र कामासाठ  करारना या या अट नुसार पो ट टडर अँ ट हट साठ  
१.३५% या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  करारना यातील अट नुसार (१.३५%/१०० X ACA 

/ CP X 85 /100 X 1.15 ) या माणे अदा करणे आव यक आहे. यानुसार स लागार यांना र. . 
१,५८,००,४८५/- + सेवाकर (चालू दरानुसार) देय आहे. तर  वर ल माणे कामासाठ  एकुण र. . 
१,५८,००,४८५/- + सेवाकर (चालू दरानुसार) दे यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
            
              
 
ठराव मांक –१६२७१      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १७/०५/२०१६       
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.अिनता तापक र व मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 
 आिथक दुबल घटकांसाठ  गृह क प उभारणेकामी िन वदे र क प यव थापन 
कामासाठ  म.ेओंकार एशन जे. ह  यांची िनयु  झाली असून करारना यातील अट नुसार 
१.३५% या माणे तसेच वाढ व कालावधीसाठ  करारना यातील सु ानुसार (१.३५%/१०० X ACA 

/ CP X 85 /100 X 1.15 ) या माणे अदा करणे आव यक आहे. यानुसार स लागार यांना र. . 
६,६९,२१,६७१/- + सेवाकर (चालू दरानुसार) देय आहे. यानुसार वर ल माणे वर ल कामासाठ  
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एकुण र. . ६,६९,२१,६७१/- + सेवाकर (चालू दरानुसार) दे यास काय र 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/९४५/२०१६ 
दनांक – १८/०५/२०१६     
                                                                          

                                                                            
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


