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

कायप का मांक - ६१ 
सभावृ ांत 

दनांक - २१/०५/२०१३        वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक  २१/०५/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      २) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ३)     मा.तनपुरे सुषमा राज   
४) मा. वाघेरे सुिनता राजेश  

 ५) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 ६) मा. बारणे माया संतोष 

७) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
८) मा. कदम सदगु  महादेव  
९) मा. भ डव ेसंिगता राज  

 
यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी,.मा.झुरे , मा.पवार,मा.कुलकण ,मा.ढेरे,मा.फंुदे - सह 

आयु , मा.घाडगे- मु य लेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव,  मा.कांबळे – .शहर 
अिभयंता,मा.सुरगुडे,- वकास अिभयंता,मा.तुपे – सहशहर अिभयंता,   मा.पवन साळवे – 
अित.वै . अिधकार , मा.भदाण-े उपसंचालक (नगररचना) मा.दधेकरु , मा.ढगे,मा.िनकम, 
मा.काची, मा.कुदळे मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.स यद ,मा.साळवी, मा.लडकत, 
मा.खाबडे,मा.कुळकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, – कायकार  
अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक –  मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा. सदगु  कदम 
  
  सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने माया बारणे 
यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
------------- 

       ( मा. बारणे माया संतोष यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
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उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले :- 

 

वषय मांक :- ४२)  िनवीदा नोट स .१/१३/१४ बाबत.. 
      

वषय मांक :- ४३) सन २०१३-१४ चा मुळ अंदाजप कातील वकास कामा या तरतुद म ये  

     वाढ घट करणेबाबत..मा. वनया तापक र,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

     ताव.. 
वषय मांक :- ४४) उ ान देखभाल द तीबाबतु ..मा. वनया तापक र,मा.शकंुतला धराडे यांचा  

ताव.. 
वषय मांक :- ४५) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील  

कामां या तरतुद  म ये फेरबदल करणेबाबत..मा. वनया तापक र,  
मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 

---------- 
 

 

ठराव मांक – ३३७८        वषय मांक – १ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – संगणक 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/८/का व/४३४/२०१३ द.९/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
पंपर  िचंचवड मनपा या न याने Develop करणेत आलेली वेबसाईट वतं  Server वर 

Host करणे आ ण याचे Secutiry करणेचे सव कामकाज हे तातड चे आ ण मह वाचे अस याने थेट 
प तीने, िन वदा न माग वता, करारनामा न करता Online प तीने मे.बालासाई नेट ा.िल. 
यांचेमाफत करणेत आलेले आहे. तर  Virtual Dedicated Server, RAM 1 GB, Disk Space SAN 50 GB, 

Bandwidth 100 GB/month, India based  या कामकाजाकर ता र. . ६०,०००/- + External Managed 

NAS Backup  (वेबसाईटचा पुणपणे Backup क रता) र. .१८,०००/- + Service Tax 12.36%  
र. .९,६४०/- असे एकूण र. .८७,६४०/- आ ण W H-SCAN-SENT  या Package चे र ज ेशनक रता 
र. .७,५८४/- असे एकूण र. .९५,२२४/- इत या खचास व सदरची र कम मे.बालासाई नेट 
ा.िल. यांना १ वष कालावधीसाठ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३३७९        वषय मांक – २ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – वै कय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१/का व/३८४/२०१३ द.९/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
पंपर  िचंचवड मनपात ८ णालये व २२ दवाखाने आहेत. यापैक  िचंचवड टेशन जवळ जो 
दवाखाना आहे याचे नाव अपघात णालय असे आहे. तथापी सदर ठकाणी फ  बा  ण 
तपासणी तपासणी केली जात अस याने सदर णालयाचे नाव अपघात णालय ऐवजी िचंचवड 
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टेशन दवाखाना असे ठेव यास णालयाचे कामकाजाचे व प समजून येईल या तव िचंचवड 
टेशन जवळ ल दवाखा याचे अपघात णालय हे नाव बदलून िचंचवड टेशन दवाखाना असे 

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

------- 
 

ठराव मांक – ३३८०       वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मऔभा/ं१/का व/८६/२०१३ द.९/५/२०१३.      

वषय :- औषध खरेद  िन वदा मांक २३/२०११/१२ या िन वदा दरानुसार येणा-या  

        खचास मा यता घेणेबाबत..  
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३३८१        वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/५/२०१३        वभाग – भुमी जंदगी 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/१४४/२०१३ द.१५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
              मनपाचे अ नशामक वभागात न याने जू झाले या 24 फायरमन कमचार  यांचा 
अपघाती वमा द. यु.इं डया इं शुर स कं.िल.,कासारवाड  यांचेकडे उतर वणेस व सदरकामी र. .10 
लाखाचे पॉलीसीसाठ  र. .41,636/-/-(अ र  ए केचाळ स हजार सहाशे छ ीस पये फ ) वमा 
कंपनीस अदा करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३३८२        वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – भुमी जंदगी 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनमुोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/२०१/२०१३ द.९/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेबाबतची मा.शहर फेर वाला सिमतीची बैठक 

द.5/4/2013  रोजी अ य  शहर फेर वाला सिमती मा.महापौर यांचे अ य तेखाली पार पडली. 
सदर बैठक म ये खाली नमुद के या माणे शहर फेर वाला सिमती ठराव .1 म ये नमूद 
केले माणे फेर वा यांसाठ  न दणी फ , व ता फ , नुतणीकरण फ , आ ण दंड इ. ठर वणेत आले 
आहेत. सदरचे दर मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे..सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३३८३        वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – भुमी जंदगी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भु ज/१/का व/२०२/२०१३ द.९/५/२०१३.     

वषय -  रा ीय फेर वाला धोरण- न दणी फ , व े ता फ , नुतनीकरण फ , देखभाल फ  
व दंड बाबत.. 

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३३८४        वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – ब भाग आरो य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार    यांचे जा. .ब /७/का व/३८२/२०१३ द.१०/५/२०१३.      

मा. भाग अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या ब भाग आरो य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, नाले साफसफाई करणे 
व गाळ वाहतुक करणेकामी मे.एम.एम.क शन यांचा नाले साफ सफाई करणे ित यु बक 
मीटर दर अंदाजे र. .१०७.३१ माणे एकूण ३०२८.५० यु बक मीटर माणे र. .३,२५,०००/- 
आ ण गाळ वाहतुक मोशी कचरा डेपो येथे करणेसाठ  ित यु बक मीटर दर अंदाजे र. .१३२.७० 
माणे एकूण ३०२८.५० यु बक मीटर वाहतुक साठ  र. . ४,००,०००/- असा सवात कमी 

अस याने यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३३८५       वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका अित आयु  यांचे जा. . ना वयो/२/का व/१२९/२०१३ द.७/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग क याणकार  योजनेअंतगत 

१)मु मकर राजेश बलराज २)च हाण बाळासाहेब राजाराम या लाभाथ ना यां या नावापुढे 
दश वलेनुसार येक  र. .100,000/- (र. .एक लाख) या माणे एकूण र. .2,00,000/- चे 
अथसहा य देणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३३८६       वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/५/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४३/२०१३ द.८/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .९७ 
म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.शुभ ी क शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- 
[र. . अ ठावी स लाख एक हजार एकशे वीस] पे ा ३३.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१९,४४,४११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोू बर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३३८७        वषय मांक – १० 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४२/२०१३ द.८/५/२०१३.      
       वषय – काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेबाबत.. 

   वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३३८८        वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४०/२०१३ द.८/५/२०१३.      

वषय – भाग .९४ भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत. 
        वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३३८९        वषय मांक – १२ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र           अनुमोदक – मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४१/२०१३ द.८/५/२०१३.      
वषय – भाग . ९४ कत नगर म ये र ते डांबर करण करणेबाबत. 

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

------- 
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ठराव मांक – ३३९०        वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४६/२०१३ द.८/५/२०१३.      
       वषय – भाग .९४ कत नगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत. 

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

------- 
ठराव मांक – ३३९१        वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४५/२०१३ द.८/५/२०१३.      
       वषय - भाग . ८७ वाकड गावठाण येथे भुमकरव ती, वनोदेव ती व प रसराम ये 
              पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.. 

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

------- 
ठराव मांक – ३३९२        वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/८४/२०१२ द.८/५/२०१२ 
       वषय – वॉड .१४ सदगु नगर येथील ना याचे बांधकाम करणेबाबत. 
               वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३३९३        वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/८५/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 वषय – भाग .१०१ फुगेवाड  गावठाण कंुदननगर व प रसर येथील गटर, काँ ट 
पे ह ंग लॉक इ.कामे करणेबाबत.. 
              वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३३९४        वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३/का व/८६/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 वषय – वॉड .१२ च-होली येथील मातंगव ती,साठेनगर,वाघे र वाड  येथील अंतगत 
र ते डांबर करण करणेबाबत.. 

  वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 
ठराव मांक – ३३९५        वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/८८/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 वषय – वॉड .२१ मधील से. .१ व इतर ठकाणी र या या कडेने फुटपाथ करणे व  

 पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.. 
 वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ३३९६        वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/८७/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 वषय – वॉड .१४ सदगु नगर येथे थाप य वषयक कामे करणेबाबत.. 
 वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३३९७        वषय मांक – २० 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९९/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 वषय – वॉड .१२ येथे व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.. 
 वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३३९८        वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९८/२०१३ द.८/५/२०१३ 
       वषय – वॉड .१५ पांडवनगर,येथील र या या कडेने पे हर लॉक बस वणेबाबत.. 

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

------- 
 
ठराव मांक – ३३९९        वषय मांक – २२ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९७/२०१३ द.८/५/२०१३ 

वषय – वॉड .१७ सॅ डवीक कॉलनी मधील खंडोबामाळ पर सरात पे ह ंग लॉक  
       बस वणेबाबत…. 

 वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
 

ठराव मांक – ३४००        वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९६/२०१३ द.८/५/२०१३ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ. .११ अ वये, 

वॉड .१९ मधील मनपा इमारतीची द ती व रंगरंगोट ची कामे करणेकामी मेु .आर.ट .दाते 
(िन.र. . २३,१३,७८८/- [र. .तेवीस लाख तेरा हजार सातशे अ याऐंशी] पे ा २७.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १७,४९,४६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचेू  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३४०१        वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९५/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/6/194/२०११-१२ मधील अ. .११७ अ वये, 

वॉड .१९ मधील फुटपाथ, गटर, लॉक, द तीची कामे करणेकामी मेु .एच.सी.कटार या (िन.र. . 
२३,३४,२२३/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे तेवीस] पे ा १०.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २१,८३,७८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३४०२        वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९५/२०१३ द.८/५/२०१३ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ. .१५ अ वये, 

दापोड  वॉड .१०४ मधील स.नं.७४ गुलाबनगर प रसरात कॉ ट पे ह ंग व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१८,६७,२६२/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे ु
बास ] पे ा २१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंूर दराने र. .१५,३७,१३०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४०३        वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९३/२०१३ द.८/५/२०१३ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/14/39/२०११-१२ मधील अ. .०६ अ वये, 

वॉड .१०१ फुगेवाड  मधील गावठाण, कंुदननगर व प रसरात बंद पाईप पावसाळ  गटर करणे व 
इतर अनुषंिगक थाप य वषयक कामकाज करणेकामी मे.सुयोग कं शन 



 10 

(िन.र. .१८,६६,७०६/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार सातशे सहा] पे ा २१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,२९,०२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ू
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४०४        वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९२/२०१३ द.८/५/२०१३ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G1/21/240/२०११-१२ मधील अ. .०५ अ वये, 

भाग .१०१ फुगेवाड  गावठाण, कंुदननगर व प रसर मधील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल.(िन.र. . १८,६७,२२२/- [र. .अठरा लाख सदस  ु
हजार दोनशे बावीस] पे ा ०.०१ % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१८,६७,४०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  
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 राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४०५        वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/३क/का व/९१/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G1/02/235/२०११-१२ मधील अ. .१३२ अ वये, 

वॉड .२१ मधील पी.सी.एम.ट .डेपो अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. . १८,०६,३८६/- [र. .अठरा लाख सहा हजार तीनशे शहाऐंशी] पे ा ८.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १७,३३,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३४०६        वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१/का व/९०/२०१३ द.८/५/२०१३ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G1/10/24/२०११-१२ मधील अ. .२४ अ वये, 

भाग .१०० कासारवाड  येथील अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. (िन.र. .१८,६७,४२१/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे एकवीसु ] 
पे ा ३.३० % जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,२९,०४६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३४०७        वषय मांक – ३० 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – जकात 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/२८/का व/१२६/२०१३ द.७/५/२०१३ 

 वषय – महापािलका थािनक सं था कर मागदशक पु तीका छपाई क न घेणेबाबत.. 
 वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ३४०८        वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – जकात 
सुचक- मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/२८/का व/१२७/२०१३ द.७/५/२०१३ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
महापािलका थािनक सं था कर न दणी अज छपाई क न घेणेकामी तावात नमुद 

के या माणे महापािलका थािनक सं था कर न दणी अज कालमयादा, तातड ची गरज ल ात 
घेऊन थेट प दतीने िन वदा न माग वता, करारनामा न करता मे.कॉ यू टॅ स फॉमस ा.िल., 
िचंचवड यांचेकडून छपाई क न घेतले अस याने ित पु तीका दर र. .१.६० अिधक ५ % हॅट या 
माणे एकूण १०,००० पु तीकासाठ  र. .१६,८००/- चे खचास  काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३४०९        वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे           अनुमोदक – मा.सुषमा  तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ /आ/२/का व/५९९/२०१३ द.१०/५/२०१३ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ अ वये, अ भाग कायालयाचे 

काय े ातील नाले खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा वाहतूक क न 
मोशी कचरा डेपो येथे खाली क न पसरवून देणेचे काम करणेकामी मे. ह आयपीराव डे हलपस 
(िन.र. .१३,५१,९५०/- [र. .तेरा लाख ए काव न हजार नऊशे प नास] पे ा ३७.९० % कमी) 

तुतचे दर वाजवी अस याने सदरचे िन वदा दर वकृत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३४१०       वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/१/का व/१३३/२०१३ द.३/५/२०१३ 

 मा. महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेउन - 
 मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .E NV/०९/ २०१२-१३ अ वये, 

मोशी कचरा डेपो येथे चैन बुलडोझर या सहा याने कचरा सपाट करण करणेकामी म.ेनॅशनल अथ 
मु हस (िन वदा दर र. .१,७१८/- ित तास) सुधा रत दर र. .१,७००/- ित तास या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस तसेच सदरचे दराने ४ म हने 
कालावधीकर ता काम क न घे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४११        वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/५/२०१३           वभाग –  नगररचना व वकास  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ड-४/५१/२०१३ द.१५/५/२०१३ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 भारत इले ॉिन स िल.यां या मौजे पंपळे िनलख येथील ४५.०० मी. ं द र याने बािधत 

जिमन मनपा या ता यात घेणेचे कामाची तातड  व िनकड वचारात घेऊन सदरची र कम 
.४,३४,६८,५६३/- भारत इले ॉिन स िल.यांना अदा करणेत आलेली आहे. सदर करणी 

खरेद खतसाठ  १ % एल.बी.ट .कर भरणेकामी १ % एल.बी.ट . र. .४,३४,६९०/- एवढा खच (Stock 

Holding Corporation of India Limited) अदा करणेत आला आहे. यानुसार सदर या वाढ व 
र. .४,३४,६९०/- (र. .चार लाख चौतीस हजार सहाशे न वद) चे खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३४१२        वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  वै कय मु य  
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /४/का व/१९७/२०१३ द.१५/५/२०१३ 
       वषय – MCTS न दणी अ यावत करणेकामी डाटा ए  ऑपरेटर घेणेबाबत.. 

 वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३४१३        वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/३९/२०१३ द.१५/५/२०१३ 

 मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे ए ल २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३४१४        वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/३५/२०१३ द.१४/५/२०१३ 

मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.८.४.२०१३ ते १४.४.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/३५/२०१३ द.१४.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

------- 
 

ठराव मांक – ३४१५        वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/३६/२०१३ द.१४/५/२०१३ 

मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१५.४.२०१३ ते २१.४.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
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यांनी . मुलेप/१/का व/३६/२०१३ द.१४.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४१६        वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/३७/२०१३ द.१४/५/२०१३ 

 मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२२.४.२०१३ ते २८.४.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/३७/२०१३ द.१४.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४१७        वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  मु य लेखा प र क 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/३८/२०१३ द.१४/५/२०१३ 

 मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे - 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२९.४.२०१३ ते ५.५.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/३८/२०१३ द.१४.५.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३४१८        वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/५/२०१३       वभाग –  म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/५/का व/२८२/२०१३ द.१५/५/२०१३ 

 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 शासन वभागासाठ  ॅ कंग मशीन खरेद  कामी िन वदा न माग वता करारनामा न करता 

तातड ची बाब हणून मनपास आव यक ॅ कंग मशीन M/s.Pitney Bowes India Pvt. Ltd., Pune-52. 

यांचेकडून थेट खरेद  करणेस व येणा-या एकूण र. .१,७६,४४३/- मधुन बाय बँक (Buy Back) चे 
र. .१०,०००/- वजा जाता एकूण येणा-या र. .१,६६,४४३/- (र. . एक लाख सहास  हजार 
चारशे ेचाळ स) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ३४१९        वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग –  क भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /आ/१५/का व/७८०/२०१३ द.१८/५/२०१३ 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील  क भाग काय े ातील 

नाले खरडुन साफ करणे व यातुन िनघालेला गाळ,कचरा,राडारोडा वाहतुक क न मोशी कचरा 
डेपोत खाली क न पस न देणकेामी मे.िस द वनायक ा सपोट  (िन.र. .९,५९,०९४/- [र. .नऊ 
लाख एकोणसाठ हजार चौ-या णव ] पे ा ३५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५९,०९४/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४२०        वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/५/२०१३     
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वनया तापक र,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 

अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग 
थाप य वभागाकड ल काह  कामांना अपुर  व शु य तरतुद असलेमुळे या कामांची देयके अदा 

करता येत नाह .  तर  सन २०१२-१३ या मुळ अंदाजप कातील काह  कमी व शु य तरतुद 
असले या एकुण ०३ कामांना र. .९५,००,०००/- एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतुद 
असले या तसेच चालु कामाम ये होणा-या बचतीतुन एकुण ०५ इतर कामामधुन तावा सोबत 
जोडले या याद माणे तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४२१        वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/५/२०१३     
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वनया तापक र,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
  काळेवाड  येथील स ह .८८ येथील योितबा उ ाना या ट पा १ चे काम सुमारे १ 

वषापुव  वकसीत करणेत आले असुन, दसरा ट पा वकसीतु  करणेचे काम मे.एन.जी.पडवळ 
या ठेकेदारामाफत करणेत येत आहे.  सदर ट पा १ या उ ाना या देखभाल द तीचे काम ु
गे या एक वषापासुन मे.एन.जी.पडवळ यांचे माफत चालु आहे.  सदर उ ाना या ट पा २ चे 
काम सु दा मे.एन.जी.पडवळ करत अस याने यांचे माफतच ट पा .१ चे देखभालीचे काम 
करणेत आ यास कामात सुसु ता राह ल.  तर  ट पा १ या देखभाल द तीचे काम ु
मे.एन.जी.पडवळ यांना पुढ ल २ वष दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३४२२        वषय मांक – ४५ 
दनांक – २१/५/२०१३     
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वनया तापक र,मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.. 
  ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 

फेरबदल करावयाचा आहे , तर  यात तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

 

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

 
 

यानंतर मा.सभा य  यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
 

   
      (बारणे माया संतोष) 

सभा य  

           थायी सिमती 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/४७८/२०१३ 

दनांक - २२/०५/२०१३. 

  
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.   
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मा.आयु  यांचे जावक भू ज/१/का व/२०१/२०१३ द.९/५/२०१३ चे लगत 

मा.शहर फेर वाला सिमती ठराव .१ द.५/४/२०१३ 
 
अ.  फ  बाबतचा तपशील शासनाने 

ठर वलेले दर 
शहर फे रवाला 
सिमतीचे मा य 
केलेले दर 

शेरा 

1 न दणी फ  र. .5000/- 
 

र. .1000/- सदरची र कम 
एकदाच एकरकमी 
आकारणेत येईल. 

2. व ता फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

5 वषासाठ  
र.  24000/- 
र.  12000/- 
र.  12000/- 

5 वषासाठ  
र.  20000/- 
र.  10000/- 
र.  5000/- 

पो ट-डेटेड धनादेश 
5 वषाचे आगाऊ 
घेणेत येतील. 

3. व ता माणप ाचे नुतणीकरण 
फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

वा षक 
 
र.  5000/- 
र.  3000/- 
र.  2000/- 

वा षक 
 
र.  1000/- 
र.  500/- 
र.  300/- 

- 

4. देखभाल चाजस फ  
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

वा षक 
र.  5000/- 
र.  3000/- 
र.  2000/- 

वा षक 
र.  5000/- 
र.  1000/- 
र.  2000/- 

- 

5. दंड 
1. थर व े ता 
2. फरते व े ता 
3.आठवडे बाजार 

दंड आकारणी 
र.  1000/- 
र.  1000/- 
र.  1000/- 

दंड आकारणी 
र.  500/- 
र.  500/- 
र.  500/- 

फरता व े ता नो 
हॉकस झोनम ये 
यवसाय करताना 
आढळलेस सदर 
दंडाची आकारणी 
करणेत येईल. 

 
 
            सह /- 

अ य  
शहर फेर वाला सिमती तथा महापौर  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -411018 
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