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

कायप का मांक - २२३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १०/०५/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १०/०५/२०१६ 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.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
४) मा.काळे वमल रमेश 
५) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
७) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
८) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१०) मा.नेटके सुमन राज  
११) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१२)मा.वाबळे संजय म हारराव 

     १३)मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकुर-
उपसंचालक-नगररचना, मा.भोसल–ेमु यलेखापाल, मा.पाट ल, मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.दंडवते, 
मा.कडुसकर, मा.माछरे, मा.फंुदे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.दुधेकर, मा.सवण,े 
मा.इंगळे, मा.तांब,े मा.क पल,े मा.पठाण, मा. परजादे मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा. गलबल,े 
मा.ओंभास,े मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.भोसल,े मा.सोनवण,े मा. मोरे-कायकार  अिभयंता, मा.बडे-
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल े–  

 
वषय .४०) भाटनगर मैलाशु द करण क ाअंतगत खराळवाड  भाग .४० म ये कामगार 

नगर, गंगानगर प रसर व उव रत ठकाणी जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेबाबत-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४१) ी.सुिनल रामु धो े पद-सफाई कामगार यांचे अ पल अजावर वचार करणेबाबत- 
मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४२) वा तु वशारद/स लागार नेमणूक करणेबाबत - मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४३) मे. रअल लाईफ रयल पपंल या वयंसेवी सं थेस जागा भा याने देणेबाबत- 
मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४४) भाग .६१ दापोड  गावठाण एस.एम.एस. कॉलनी प रसरात रेडिम स  

प तीने काँ ट पे ह ंग व गटस करणे व थाप य वषयक कामे करणेबाबत - 
मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४५) भाग .६१ आंबेडकर पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  बाजून े 
फुटपाथ करणे व रबर मो ड ग पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत - मा.अिमना पानसरे 
व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 

वषय .४६) योती पानसे असोिसएट यांची आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत - 
मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .४७) तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .४८) मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभाग व आकाशिच ह परवाना वभागाक रता 

फिनचर सा ह य खरेद  करणेबाबत. 
वषय .४९) तरतूद वग करणेबाबत - मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .५०) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या  

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा 
ताव. 

वषय .५१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड े य कायालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५२) ी.नागवडे जािलंदर देवराव, िलपीक यांचे अपील अजावर वचार करणेबाबत-
मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .५३) ी.तानाजी म याबा लोखंडे, त का.सहा.भांडारपाल व ी. ानदेव नामदेव गराडे, 
उपलेखापाल यांचे अपील अजावर वचार करणबेाबत -मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 

-------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  
 

सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
गोवामु  सं ामाचे ये  वातं य सैिनक हभप नर िसंग सोखी गु जी यांचे दु ःखद 

िनधन झाले अस याने यांस ांजली वाहणेत यावी. 
 सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

 
(मा. दनेश वाघमारे, आयु  यांचा मा.सभापती यां या ह ते स कार कर यात आला.) 

---------- 
 

ठराव मांक –१६१५७      वषय मांक – १ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ/ े ीय/आ/३/का व/३१६/२०१६ द.२८/०४/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .५/२/२०१५ -२०१६ अ वये फ े ीय 

कायालया या काय े ातील ॉम वॉटर चबस गटस सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व 
राडारोडा, झाडे-झुडपे इ.वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पसरवून देणकेामी 
मे. व ेश एंटर ायजेस िन वदा र. . ५,४१,०९८  -/ (अ र  र. . पाच लाख ए केचाळ स हजार 
अ ठया णव फ ) . . २,३,४,५,९,११,१२,१३, व २८ मधील ॉम वॉटर चबस गटस सफाई करणे 
व िनघणारा गाळ कचरा व राडारोड, झाडे-झुडपे इ  . वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली 
क न पसरवून देणे या माणे ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१५८      वषय मांक – २ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ/ े ीय/आ/३/का व/३१७/२०१६ द.२८/०४/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .५/१ २०१५-२०१६ अ वये फ े ीय 

कायालया या काय े ातील नाले साफ सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व राडारोडा, झाडे-
झुडपे इ. वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पसरवुन देणकेामी मे. व ेश 
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एंटर ायजेस िन वदा र. . ३,७९,१३७  -/ (अ र  र. . तीन लाख एकोणऐंशी हजार एकशे सदोतीस 
फ ) . .२,४,५,९,१३ व २८ मधील नाल े साफ सफाई करणे व िनघणारा गाळ कचरा व 
राडारोडा, झाडे-झुडपे इ.वाहतुक क न मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पस वुन देणे या माणे 
ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१५९      वषय मांक – ३ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१६६/२०१६ द.२७/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत शहरातील िमळकतींवर मालम ाकराची 

आकारणी करणेत य़ेते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे करण 8 िनयम 7 अ वये 
करयो य मु य िनधारण केले नंतर िनयम 39 अ वये िमळकतकराचे बल देणेत येते. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात महारा  शासन िनणय मांक जनेयो-2007/ . .52/ 
गृिनधो-2 दनांक 25/06/2007 रोजीचे िनणयानुसार जेएनएनयुआरएम योजनेअंतगत कमी 
उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना क प राब वणेत येत आहे.सदर क पातील इमारतीम ये 
महापािलका े ातील कमी उ प न घटकातील ा  लाभाथ ना िमळकतींचे वाटप करणेत आले 
असून कर संकलन वभागामाफत सदर िमळकतींची कर आकारणी क न िमळकतकराची बले 
देणेत आली आहेत. तथा प भारतीय जनवाद  युवा संघटना, पंपर  िचंचवड प रवतन पाट , ी 
साईसेवा ित ान, ांतीवीर बरसा मुंडा आ दवासी सामा जक संघटना, डेमो ॅ टक यूथ फेडरेशन 
ऑफ इं डया इ याद  संघटना तसेच पदािधकार  यांनी कमी उ प न घटकांचे घरकुल योजनेतील 
िमळकतींना िमळकत कराम ये माफ  अथवा िमळकत कराची मागणी कमी करणेबाबत वनंती 
केली आहे.महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 129-1-अ म ये वशेष वकास 
क पां या इमारतीं या आ ण जिमनीं या बाबतीत रा य शासन राजप ातील अिधसूचने ारे, 

वेळोवेळ  िन त कर ल अशा कमी केले या दराने मालम ा कर आकारणेची तरतूद आहे. या 
अनुषंगाने मा. थायी सिमती व मा.महापािलका सभेचा ठराव क न यास शासनाची मा यता घेणे 
आव यक अस याने महानगरपािलका ह तील जेएनएनयुआरएम अंतगत वकिसत केले या कमी 
उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना क पातील रहा या िनवासी घरास सवलतीचे दराने मालम ा 
कर रकमेची आकारणी करणे यो य राह ल याकामी खालील माणे ताव मंजूर कामी सादर 
करणेत येत आहे. ताव: मुंबई महानगरपािलका धत वर महानगरपािलका ह तील 
जेएनएनयुआरएम अंतगत वकिसत केले या कमी उ प न घटकांसाठ  घरकुल योजना 
क पातील रहा या िनवासी िमळकतीस रा य शासनाचे मा यतेने खालील माण ेसवलतीचे दराने 
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मालम ा कर आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

अ. . कालावधी मालम ा कराचा कमी केलेला दर 

1 प ह या वषापासून दहा या वषापयत 
विश  वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ा करा या दरा या 20% 

2 
अकरा या वषापासून पंधरा या 
वषापयत 

विश  वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ा करा या दरा या 50% 

3 
सोळा या वषापासून वसा या 
वषापयत 

विश  वषात वसूल कर यात आले या 
मालम ा करा या दरा या 80% 

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

ठराव मांक –१६१६०      वषय मांक – ४ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेआ/३/का व/३१८/२०१६ द.१२/०४/२०१६ 
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालया या काय े ातील मनपा मालक चे 

सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट प दतीन े द.०१/०५/२०१६ 
पासून दोन म हने अथवा िन वदा या पूण होईपयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट 
ित म हना र. .२५०/- या अनुदान दराने १) मे. भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. 

२) मे.राजमाता अ ह यादेवी होळकर वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ३) म.े ी.गणेश 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. ४) मे. महष  वा मक  वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया. 

या सं थेकडून एकुण ४५४ शौचालय िस स साफसफाई व देखभालीचे कामांकर ता एकुण अनुदान 
र.  २,२७,०००/- पयत काम क न घेणे व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६१      वषय मांक – ५ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३५२/२०१६ द.२२/४/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/7/7/2015-16  भाग . ९ 

संभाजीनगर येथे एम एन जी एल या र ता खोदाईमुळे खराब झालेले र ते दु त करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल., िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
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हजार आठशे शहा णव फ ) पे ा 29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .16,47,294/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६२      वषय मांक – ६ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३५५/१६ द.२२/४/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१९/२०१५-१६ अ वये 

भाग .९ संभाजीनगर येथील डांबर  र ते करकोळ  दु तीची अ यावशक कामे करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा णव फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१६,४७,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण े
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  करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६३      वषय मांक – ७ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६२/२०१६ द.२२/४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७२/२०१५-१६ 

अ वय े भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  येथील डांबर  र ते दु तीची अ यावशक कामे 
करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .२२,३९,९३३/- (अ र  र. .बावीस 
लाख एकोणचाळ स हजार नऊश े तेह ीस फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दरान े र. . १६,४६,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६४      वषय मांक – ८ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य  
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 ८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक –१६१६५      वषय मांक – ९ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२५१/१६ द.२५/०४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/११-१५-१६ भाग  ३६ लांडेवाड  येथील 

राहुल उदय कॉ ले स, आनंदनगर स.नं.१५/१, गुळवेव ती बैलगाडा घाट जवळ, ीनगर 

व हर जवळ,  महा माफुले शाळेजवळ, शांतीनगर औ ोिगक वसाहत म ये मुतार  बाधंणेकामी 
मे.चौधर  क शन िन.र. .१४,००,१७८/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे अ याह र फ ) 
पे ा २०.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .११,७५,५६१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१६६      वषय मांक – १० 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२५०/१६ द.२५/०४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/३९-१५-१६ भाग .३३ गवळ नगर 

मधील आदशनगर, गवळ नगर येथे ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणकेामी मे.एम बी 
एंटर ायजेस िन.र. . २३,३१,५३६/- (अ र  र. . तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस फ ) 
पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .१७,१३,६७९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६१६७      वषय मांक – ११ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२६/२०१६ द.३०/०४/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५६/०१/२०१५-१६ मधील काम .१  अ वय,े 

पंपर  भाग .४५ मधील  जोग महाराज उ ानाचे नूतनीकरण करणेकामी  मे. ह . एम. मातेरे  
िनवीदा र. .१,८६,१६,३४४/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख, सोळा हजार तीनशे चौरेचाळ स 
फ ) पे ा २% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,८९,८८,६७०/- 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 देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६८      वषय मांक – १२ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/९/१६ द.२/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागा कड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/१०/१५-१६ भाग . 
१४ म ये ठक ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Aniket 
Enterprises, aniket c.nanekar  र.   १९,६०,७८४/- (अ र  र.  एकोिनस लाख साठ हजार 
सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा  ३३.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१३,६०,२६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६१६९      वषय मांक – १३ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/०८/१६ द.२/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/६/१५-१६ भाग .१४ 

ािधकरण भागात नाला व ॉम वॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी 
M/s.Aniket Enterprises, aniket c.nanekar र.   २१,००,८४०/- (अ र  र.  एकवीस लाख 
आठश े चाळ स फ ) पे ा ३६.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१३,८९,९२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६१७०      वषय मांक – १४  
दनांक – १०/०५/२०१६     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 
वषय:-मु य शासक य इमारतीम य े थाप य वषयक सुधारणांची कामे करण.े 

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

---------- 
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ठराव मांक –१६१७१      वषय मांक – १५ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/१६/२०१६ द.२/५/२०१६ 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015-2016 मधील अ. .5 अ वये 

. .४८ रहाटणी येथील रहाटणी फाटा ते रहाटणी शाळा या र यावर ल िनयो जत र ता 
दुभाजकात दवाब ीची यव था करणेकामी म.ेआर.एन. एंटर ायजेस िन.र. . 16,93,860/- 
[अ र  र. . सोळा लाख या णव हजार आठशे साठ फ ] पे ा 41.30% 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 –१६१७२      वषय मांक – १६ 
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 करण.े 

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

---------- 
 
ठराव मांक –१६१७३      वषय मांक – १७ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५०१/१६ द.२/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/5/2015-16 भाग .60 म ये मु यालय 

तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करण.े सन 2014-2015 कामी म.ेमोहनलाल मथराणी 
क शन ा.िल., िन.र. .16,10,644/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार सहाशे च वेचाळ स 
फ ) पे ा 14.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .14,37,669/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१६१७४      वषय मांक – १८ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४९९/१६ द.२/५/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/17/2015-16 भाग .58 म ये 

मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणे (सन 2014-15) कामी म.े ली सी 
क कशन ा.िल िन.र. .16,10,644/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार सहाशे च वेचाळ स 
फ ) पे ा 14.65% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .14,43,419/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१७५      वषय मांक – १९ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- नगररचना व वकास 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/ पं.िन./९/१०२२/२०१६ 
द.०३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मौजे पंपळे िनलख भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, यांचे 

कड ल अिधसुचना  ं .ट पीएस – १८९३/१२७६/सी.आर-१७४/युड  - १३. द.१८/०९/१९९५ 
अ वये शासनाकडुन मंजुर करणेत आली आहे. सदर वकास योजनेनुसार मौजे पंपळे िनलख 
येथील स.न.ं २७ व २८ म ये ४५.०० मी. ं द र ता, २४.०० मी. ं द र ता , आर ण .३८८ व 
३८९ शॉ पंग सटर व या शॉ पंग सटर आर णा लगत उ र - द ण १२.०० मी. ं द र ता 

ता वत केलेला आहे.स थतीम ये स.नं. २७ व २८ मधून जाणा-या नािशक फाटा - वाकड 
या बीआरट एस र याचे काम पुण झालेल ेआहे.तसेच वाकड - वाय जं शन- औंध या २४.०० 
मी. ं द र याचे कामह  पुण झाले आहे. स या सदर भागाचा वकास झपा याने होत आहे.सदर 
ठकाणचे आर ण .३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर हे आर ण वकिसत करणेकर ताह  उ र - 
द ण १२.०० मी. र याची अ यंत आव यकता आहे. तसेच वाहतुक या िनयोजना या ीने 
नािशक फाटा - वाकड हा बीआरट एस ४५.०० मी. ं द र ता व वाकड - वाय जं शन- औंध या 
२४.०० मी. ं द र ता हे दो ह  र ते उ र - द ण १२.०० मी. ं द ड .पी. र याने जोडणे 
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आव यक आहे. यामुळे ४५.०० मी व २४.०० मी. ं द  र ते जोडले जाऊन वाहतुक या ीने 
उपयु  होईल. तसेच सदर र यालगत असणारे शॉ पंग सटरह  वकिसत करता येईल. तर  सदर 
र याचे जागे या भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणे कामी मा.महापािलका सभा ठराव .८२२ दनांक - 
२०/०२/२०१६ अ वये मंजूर  िमळालेली आहे. तर  उपरो   ता वत १२ मी. ं द र याचे 
आर णाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन 
भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी सदर या १२ मी. ं द र याचे भूसंपादन करणेकामी 
येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१७६      वषय मांक – २० 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/२८५/२०१६ द.०३/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
डॉ.जगद श ीखंडे, डॉ.उमा पारधी व डॉ.वैशाली साठे, ने रोग त  यांना वायसीएम 

णालयात व डॉ. िसमा कामत, ने रोग त  यांना तालेरा णालयात तसेच डॉ. दपा लुकडे, 
ने रोग त  यांना भोसर  णालयात मानसेवी ने रोग त  वै क य अिधकार  पदावर दरमहा 
एक त र. .५,०००/- या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ मह ने या कालावधीसाठ  
नेमणुक देणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१७७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- शासन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/६६/२०१६ द.०२/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी. साद भा कर देशपांडे, कायालय अिध क यांचे अ पल अजावर वचार करण.े कामी 

( थायी सिमती ठराव मांक १४७८३ द.१९/१/२०१६ नुसार) महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५६(४) नुसार महापािलका अिधका-यास कंवा कमचा-यास खाल या पदावर 
आण यात आले असेल, काढून टाक यात आले असेल, कंवा बडतफ कर यात आले असेल तर 
अशा शा तीचे आदेश कळ व यापासून एक म ह या या मुदतीत अ पल कर याच ावधान आहे. 
यामुळे ी. देशपांडे यांचा वषयां कत अ पल अज िनयमािधन, कायदेशीर नस याने यां यावर 

केले या शा तीबाबत अ पल कर याची तरतुद अिधिनयमात नाह . या तव ी. देशपांडे साद 
भा कर यांचेवर केलेली शा ती यो य अस याने यां या उपरो  अ पल अजाचा वचार क  नये  
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ता वत केले असले तर  मुदतीनंतरचे अ पल मा य क न महारा  महापािलका अिधिनयम 
कलम ५६ (४) मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/६/का व/४६४/२०१२ द.०९/०८/२०१२ चे 
आदेशा वये लादलेली शा ती र  करणेबाबतचे ी.देशपांडे यांचे अ पल यांची िनवध सवेा व 
मा.आयु  यांचा ा  अहवाल अवलोकन करता करणी झालेली शा ती र  कर यास व 
त अनुषंिगक याचा आिथक लाभ दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६१७८      वषय मांक – २२ 
दनांक – १०/०५/२०१६     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/५०४/१६ द.२/५/२०१६ 

वषय:- भाग . 1 तळवडे येथे अंतगत र ते वकसीत करण.े 
वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१६१७९      वषय मांक – २३ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०६/१६ द.२/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 48/17/2015-16 अ वये बोपखेल वाड .६४ 

मधील वकास आराख यातील र ते वकािसत करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा ा.िल. िन.र. . 
37,29,894/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणतीस हजार आठशे चौ-या णव फ ) पे ा 
21.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 30,90,031/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१८०      वषय मांक – २४ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
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.े 
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वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६१८१      वषय मांक – २५ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५००/१६ द.२/५/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/5/2015-16 भाग .२ वेणीनगर 

मधील ता हाणेव ती मधील सोसाय यांचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल., िन.र. .22,40,440/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
चारशे चाळ स फ ) पे ा 21.22% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .18,53,270/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन  करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१८२      वषय मांक – २६ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४९७/१६ द.२२/४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .8/60/2015-16 . .41 गांधीनगर येथील 

ठक ठकाणचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी क शन 
ा.िल., िन.र. .14,28,714/- (अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार सातश े चौदा फ ) पे ा 

28.99%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .10,65,256/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१८३      वषय मांक – २७ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४९६/१६ द.२२/४/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – मनपा या थाप य  वभागाकड ल 
िन.नो. . 8/33/2015-16 . .40 खराळवाड  येथील एच.ए. ाऊंड व गंगानगर येथील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. 
िन.र. .14,31,857/- (अ र  र. . चौदा लाख एकतीस हजार आठशे स ाव न फ ) पे ा 
28.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .10,67,600/- 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  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 –१६१८४      वषय मांक – २८ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/६४/२०१६ द.२०/०४/२०१६ 

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

द.०४.०४.२०१६ ते द.१०.०४.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६४/२०१६ द.२०.०४.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक –१६१८५      वषय मांक – २९ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- मु य लेखा प र ण 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/६५/२०१६ द.२६/०४/२०१६ 

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

द.११.०४.२०१६ ते द.१७.०४.२०१६ अखेर संपणा-या आठवडयाचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६५/२०१६ द.२६.०४.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

ठराव मांक –१६१८६      वषय मांक – ३० 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/१/का व/४०/२०१६  

द.०४/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे 

वभागात काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ीने रे डएशन मॉिनटर ंग ड हाईस 
वापरणेत येत असते. सदर ड हाईस/रे डएशन बॅजेस (ट .एल.ड .बॅजेस) दर ैमािसक 
तपासणीकामी म.े रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा.िल. गोरेगांव, मुंबई यांचेकडे पाठ वले जातात. सन 
२०१६-१७ क रता रे डएशन बॅजेस तपासणीकामी आव यक र. . २६,२६१/- (अ र  र कम पये 
स वीस हजार दोनश ेएकस  फ ) मे. रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. िल. गोरेगांव, मुंबई यांना आगाऊ 
व पात अदा करणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१८७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- नगरसिचव 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/४६८/२०१६ द.०४/०५/२०१६ 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे – 
नगरसिचव वभागात कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 

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

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

ठराव मांक –१६१८८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- बांधकाम परवानगी 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीपी/का व/थेरगांव/ . .४९/५६/२०१६ 

द.०४/०५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
थेरगाव येथील स.नं. ९ मधील आर ण . ६२५ पै ६००० चौ.मी. जागा व. शंकर 

(आ णा) गावडे मृती कामगार भवन व सां कृितक भवन बांध यास व. शंकर (आ णा) गावडे 
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मृती कामगार भवन सिमती यांना ह तांत रत क न दनांक ६/११/२०१३ चे आदेश मांक 
भू ज/२/का व/४६१/२०१३ अ वये मा. आयु  यांनी मा यता दली आहे. यानुसार मा. अ य , 
व. शंकर (आ णा) गावडे मृती कामगार भवन सिमती यांनी द.२०/०२/२०१६ चे अजा वये 

बांधकाम परवानगीसह वकास शु क, शमन शु क इ. म ये सवलत  िमळणेकामी िनयो जत 
बांधकाम नकाशे व इतर कागदप ासह मागणी केलेली आहे. सदरहू करणी सादर कर यात 
आले या कागदप ानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
कमचार  महासंघ यांचेमधील करारना यातील ( द.४/११/२०११) नुसार अट . १८ म ये बांधकाम 
परवानगी करणी आकार यात येणा-या शमन शु क व वकास शु क तसेच बांधकाम परवानगी 
फ  व इतर शु क यांम ये सवलत िमळावी अशी तरतुद नमूद कर यात आली आहे. तसेच सदर 
करारना यातील अट .१२ नुसार सदरहु क पातील जागेची मालक  ह  महापािलकेकडेच व 
इमारतीची मालक  महासंघाकडे रहाणार आहे. तर  तुत बांधकाम परवानगी करणी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ यांचेमधील 
करारना यातील ( द. ४/११/२०११) नुसार अट . १८ नुसार वकास शु क व बांधकाम परवानगी 
छाननी फ  पोट  र कम  ५३८५३७०/- सवलत देणे आपे त आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका कमचार  संघाचे मागणी माणे शमन शु क, वकास शु क तसेच बांधकाम 
परवानगी फ  म ये सवलत ( वकास शु क व बांधकाम परवानगी छाननी फ  पोट  र कम . 
५३८५३७०/-) देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१८९      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२०१/२०१६ द.४/५/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .2/2015-16 अ वये वृ संवधन 

वभागासाठ  वृ संर क लोखड  पंजरे खरेद  बाबत मे.रेखा इं जिनअर ंग िन वदा र कम पये 
47,90,800/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख न वद हजार आठशे फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  
सवात कमी दराची िन वदा ( ित नग र. .972/- ) 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 –१६१९०      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/२७७/२०१५ द.३/५/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या आय.ट .आय कासारवाड  वभागासाठ  व वध कारचे रॉ मटे रयल सा ह य 

खरेद  कामी ई िन वदा सुचना .14/2/2015-16  अ वय ेऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते यामधील लघु म िन वदाकार म.ेरेखा इं जिनअ रंग व स यांचे दरप कातील एकुण 71 बाबी 
सा ह याचे दर र. . 61829/- वकृत क न सदर पुरवठा धारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९१      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- जेएनएनयुआरएम 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जेएनएनयुआरएम/३/का व/१२९/२०१६ 

द.४/५/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मे. सील र क ए ड इ ा चर सो युश स िल. याचे Project Monitoring & 

Reform Implementation Support (PMRIS) चे कामकाज करणेकामी करारनामा अट  
शत चे अधीन राहून आदेशाचे दनांकापासून पुढे १२ म हने कालावधीकर ता दरमहा 
र. .९,१०,०००/- + सेवाकर या माणे १२ म हने कालावधीकर ता एकूण र. .१,०९,२०,०००/- + 
सेवाकर या माणे खच अपे त असून तुत कामकाजाकर ता म.े सील र क ए ड 
इ ा चर सो युश स िल. यांची नेमणूक करणेकामी व याकामी येणा-या एकूण खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९२      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/२९/२०१६ द.०४/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े द.०९/०५/२०१६ रोजी महा मा बसवे र 

जयंतीचे औिच य साधून द.०७/०५/२०१६ ते द.०८/०५/२०१६ या कालावधीत अंकुशराव लांडगे 
नाटयगृह, भोसर  येथे महो सवाचे आयोजन कर याअंतगत व वध बोधना मक व सां कृितक 
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काय म तसेच वचन व या यानाचे आयोजन कर यात आले आहे. याकामी ले स बॅनर 
छपाई व े म भाडे, मा यवर/कलाकार चहापान, भोजन यव था, कलाकारांचे मानधन, िनवास, 
नाटयगृह भाडे इ. कर ता थेट प दतीने र. .१,४६,०००/- (अ र  र. .एक लाख सेहचाळ स हजार 
फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९३      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/३०८/२०१६ द.०३/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपामाफत मुंबई - पुणे र यावर आकुड  खंडोबा चौकात ेडसेपरेटर 

बांधणेचे काम ठेकेदार म.े अतुर इं डया ा.िल. यांनी िन. . ५७/२००५-०६ अ वये पूण केलेले 
आहे. या कामाअंतगत झाले या कामाची देयके वेळेत न िमळा याने देयकाचे र कमेवर याज 
िमळावे अशी मागणी ठेकेदाराने केली होती. तथापी ठेकेदारास िन वदा अट  व शत नुसार भाग 
(१) Chapter 4 अ. . ४५ (पान . ८०) अ वये बलाचे थकबाक पोट  याज मागता येणार 
नाह  अशी अट मा य केली अस याने थक त देयकावर याज मागता येणार नाह  असे कळ वले 
आहे. तथापी ठेकेदार म.े अतुर इं डया ा.िल. थ कत देयकावर याज िमळावे यासाठ  Arbitrator 
नेमणूक करणेकामी मा. उ च यायालयात Petition No.16/2014 दाखल केले होते.  मा. उ च 
यायालयाने द. २८/१२/२०१५ चे आदेशा वये मनपाचा यु वाद अमा य क न ठेकेदाराने 

मागणी के या माणे Arbitrator नेमणूक स मा यता दली असून, मा. उ च यायालयाने ी. 
अशोक अलासपूरकर, िनवृ  ज हा यायािधश, ठाणे यांची Arbitrator हणून नेमणूक केली 
आहे. ी. अलासपूरकर यांचे सुचनेनुसार Arbitration  चे कामकाज सु वात करणेपूव  व fee 
expenses अंितम करणेसाठ  द. १७/२/२०१६ रोजी बैठक आयो जत केली होती. 
तथा प,मनपाचे वनंतीनुसार सदर बैठक द. ५/३/२०१६ रोजी आयो जत कर यात आली होती.  
मा. Arbitrator यांनी द. ५/३/२०१६ चे बैठक त झाले या चचबाबत MOM पाठ वले आहे. 
सदर MOM म ये येक प ान ेकाय करावे हे नमूद केले आहे. तसेच Arbotration fee 
ठेकेदार व मनपाने वतं पणे सम माणात (५०:५०) दयावी लागणार आहे. Arbitration 
Procedure चे ी. अलासपूरकर यांनी Fee expenses ब ल खालील माण े सुच वले 
आहे.(MOM ची त अवलोकनाथ सोबत जोडलेली आहे.) 

४.    येक Arbitration Sitting साठ   Sitting Charges र. . ३०,०००/- देय राह ल. 
५.    Reading Charges हणून एक वेळेस र. . २००००/- देय राह ल. 
६.    Venue Administrative Charges  हणून येक Sitting  साठ  र. . 1500/-   

    Venue  मालकास अदा करावी लागेल. 
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वर ल सव Charges Contractor  व मनपाने सम माणात (50:50) करावा. 
वर ल माण े Arbitration ची फ  व बैठक चा खच असे िमळून अंदाजे र. . 
२५७५०/- व यापुढे या कामी होणा-या येक िमट ंगसाठ  अंदाजे र. . १५७५०/- 
माण ेयेणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९४      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/३२३/२०१६ द.०५/०५/२०१६ 

मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे मा हती व जनसंपक वभागाकर ता मृितिच ह खरेद कामी कोटेशन नोट स 

सु. .२/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक म.े महाकाळ अँड कंपनी यांचेकडून १०० नग 
मृितिच हे एकुण र. .८०,०००/- म ये खरेद  कामी ा  लघु म दर वकृत क न 
यां याबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे व येणा-या 
य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१६१९५      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १०/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.संगीता पवार व मा. जत  ननवरे यांचा ताव 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .५७ द.४/०५/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.२९ मे ते ६ जून २०१६ या काळात  म.न.पा. 
डा बोिधनी येथे १२ कशोर व १२ कशोर  खेळाडू (२४ खेळाडू) यांचे समवेत २ मागदशक व 

२ यव थापक (एकूण ४ अिधकार ) एकूण सं या – २८ यांचे महारा  रा य कशोर व कशोर  
खो-खो सराव िशबीर – २०१६ आयो जत करणेस व या िशबीरात २ कशोर कशोर  गटाची खो–
खो ची मैदाने करण,े याच बरोबर िशबीर काळात एकूण ९ दवस िशबीरातील सवासाठ  
सकाळचा चहा व ना ा, दुपारचे जेवण, दुपारचा चहा व ना ा व रा ीचे जेवण अशी भोजन 
यव था व सवासाठ  िनवास यव था करणेस व याकामी येणा-या र. . ६०,०००/- (अ र  
र. .साठ हजार फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. तसेच 
सकाळचा चहा व ना ा, दुपारचे जेवण, दुपारचा चहा व ना ा व रा ीचे जेवण ई कोटेशन नोट स 
िस द क न करणेस व बॅनर, बुके, करकोळ खच इ. डा वभागाचे थायी अ ीमधन मधून 

करणेस मा यता देणते येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल-े 

 
ठराव मांक –१६१९६      वषय मांक – ४० 
दनांक – १०/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाटनगर मैलाशु द करण क ाअंतगत खराळवाड  
भाग . ४० म ये कामगारनगर, गंगानगर प रसर व ऊवर त ठकाणी जलिन:सारण यव था 

सुधारणा वषयक कामे करणे िन वदा र. .२२,४९,८५३/- िन वदा . १/२२/२०१५-१६ चे काम 
ठेकेदार म.ेह रशकुमार रामदास गायकवाड हे मा. थायी सिमती ठराव .१४९८८ द.३/२/२०१६, 
२९.९९% कमी मंजूर दरान,े भाववाढ फरकासह कर त आहेत. या कामाची या ी वाढत वाढत 
असलेने यापुव चा खच मा यता र. . १६,५३,८७८/- व वाढ व र. . २१,७३,९२६/- अशी एकुण 
३८,२७,८०४/- पयत या सुधा रत खचास याआधी मंजूर केले या दरानेच हणजेच िन वदा 
र कमे या २९.९९% कमी, भाववाढ फरकासह खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९७      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १०/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- ी.सुिनल रामू धो े पद सफाई कामगार यांचा दनांक १०/५/२०१६ चा अ पल अज. 

वषय मांक ४१ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त असलेने तो ा  
झालेनंतरचे सभेचे वेळ  वषय मांक ४१ चा वचार करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६१९८      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १०/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाअंतगत उपरो  वषया वये कै. 
अ णासाहेब मगर टे डयम नुतनीकरण वकास आराखडा याकामासाठ  महानगरपािलका पनॅल 
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वर म.े कमया असोिसएटसचे ो. ा. ी.मा णक बुचडे यांची वा तु वशारद/स लागार हणून 
नेमणूक करणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९९      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १०/०५/२०१६       
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव- 

मे. रयल लाईफ रयल पपल या वयंसेवी सं थेला महापािलके या यशवंतराव च हाण 
मृती णालयाचे तळमज यावर ल १०X१० चौ.फुट इतक  जागा दनांक १४/०६/२०१५ ते दनांक 

१३/०५/२०१६ अखेर ११ म हने कालावधी कर ता करारनामा क न र. . २१,४२५/- या माणे 
भा याने दे यात आली आहे. मे. रयल लाईफ रयल पपल या वयंसेवी सं थेमाफत गर ब 

णांना मोफत जेवण देण,े मोफत औषधे व र  पुर वण,े बेवारस णांना मोफत कपडे देण,े 
यांची व छता ठेवणे इ याद  कारची मदत केली जाते. म.े रयल लाईफ रयल पपल या 

सं थेचे मानवतावाद  काय ल ात घेता सदर सं थेस सदर जागा दनांक १४/०५/२०१६ पासून 
पुढ ल ५ वष कालावधीक रता वा षक र. . २१,४२५/- या माणे भा याने दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १६२००     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १०/०५/२०१६       

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 मनपा थाप य वभागाकड ल िन वदा .१९/३१/२०१५-१६ अ वये भाग .६१ दापोड  
गावठाण एस.एम.एस. कॉलनी प रसरात रेडिम स प तीने काँ ट पे ह ंग व गटस करणे व 
थाप य वषयक कामे करणेचे काम करणेकामी म.ेजयराम क शन िन वदा 

र. .१२,५४,१५०/- (अ र  र. .बारा लाख चौप न हजार एकशे प नास फ ) पे ा ४४.९३% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घे यास ठराव . १४९२६, द.०३/०२/२०१६ अ वये 
यापुव  थायी सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास महापािलका सभा ठराव .६६३ 
द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .१८,००,०००/- शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. दापोड  
गावठाण प रसरात ठक ठकाणी काँ ट पे ह ंग करणे व न वन पे ह ंग लॉक बस वणे गरजेचे 
आहे. सदर कामांतगत काँ ट पे ह ंग करणे व न वन पे ह ंग लॉक बस वणे इ. कामे करणे 
आव यक अस याने र. .४९,८०,०००/- इतक  येत आहे व वाढ व र. .३१,८०,०००/- इतक  येत 
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आहे. तर  ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधार त काम क न घे यास 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 – १६२०१     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १०/०५/२०१६       

सुचक-मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक–मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 

मनपा थाप य वभागाकड ल िन वदा .८/५३/२०१५-१६ अ वये भाग .६१ आंबेडकर 
पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  बाजूने फुटपाथ करणे व रबर मो ड ग पे ह ंग लॉक 
बस वणेचे काम करणेकामी म.ेएस.बी.सवई िन वदा र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घे यास ठराव . १५८३४, 
द.२९/०३/२०१६ अ वये यापुव  थायी सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास 
महापािलका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .२०,००,०००/- शासक य मा यता 
दे यात आलेली आहे. दापोड  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी न वन रंगीत, रबर मो ड ंग पे ह ंग 
लॉक बस वणे गरजेचे आहे. सदर कामांतगत रबर मो ड ंग पे ह ंग लॉक बस वणे इ. कामे 
करणे आव यक अस याने र. .४९,९०,०००/- इतक  येत आहे व वाढ व र. .३४,९०,०००/- इतक  
येत आहे. तर  ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधार त काम क न घे यास 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 – १६२०२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १०/०५/२०१६       

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

योती पानसे असोिसएट यांची मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक कर यास व यांना 
आ कटे ट वषयक कामे व इं ट रअर डझायिनंगची कामे दे यास व याकामी होणार  फ  
आ कटे ट कौ सलचे िनयमानुसार व मनपा ठरवेल या माणे अदा करणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६२०३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १०/०५/२०१६       

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 िनगड  गावठाण भाग .१३ म ये सन २०१६-१७ चे मंजूर अंदाजप कानुसार नवीन 
कामां या िन वदा काढणेसाठ  तावासोबतचे प रिश ानुसार वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. (वाढ/घट र. . ५१,८६,०००/-) 

 

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

 
ठराव मांक – १६२०४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १०/०५/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक–मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/२२७/२०१६ द.७/५/२०१६ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे पयावरण अिभयां क  वभाग व आकाशिच ह परवाना वभागासाठ  मागणी 
केलेनुसार आव यक फिनचर सा ह य बाब . १ ते ३ एकुण ३ बाबी म.े ी.िस वनायक 
इंड ज भोसर  यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. .१,९७,२००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.    

 

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

 
ठराव मांक – १६२०५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १०/०५/२०१६      

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .३,५९,००,०००/-) 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १६२०६     वषय मांक – ५० 
दनांक – १०/०५/२०१६      

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमूद माण ेफेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 
 

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

 
ठराव मांक – १६२०७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १०/०५/२०१६      

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

ड े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट 

र. .६,५०,०००/-) 
 

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

 
ठराव मांक – १६२०८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १०/०५/२०१६      

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- ी.नागवडे जािलंदर देवराव, िलपीक यांचा द.५/५/२०१६ चा अ पल अज. 
 वषय मांक ५२ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  
झा यानंतरचे सभेचे वेळ  वषय मांक ५२ चा वचार करणेत यावा.  

 

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

 
ठराव मांक – १६२०९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १०/०५/२०१६      

सुचक-मा.सुमन नेटके      अनुमोदक–मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- ी.तानाजी म याबा लोखडें-त का.सहा.भांडारपाल व ी. ानदेव नामदेव गराडे,उपलेखापाल 

यांचा द.६/५/२०१६ चा अ पल अज. 
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 वषय मांक ५३ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  
झा यानंतरचे सभेचे वेळ  वषय मांक ५३ चा वचार करणेत यावा.  

 

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/९२३/२०१६ 
दनांक – १२/०५/२०१६     
                                                                          

                                                                           
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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

 

 


