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

कायप का मांक - २२६ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ३१/०५/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ३१/०५/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.तापक र अिनता म छं  
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१२)मा.वाबळे संजय म हारराव 

     १३)मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.उ हास जगतापü-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु य लेखापाल, मा.गावडे-सह आयु  त, मा.पाट ल, 
मा.च हाण,मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड,  
मा.खांडकेकर,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर-
सहा यक आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, 
औ ोिगक िश ण क , मा.दुधेकर, मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण, मा.क पले,मा.पठाण, 
मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.शेख,मा.पुजार , 
मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.सोनवणे,मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , 
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मा.वाघमारे–मु य अिभयंता-पीएमपीएमएल मा.बोदाडे- शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय .३२)  मा.आयु , पंपर  िचंचवड मनपा यांचे वापराकर ता न वन वाहन खरेद  

करणेबाबत... 
वषय .३३) मनपाचे उ ान अंशतः सेवाशु क त वावर देखभाल व संर णाकामी 

देणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .३४) मा. थायी सिमती ठराव .११८९९ द.३०/६/२०१५ र  करणेबाबत-    

मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .३५)  भाग .४७ येथे स.नं.१२४ म ये िनयो जत १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द  

र यासाठ  ना यावर पूल बांधणेबाबत... 
वषय .३६)  डॉ.साळंुके राहुल यशवंत, वै कय अिधकार  यांचे दनांक ३०/५/२०१६ च े 

अ पल अजाबाबत-मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .३७) मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेम याबाबत-मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी 

ल ढे यांचा ताव... 
वषय .३८) फ े य कायालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे 
यांचा ताव... 

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील 
तरतुद वग करण करणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा 

ताव... 
वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भाग व मु यालयाम ये सन 

२०१६-१७ या आिथक वषाम ये तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.अिमना 
पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .४१) फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे 
यांचा ताव... 

---------- 
अ) दनांक २४/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२५) चा 
 सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.   

---------- 
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ठराव मांक –१६३२३      वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिनता तापक र          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४७/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .30 अ वये - सन 

२०१५-१६ साठ  सांगवी भाग .५८ मधील सी.एम.ई कॉलनी ते गणेशनगर प रसरातील जु या 
सी.आय.लाईन बदलून नवीन ड .आय.पाईपलाईन ( वतरण निलका) टाकणेकामी मे.जय इं जिनयस 
यांची िन वदा र कम .9,80,292/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे या नव फ ) पे ा 
17.60 % कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,48,148/- 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 आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३२४      वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे          अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४३/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .16 अ वये इ भाग 

पाणीपुरवठा वभागातील पाणीपुरवठा वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.सचीन ढेकणे & 

असोिसएटस िन वदा र कम .21,00,806/- (अ र  र.  एकवीस लाख आठशे सहा फ ) पे ा 
42.50% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,68,362/- 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 दे यात आले या अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३२५      वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट          अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४२/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .21 अ वये भोसर  

गावठान आ मशाळा इं ायणीनगर येथील पा याची टाक  व भोसर  संप/ पंप हाऊस येथील 
टा यांची शा ीय प तीने साफसफाई करणे व करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेसाठ  मे. 
ह .ए.झ बाडे िन वदा र कम .14,00,313/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे तेरा फ ) पे ा 

26.70% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,77,751/- 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 दे यात आले या अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३२६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४४/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. . 7 अ वये- ब 

मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/३ व ५ ते ८ म ये आव यकतेनुसार 
टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेसाठ  मे.सुदशन वॉटर स लायस यांची िन वदा र कम .12,60,290/- 

(अ र - बारा लाख साठ हजार दोनशे न वद फ ) पे ा 3.00% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .12,83,605/- 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 करणेत येत आहे.  

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

 
 
 



5 
 

 
 

ठराव मांक –१६३२७      वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे          अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४५/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. . 37 अ वये- सन 

२०१५-१६ साठ  भाग .६१,६४ दापोड  मधील जु या सी आय लाईन बदलून नवीन ड .आय.पाईप 
लाईन टाकणेसाठ  मे. जय इं जिनयस यांची िन वदा र कम .9,80,292/- (अ र  र. . नऊ लाख 
ऐंशी हजार दोनशे या नव फ ) पे ा 17.60% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .8,48,149/- 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 करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३२८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे          अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४६/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. . 28 अ वये- सन 

२०१५-१६ साठ  सांगवी भाग .६० मधील सांगवी गावठाण प रसरातील जु या सी.आय.लाईन 
बदलून नवीन ड .आय.पाईपलाईन ( वतरण निलका) टाकणेकामी मे. जय इं जिनयस यांची िन वदा 
र कम .11,08,204/- (अ र - अकरा लाखआठ हजार दोनशे चार फ ) पे ा 17.60% कमी दराने 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,58,818/- 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 करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३२९      वषय मांक – ७ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–औ ोिगक िश ण सं था 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं(मु)/१/का व/४९५/२०१६ द.१८/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  

क रता ०५ व औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  क रता ०१ अशा एकूण ०६ कमचा-यांची आदेश 

.औ संमु/०१/का व/०७/२०१६ दनांक ०४/०१/२०१६ अ वये र. .१७,०००/- (अ र  र. . सतरा 
हजार फ ) वर हंगामी व पाची ता पुरती नेमणूक, एक ीत मानधनावर देणेत आली आहे. 
औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची)  कासारवाड  येथील अ. . १ ते ५ व औ ोिगक िश ण 
सं था मोरवाड  येथील अ. .६ या खालील कमचा-यांना दनांक १४/१०/२०१५ ते  दनांक 
१३/०४/२०१६ अखेर ६ म हने क रता मानधन त वावर हंगामी व पाची नेमणूक कर यात आली 
आहे. तुतचा कालावधी पुण होत अस याने यांची एक दवसाची सेवा खंड त क न पुढ ल सहा 
म हने कालावधी क रता एक त मानधनावर िनयु  देणे आव यक आहे. 

 
अनु. 

. नाव पदनाम िनयु चा वभाग मानधन र. . 

१ ीम. कुमावणी मनसरा गोपीराम मानधन िनदेशक 

औ. .सं था 
(मुलींची) कासारवाड  

१७,०००/- 
२ ीम. िनलवण सोनाली पांडुरंग मानधन िनदेशक १७,०००/- 
३ ी. कांबळे िस दाथ अिभम यू मानधन िनदेशक १७,०००/- 
४ ीम. िचंचवडे वंदना नरिसंग मानधन िनदेशक १७,०००/- 
५ ीम. क डे हेमाली बाळकृ ण मानधन िनदेशक १७,०००/- 
६ ीम. कंुभार अलका बाबुराव मानधन िनदेशक औ. .सं था मोरवाड  १७,०००/- 

 
सबब उपरो  नमुद केले या अनु मांक ०१ ते ०६ कमचा-यांना यां या नावासमोर नमूद 

केले या एक त मानधन र कमेवर दनांक १४/०४/२०१६ (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती) व 
दनांक १५/०४/२०१६ ( ीराम नवमी) रोजी सावजिनक सु टया असलेने दनांक १६/०४/२०१६ 
रोजी एक दवस सेवा खंड त क न व दनांक १७/०४/२०१६ रोजी सा ा हक सु ट  असलेने 
दनांक १८/०४/२०१६ ते दनांक १७/१०/२०१६ अखेर सहा म हने कालावधीक रता एक त 
मानधनावर हंगामी िनयु  देणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३३०      वषय मांक – ८ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२३९/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ.  19 अ वये 

. .२४ व ४२ मधील हायमा ट द यांची नुतनीकरण करणे व उजा  बचती या हेतुने द यांची 
नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. .2,18,782/-(अ र  र. .दोन लाख अठरा हजार 
सातशे याऐंशी फ ) पे ा 43.17 % कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३१      वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा. वमल काळे          अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२५२/२०१६ द.१८/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ.  25 अ वये 

भाग .४२ येथील व वध झोपडप ट  मधील सो. हे. फ टंग बदलणेकामी म.ेकमल इले कल 
एंटर ायजेस िन.र. .2,52,465/-(अ र  र. .दोन लाख बाव न हजार चारशे पास  फ ) पे ा 
39.10 %  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३२      वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.धनंजय आ हाट          अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२५०/२०१६ द.१८/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 18/2015-16 मधील अ. .15 अ वये भाग 

.२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह मधील र यावर ल जु या सो. हे. फट ंग काढून उजा बचती या 
हेतुने द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. .1,71,108/- (अ र  
र. . एक लाख ए काह र हजार एकशे आठ फ ) पे ा 30.00 %  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६३३३      वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१२४८/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .13 अ वये िचंचवड 

उप वभागात आव यकतेनुसार हायमा ट दवे बस वणे, द यांची नुतनीकरण करणे व उजा बचती या हेतुने 
द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. .2,15,048/- (अ र  र. .दोन 
लाख पंधरा हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा 28.00 % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३४      वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.संद प िचंचवडे          अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/७७/२०१६ द.१९/०५/२०१६. 

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.०२.०५.२०१६ ते द.०८.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/७७/२०१६ द.१९.०५.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामा या अहवालाच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३५      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–इ े ीय अिधकार  

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे          अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१७३/१६ द.२०/०५/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .1/22-2015-16 मधील 

अ. .8 अ वये भाग .६ बो-हाडेवाड  टाक  व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे 

करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .5,04,090/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार 
न वद फ ) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३३६      वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– इ े ीय अिधकार  

सुचक – मा.वैशाली जवळकर          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१७४/१६ द.२०/०५/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .1/22-2015-16 मधील 

अ. .2 अ वये भाग .29 इं ायणीनगर मधील से.नं.2, हाँटेल हवेली प रसर, लांडगेनगर, गु वहार 
प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती कामे करणे. (जल े  3) कामी मे.एस.एस.साठे 
िन वदा र कम .5,04,090/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 30.00% कमी 
या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– इ े ीय अिधकार  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/१७२/१६ द.२०/०५/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या इ े ीय कायालया या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .1/22-2015-16 मधील 

अ. .10 अ वये भाग .35 मधील धावडे व ती प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणे. (जल े  3) कामी मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .5,18,006/- 
(अ र  र. .पाच लाख अठरा हजार सहा फ ) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३८      वषय मांक – १६ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–बीआरट एस 

सुचक – मा. वमल काळे          अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/ था/३८१/२०१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
आकुड  – ािधकरण येथील रे वे मागालगत या सुशोिभकरणाचे कामाचे िनयोजन व 

आराखडे तयार करणे क रता वा तु वशारद व िन वदा प ात कामाक रता क प यव थापन 
स लागार हणुन म.े इन ेन आ कटे ट अँड अबन लॅनर यांची नेमणुक कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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



10 
 

 
 

ठराव मांक –१६३३९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– शासन 

सुचक – मा.धनंजय आ हाट          अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१५/का व/३०५/२०१६ द.२०/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार  यांना सन 

१९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व  वकृत धोरणानुसार 
घरबांधणी,भुखंड,घरदु ती,घर व तार अि म दले जात आहे.स थतीत शासन िनणय मांक 
घबांअ-१०.११ . .५६/२०११,  विनयम मं ालय मंुबई ४०००३२ द.२७ फे ुवार  २०१२ अ वये 
तसेच मनपा धोरणानुसार घरबांधणी अि मासंदभात खालील माणे धोरण िन त केले आहे व 
यानुसार घरबांधणी व इतर अि म मंजूर केले जाते. 

 
अ. . अि माचा तपिशल मनपा धोरण कमाल मयादा 

र. . 
१. तयार घर खरेद  करणे 

(नवीन घरबांधणी अि म) 
मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 

यांचे १०० पट 
२५,००,०००/- 

२. घर व तार अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 
यांचे ५० पट 

४,००,०००/- 

३. घरदु ती अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 
यांचे ५० पट 

२,००,०००/- 

४. भुखंड खरेद  अि म मुळ पगार+ ेड पे+ महा.भ ा 
यांचे ५० पट 

४,००,०००/- 

 
महारा  शासन व  वभाग यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबां अ-२०१२/ 
. .३०/२०१२/ विनयम मं ालय, मंुबई ४०००३२. दनांक. २० फे ुवार  २०१५ 

अ वये घरा या कंमत मयादेत सुधारणा करणेत आली आहे.सदर शासन  िनणय व 
यापूव चे मनपाचे धोरण  वचारात घेऊन खालील माणे घरबांधणी व इतर अि म 
मंजूर चे धोरणात सुधारणा करणे आव यक वाटते. 
शासन िनणय.- 

१) घरबांधणी अि माची कमाल मयादा.- 
  घरबांधणी वषयक व वध योजनांसाठ  मनपा कमचा-यांना घरबांधणी अि म 

मंजूर कर याकर ता सहा या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन)  वचारात घे यात यावे.अशा वेतनावर आधार त घरबांधणी 
अि म मंजूर कर ता  महारा  शासनाचे व  वभागा या .घभाभ-१००१/ . . 
६७/सेवा-५,  द. २४ ऑग ट २००९ या शासन िनणया वये घो षत कर यात 
आले या ए स वाय व या यित र  उवर त वग करणातील शहराम ये 
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घर/सदिनका/ जमीन खरेद साठ  सुधार त कमाल मयादा पुढ ल माणे कर यात 
आलेली आहे. व सदर या िनणयाम ये व  वभागाकड ल शासन शु द प क 
मांक.घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ विनयम मं ालय मंुबई ४०००३२ दनांक.२९ 

फे ुवार  २०१६ अ वये द.२४ ऑग ट २००९ या शासन िनणयातील तरतुद मधून 
सूट देऊन पुणे (नागर  समुह) याकर ता “ए स” वग करणात या आदेशा वये 
अंतभाव कर यात आलेला आहे. यानुसार सुधार त वेतनबॅड मधील वेतन (मुळ 
वेतन + ेड वेतन) वचारात घेऊन घरबांधणी अि म रकमेत तसेच घरा या 
कंमत मयादेत खाली नमुद केले माणे सुधारणा केली आहे. 
अ.  अि माचा तपिशल घरबांधणी अि मा या रकमेची 

कमाल मयादा 
 “ए स” वग करण 

अ) १) जमीन खरेद  क न यावर व हत 
  कालावधीत घर बांधणे कंवा  

२) वत: या मालक या जागेवर 
  नवीन घर बांधणे, कंवा 

३) वत: या मालक या जागेवर ल  
  मोडकळ स आलेले घर पाडून 
  नवीन घर बांधणे, कंवा  

४) बांधकाम चालू असलेले नवीन घर  
  कंवा तयार नवीन घर खरेद   
  करण.े(घरबांधणी अि म) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड 
मधील वेतन + ेड वेतन) २०० 
पट कंवा  .५०.०० ल  कंवा 
घराची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

ब) घर बांध यासाठ  जमीन खरेद  करणे. 
( भुखंड खरेद  अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
जिमनीची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

क) वत: या मालक या राह या घराचे  
नवीन बांधकाम क न व तार करणे. 
( घर व तार अि म ) 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) २०० पट 
कंवा  .१५.०० ल  कंवा 
बांधकामाची कंमत कंवा अि म 
परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

ड) स याचे राहते घर िनवास यो य 
कर यासाठ  घरदु ती अि म    
(राह या घरात नवीन सोयी कंवा अंतगत 

मूळ वेतना या (वेतन बॅड मधील 
वेतन + ेड वेतन) १०० पट कंवा  
.७.५० ल  कंवा घरदु तीचा 
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सजावट करणे यासाठ  अनु ेय नाह  ) खच कंवा अि म परतफेड ची 
मता यापैक  कमी असेल ती 

र कम 
इ) 

 

हाऊिसंग डे हलपमट फायना स 
काप रेशन (H.D.F.C.), रा ीयकृत 
बॅका/सहकार  बॅका,महारा  टेट 
हाऊिसंग फायना स काप रेशन व त सम 
शासन मा य व ीय सं थाकडून घर 
बांधणी या योजनासाठ  घेतले या 
कजाची परतफेड कर यासाठ  

कमचा-याने व ीय सं थेकडून 
घेतले या कजाची र कम वजा 
अि म मंजूर कर या या 
तारखेपयत कमचा-याने सं थेला 
परतफेड केलेली  र कम कंवा 
अि म  मंजूर कर या या 
तारखेला व ीय सं थेला परतफेड 
कर यासाठ  बाक   रा हलेली 
र कम कंवा मूळ वेतना या 
(वेतन बॅड मधील वेतन + ेड 
वेतन) २०० पट कंवा  .५०.०० 
ल  कंवा घराची कंमत कंवा 
अि म परतफेड ची मता यापैक  
कमी असेल ती र कम 

फ) 

 

 

जुने घर वकत घे यासाठ  अि म मु यांकन कर यास ािधकृत 
कर यात आले या य ंनी 
(AuthorisedValuers) दले या 
माणप ाम ये नमूद केलेली 

जु या घराची कंमत कंवा मूळ 
वेतना या (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) २०० पट कंवा 
.५०.०० ल  कंवा  अि म 

परतफेड ची मता यापैक  कमी 
असेल ती र कम 

२)  घरबांधणी अि म मंजुर साठ  घरांची कंमत मयादा.- 
   व  वभागा या .घभाभ-१००१/ . ञ६७/सेवा-५ द.२४ ऑग ट,२००९ या 

शासन िनणया वये घो षत कर यात आले या “ए स” व “वाय” या वग करणातील 
शहराम ये नवीन बांधावया या  कंवा वकत यावया या तयार नवीन 
घराची/जु या घराची कंमत मयादा(जमीनीची कंमत वगळून)कमाल र. .२.०० 
कोट  व या यित र  अ य ठकाणांकर ता कमाल .१.०० कोट  अशी व हत 
कर यात आली आहे. 
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३)  घरबांधणी अि माची वसुली.- 

अ) घरबांधणी अि माची वसुली.- 

अ ीमाची याजासह वसूली सेवािनवृ ीपूव  पूण होईल अशा प दतीने वर ल अ,इ 
आ ण फ येथील योजनाकर ता कमाल २० वषात थम १९२ मािसक ह यात मूळ 
अि म व नंतर ४८ मािसक ह यात याज वसूल कर यात यावे ब , क आ ण ड 
येथील योजनासाठ  घेतले या अि माची वसूली याजासह कमाल ९६ मािसक 
ह यात थम ७२ मािसक ह यात मूळ अि म व नंतर २४ मािसक ह यात 
याजाची र कम वसूल कर यात यावी. अि म धारक या या इ छेनुसार कमी 
कालावधीत अि म व याजाची र कम फेड यासाठ  मािसक ह याची र कम वाढवू 
शकेल. 

ब) घरबांधणी अि माची र कम एकरकमी मंजूर केली अस यास अि मा या 
वसुलीची  सु वात अि माची र कम वतर त के यानंतर या लगत या 
म ह यापासून कर यात येईल.घरबांधणी अि माची र कम एकापे ा अिधक 
ह यात मंजूर केली अस यास अि मा या वसुलीची सु वात अि माचा थम ह ा 
वतर त के यानंतर या लगत या म ह यापासून कर यात येईल. 

 ४)  एक  अजदार मनपा कमचार  व करणपर वे या या/ित या प ी या/पती या 
संयु  नावावर घर/जमीन खरेद  करावयाचे अस यास  शासन अिधसूचना 
.एचबीए१०७१/२१४३/७१/फ-१, द.१/१/१९७२ मधील तरतुद नुसार यातील अट  

व शत या अधीन अि म मंजूर करता येईल. 

५) मनपा अिधकार /कमचा-यास घर खरेद /बांधकाम कर यास सहा यभूत हावे  
यासाठ  शासन िनणय .एचबीए १०८३/सीआर४६५/जीईएन ५, द.१३/०६/१९८४ 
मधील प र.३ मधील घराचा दतीय भार   वकार याबाबत या अट त पुढ ल 
माणे सुधारणा कर यात येत आहे.सदर शासन िनणयातील अ य अट  व 

शत या अधीन राहून,सदर घर/सदिनका यावर व ीय सं थेचे कज व मनपा 
अि म यां या ट केवार या  माणानुसार भार िनमाण क न इतर  व ीय 
सं थाकडून कज उभारता येईल. कोण याह  प र थतीत मनपा अि म र कम 
मंजूर केले या माणा या ट केवार पे ा  कमी भार   वकारणार नाह . मनपा 
व व ीय सं था या दो ह चा िमळून येणारा भार घऱा या कंमती इतका असावा.  

६) खाजगी बांधकाम यवसाियक( ब डर) ठेकेदार, कंपनी, िसडको, हुडको, हाडा, 
शासनाने मंजूर केले या कोटयातून, इ याद कडून तयार सदिनका अथवा बांधकाम 
सु  असले या इमारतीत सदिनका खरेद  कर यासाठ  मुंबई व ीय िनयम,१९५९ 
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मधील प रिश -२६ मधील तरतुद नुसार करणपर वे एक कंवा एका पे ा जा त 
ह यात अि म अनु ेयराह ल. 

७) मनपा सेवेतील पुनिनयु  माजी सैिनक असले या कमचा-याला संदभाधीन शासन 
िनणय .अि म-१०९६/ . .४/९६/ विनयम, द.२३/०६/१९९७ मधील तरतुद  
नुसार अि म अनु ेय राह ल. 

८) अि म मंजूर साठ  पुढ ल माणे अट  लागू राहतील.- 

१)  महापािलका ठराव .५९८, दनांक २०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक 
शा/१५/का व/६५/२०१५, दनांक.०३/०२/२०१५ अ वये महानगरपािलका 

आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  यांची िनयिमत वेतन ेणीत सलग ०२ वष 
सेवा पुण झाली असली पा हजे. याच माणे अि म मंजूर करतेवेळ  मनपा 
अिधकार /कमचार  यांचा उवर त सेवाकालावधी कमान ५ वष िश लक असणे  
अिनवाय आहे. 

२) वर ल सव योजनाथ संपूण सेवेम ये फ  एकदाच अि म अनु ेय 
होईल.मा  मनपाकडून अि म घेऊन बांधले या/खरेद  केले या घरा या नैसिगक 
आप ीतून उदभवले या दु ती करता प ह यांदा ५० पट पे ा कमी पट त मनपा 
अिधकार /कमचा-यास घरबांधणी अि म मंजूर केलाअसेल यांना २०० पट वजा 
आधी मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अि माची पट यातील फरका या पट त  
दुस-यांदा अि म अनु ेय होईल. सदर अि माची र कम फरका या पट तील 
र कम कंवा घराची कंमत कंवा र. .१५ ल  यापैक  कमी असेल ती र कम 
अनु ेय राह ल. 

३)  महापािलका ठराव .७९८ द. २५/०१/२०१६ नुसार प रप क . शा/१५ 
/का व/८७/२०१६ द.२९/०४/२०१६ अ वये न दणीकृत इ वीटेबल मॉगज (नोट स 
ऑफ इंट मेशन रगाड ग मॉगज बाय  डपॉ झट ऑफ टायटल ड ड) करणे अिनवाय 
आहे. 
 
४)  घरा या कंमतीइतका घराचा वमा, शासक य वमा संचालनालयाकडे 
उतर व यात यावा व तो सतत चालू राह ल याची संबंिधत अि म धारकाने द ता 
यावी. 

५) पती ,प ी दोघेह  मनपा कमचार  असले तर ह  यापैक  एकालाच ( वह त 
मयादेत) घरबांधणी अि म अनु ेय राह ल. 
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६) वर ल सव योजनाथ घे यात येणा-या अि माक रता घर/जमीन 
अजदारा या वता या नावावर असणे आव यक राह ल. तसेच महापािलका ठराव 
.५९८, दनांक २०/११/२०१४ नुसार प रप क मांक शा/१५/का व/६५/२०१५, 
दनांक.०३/०२/२०१५ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद पासून २० क. 
मी. अतंरापयत घर/फलॅट खरेद साठ  घरबांधणी अि म अनु ेय राह ल. 

७)  द.१ मे, २००१ रोजी कंवा यानंतर दोन पे ा अिधक अप ये असणा-या 
अजदारास (दुस-या वेळेस जुळया अप यांचा अपवाद वगळता) या अि माचा लाभ 
घेता येणार नाह . 

८)  अि म मंजूर या आदेशाची याच माणे अि माची वसूली पूण झा यानंतर 
या दो ह बाबीची न द स म ािधका-या या माणप ा या आधारे सेवा पु तकात 
घे यात यावी. 

९)  मनपा अिधकार /कमचार , यांना घरबांधणी अि म मंजूर करताना, या या 
िश लक घरबांधणी अि म मुददल व याजाची वसूली, या अिधकार /कमचार  
या या सेवािनवृ ी उपदान अथवा प रभाषीत अंशदायी िनवृ ीवेतन योजने या 
रकमेतून वसूल कर यासंदभात संमती प  देणे आव यक असेल. सदर संमतीप  
घे याची जबाबदार  अि म मंजूर करणा-या आिधका-याची राह ल. 

१०) मनपा सेवेत असताना अि म धारकाचा  मृ यु झा यास, या या मृ यु या 
दनांकास िश लक असले या याजा या रकमेची वसुली शासक य वभागाने 
सोडून दयावी. मृ यु या दनांकाला िश लक असले या मुददलाची पूण र कम 
यां या मृ यु-िन-सेवा उपदान/प रभाषीत अंशदायी िनवृ ीवेतन योजने या 

रकमेतून समायो जत कर यात यावी. यापे ा जा त र कम िश लक रा ह यास 
. १.०० ल  पयतचीच र कम मा पत करता येईल व ती र कम मा पत 

कर यास संबंिधत शासक य वभाग स म राह ल. यानंतरह  मनपा 
अिधकार /कमचा-याकडून घरबांधणी अि म वसूल करावयाची िश लक रा ह यास 
संबंिधत कमचा-या या वारसाकडून अथवा  वारसदारास अनुकंपा त वावर मनपा 
सेवेत िनयु  के यास या याकडून िश लक रकमेची वसूली करावी. अ यथा अशा 
कमचा-याचे घर/सदिनका मनपाकडे गहाण अस याने स म ािधका-याने सदर 
घर/सदिनका िललाव क न या रकमेतून वसूली करावी. तसेच लाड  किमट चे 
िशफारशीनुसार होणा-या वारस िनयु  वेळेस कमचा-याने घेतले या घरबांधणी 
अि म मुददल व याजाची पुण र कम यां या मृ यु - िन-सेवा उपदान/ 
प रभाषीत अंशदायी िनवृ ीवेतन योजने या रकमेतून समायो जत कर यात यावी. 
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परंतू यानंतरह  काह  र कम िश लक रा ह यास यांचे वारसाकडून वसूल 
कर यात यावी. 

११) घरबांधणी अि मधारकास महारा  नागर  सेवा (िश त व अपील) िनयम 
१९७९, मधील िनयम .८ नुसार मनपा सेवेतून स ने सेवािनवृ  
के यास/बडतफ के यास अथवा सेवेतून काढून टाकले अस यास स ने 
सेवािनवृ ी या/बडतफ या/सेवेतून काढून टाक या या दनांकास यास देय 
असले या मनपाचे रकमामधून, वसूल करावयाची िश लक घरबांधणी अि माची 
संपूण र कम व िश लक याजाची संपूण र कम वसूल कर यात यावी. यानंतरह  
मनपाअिधकार /कमचा-याकडून घरबांधणी अि म अथवा याजाची र कम वसूल 
करावयाची िश लक रा ह यास संबंिधत अिधकार /कमचा-याने िश लक र कम 
मनपास वर त एकरकमी भरणा करावी अ यथा अशा कमचा-याचे घर/सदिनका 
मनपाकडेगहाण अस याने स म ािधका-याने सदर घर/सदिनका िललाव क न 
या रकमेतूनवसूली करावी. 

१२) घरबांधणी अि म रकमे या िनयिमत व यो य वसूलीसाठ  अजदार वत: 
जबाबदार राह ल. 

१३) अि मधारक अनिधकृत रजेवर रा ह यास अथवा इतर अ य कोण याह  
कारणा तव या या कत यापासून दूर रा हला, अ य वभाग/कायालयात बदली 
झाली तर ह  घरबांधणी अि म तसेच मनपाकड ल इतर अ य अि माची िनयिमत 
परतफेड कर यास संबंिधत अि मधारक वत: जबाबदार राह ल. 

१४) मनपा अिधकार /कमचा-यांना मंजूर कर यात आलेले अि म या 
योजनाकर ता मंजूर केले आहे या कारणाकर ता याचा  विनयोग न के यास 
कंवा अि म व याज परतफेड या संदभातील अट  व शत चे पालन न के यास 
कंवा यास कोण याह  कारची कसूर झा यास कसूरदाराकडून अि माची 
र कम, चिलत याजदर+२.७५ ट के दंडनीय याजासह एकरकमी वसूल कर यात 
यावी. 

१५) शासन वभागाकड ल घरबांधणी अि म लेखािशषावर अंदाजप क य तरतुद 
उपल ध असली पा हजे. 

१६)  मनपा कमचा-यास मंजूर कर यात आले या घरबांधणी अि मा या थम 
ह याची र कम वतर त के यानंतर संबंिधत कमचा-याने कोण याह  कारणा तव 
पुढ ल अि म न घेता थम ह यात घेतले या अि माची र कम परत क न 
अि म रदद के यास अि म मंजूर या दनांकास चिलत असले या याजदराने 
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गणना क न र कम परती या दनांकापयत या याजाची वसूली कर यात 
यावी.तसेच,सदर अिधकार /कमचार  यांना पु हा घरबांधणी अि म मंजूर कर यात 
येऊ नये. 

१७) ितिनयु वर ल अिधकार /कमचा-यांना अि म मंजूर संदभात व  
वभागा या प रप क .एफएनआर १०७०/२०७६/एफ-१ द.९ मे,१९७२ नुसार 
कायवाह  कर यात यावी. 

१८)   वेतनातून करावया या सव वजावट  आ ण मागणी केले या अि म 
रकमे या संभा य ह याची र कम वजा जाता िश लक राहणार  िन वळ वेतनाची 
र कम ह  वेतन दान अिधिनयम १९३६ नुसार देय असणा-या वेतना या 
रकमेपे ा कमी असता कामा नये. 

९) अि म परतफेड या मतेची प रगणना पुढ ल माणे कर यात यावी. 

अ. . रा हले या शासन सेवेची मयादा परतफेड ची मता 
१. २० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या 

कमचा-यां या बाबतीत 
मूळ मािसक(वेतन बॅड मधील वेतन      
+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के  

२. १० वषानंतर परंतू २० वषाची सेवा 
पूण हो यापूव  सेवािनवृ  होणा-या 
कमचा-यां या बाबतीत. 

मूळ मािसक (वेतन बॅड मधील 
वेतन+ ेड वेतन) वेतना या १०० ट के 

३. १० वषा या आत सेवािनवृ  होणा-
या तथा प सेवािनवृ ीसाठ  कमान 
५ वष सेवा कालावधी िश लक 
असणा-या कमचा-यां या बाबतीत 

मूळ मािसक (वेतन बॅड मधील वेतन 
+ ेड वेतन) वेतना या १०० ट के 

१०) याज दराबाबत अ य आदेश िनगिमत होईपयत या आदेशा वये मंजूर कर यात 
येणा-या घरबांधणी अि मातील  १५.०० ल  पयत या रकमेवर ल याजाची 
प रगणना शासन िनणय, घबांअ( याजदर)-१०१२/ , .७/२०१२/ विनयम, द.१० 
मे,२०१२ या शासन िनणया वये िन त  कर यात आले या ९.५० ट के       
या दराने व यावर ल रकमेवर ल याजाची प रगणना (९.५०+२.००) ट के 
हणजेच ११.५० ट के या दराने कर यात यावी. या आिथक वषात घरबांधणी 

अि म मंजूर केले असेल या आिथक वषासाठ  जो याजदर लागू कर यात आला 
असेल या दराने याजाची प रगणना कर यात यावी. याजाची प रगणना व  
वभागा या प रप क .अि म-१०९९/ . .४९/९९/ विनयम, द.५ मे, २००० 
म ये नमूद केले या प दतीने कर यात यावी.  
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११) यापूव  मंजूर कर यात घरबांधणी अि माची करणे पु हा न याने उघड यात 
येणार नस याने वाढ व घरबांधणी अि म मंजूर केले जाणार नाह .  

सबब शासन िनणयात व मनपा धोरणात नमुद के यानुसार उपरो  घरबांधणी व इतर 
अि मासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता घेणेकामी 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. 
---------- 

ठराव मांक –१६३४०      वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.रो हतअ पा काटे          अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५२९/१६ द.२३/५/२०१६ 
वषय- भाग .13 म ये हंदु मशानभुमीची जुनी िसमािभंत पाडुन नवीन आर.सी.सी.िसमािभंत  

बांधणेबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१६३४१      वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.सुमन नेटके          अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५२५/१६ द.१९/५/२०१६ 

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

येथील मोरे व ती मधील टॉवर लाइन रोड लगत टॉम वॉटर लाईन टाकणे कामी मे. फु ल 
रामचं   जाधव िन.र. .46,66,227/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख सहास  हजार दोनशे स ावीस 
फ ) पे ा 51.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,52,268/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३४२      वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.संजय वाबळे          अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५३०/१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/12/2015-16 अ वये भाग .3 िचखली 

म ये उंबर ओढा येथील ना याला CD वक करणेकामी म.ेनाणेकर आ ण 
असोिसए स िन.र. .1,40,04,945/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख चार हजार नऊशे 
पंचेचाळ स फ ) पे ो 29.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,02,95,105/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न  घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३४३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.अिनता तापक र          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .माजसं/४/का व/४४/२०१६ द.२४/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वष, दनांक १४ ए ल २०१५ ते १४ 

ए ल २०१६ हे वष “समता व सामा जक याय वष” हणून साजरे कर यास सामा जक याय व 
वशेष साहा य वभाग महारा  शासन यांचेमाफत शासन िनणय .सा या व-२०१५/ 
. .१६३/बांधकामे द.०९/१०/२०१५ ा  झाले आहेत. तसेच जयंती वषा िनिम  व वध 

काय म व उप म राब वणेकामी सूचना दे यात आले या आहेत. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने रा य तर य व ृ व पधचे आयोजन द.२८/०३/२०१६ रोजी आचाय 

अ े रंगमंद र, संत तुकारामनगर, पंपर , पुणे-१८ येथे कर यात आले होते. याकामी आदेश 
.माजसं/४/का व/१४/२०१६ द.१९/०३/२०१६ अ वये आगाऊ र. .२,६६,०००/- इतक  आगाऊ 

र कम मा. शासन अिधकार  यांचे नावे अदा केलेली आहे.  या अंतगत आयो जत पधतील 
वजे यांची ब ीस र कम, माणप े व यावर ल िलखान, लॅिमनेशन प र कांचे मानधन, 

मृितिच ह, ले स बॅनर छपाई व े म रे ट, मा यवर/कलाकार चहापान, भोजन यव था, 
कलाकारांचे मानधन, िनवास, रंगमंद र भाडे, सं वधान पु तके, िनमं क वमान वास भाडे इ. कर ता 
थेट प दतीने खच र. .३,४१,२८३/- (अ र  र. . तीन लाख ए केचाळ स हजार दोनशे याऐंशी 
फ ) या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६३४४      वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–ड े य कायालय 

सुचक – मा.जािलंदर िशंदे          अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३१४/२०१६ द.२३/५/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-८/२०१५-१६ अ वये, 

ीनगर व रहाटणी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी ठेकेदार 
मे.जय इं जिनअस िन.र.  ६,३०,४४८/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार चारशे अ ठेचाळ स 
फ ) पे ा ३८.८३% कमी, या मंजूर दराने र.  ३,८५,६४५/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला असुन, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३४५      वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५५३/२०१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपाचे अ े ीय कायालयाकड ल झेरॉ स मशीन दु त करणेकामी आव यक असलेले 

पेअरपाट (एकूण ७ बाबी) खरेद  क न दु ती करणेकामी कोटेशन नोट स .०५/२०१६-१७ 
अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर 

माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीनदरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये मे.फोिन स बजनेस मशीन, यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु तीचे बाब .१ ते 
०७ सा ह याचे र. .१९,७२७/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा ३.४९% ने कमी आहे. मे.फोिन स बजनेस मशीन, पुणे यांचे आव यक झेरॉ स 
मशीन दु ती करणेकामी एकूण र. .१९,७२७/- दर वकृत करणेत आले अस याने सदरचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३४६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–नगरसिचव 

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे         अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/१६७/२०१६ द.२५/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मा.उपमहापौर यांचे वापरातील मनपा वाहन मांक एम.एच.१४ सी.एल.१४८३ (टाटा मांझा) 

कर ता न वन चार टयुबलेस टायस म.ेदशन टायस याचेकडून थेट प दतीने िन वदा न माग वता व 
करारनामा न करता खरेद  कर यास व याकामी येणा-या र. .१८,०००/- (अ र  र. . अठरा हजार 
फ ) मे. दशन टायस,िचंचवड यांना आगावू अदा करणसे व येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३४७      वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे          अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/२९८/२०१६ द.२४/५/२०१६ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपाचे मा यिमक िश ण वभागासाठ  अरो ब स यायाम कारासाठ  ॅकसुट, सा ह य 

खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .45/2015-16 अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते 
यामधील लघु म कोटेशनधारक मे.िशवसमथ इंटर ायजेस यांचे दर र. .730/- माणे एकूण 60 ॅकसूट 
खरेद कामी र. .43,800/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३४८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग– थाप य 

सुचक – मा.सुमन नेटके          अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११४७/२०१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय /४९/०१/२०१५-१६ मधील, िचखली 

से. .१७ व १९ येथ ेआिथक या दुबल घटकांसाठ  राब वणेत येणा-या क पातील र ते वकिसत 

करणे व इतर अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.धने र कं शन 
िन.र. .१,८६,६७,५१८/-पे ा ५.४०% कमी (७.४०% कमी सुधा रत)  या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,८१,५०,४२८/-पयत  काम क न घेणेस, याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६३४९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–मु य लेखाप र ण 

सुचक – मा.संजय वाबळे          अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .  द.२५/५/२०१६ 

मा. मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे-   
पंपर  िचंचवड १० कलमी काय म शासक य सुधारणा व गितमानात अिभयान पधा 

ओयो जत कर यात आ या हो या मुलेप वभागास थम मांकाचे ब ीस र. .१,००,०००/- व 
श तीप क िमळाले असून सदर ब ीसाची र कम कायालयीन सुधारणेसाठ  खच करणे 

बंधनकारक आहे. याअंतगत कमचार  ो साहन व शै णक सहलीसाठ  २५% र कम हणजे 
र. .२५,०००/- विनयोग करणे आव यक आहे. यानुसार आगाऊ र कम .२५,०००/- मधून  
मुलेप वभागातील कमचा-यांसाठ  द.१३ व १४ मे २०१६ रोजी आयो जत को हापुर महापािलका व 
कोयनानगर क प पाहणी व अ यास दौ-यासाठ  झाले या र कम .२५,०००/- खचास काय तर 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३५०      वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–नगरसिचव 

सुचक – मा.अिनता तापक र          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/५६१/२०१६ द.२६/०५/२०१६ 

नगरसिचव वभागात कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात सोबतचे प  “अ” म ये दश वले माणे रजा मंजुर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३५१      वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–सुर ा 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे          अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/४९९/२०१६ द.२५/०५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत पुणे ज हा सुर ा र क मंडळ 

यांचे कड ल सुर ा र क कमचार  यांना १ जानेवार  २०१६ पासून मुळ वेतन र. .६०००/- वशेष 
भ ा (महागाई भ ा) २९५३.८०/- असे एकूण वेतन र कम पये १४६०४.५५ माणे येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३५२      वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/०५/२०१६      वभाग–म यवत  औषध भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/१३०/२०१६ द.२६/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -   
मनपाकड ल न दणीकृत िन वदाधारक मे. शशी एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडुन Tab 

Oseltamivir 75mg– ५०००  गो यांची र. .३८५/- (१० गो या) या माणे   र. . १,९२,५००/- व  
मे. फामािसआ िलंक, पुणे  यांचेकडुन Syp. Oseltamivir 75ml- ५०० बाट यांसाठ  र. . ३६४.६४ 
(१ बॉटल) माणे र. . १,८२,३२०/- असा एकुण र. .३,७४,८२०/- इतका खच  अपे त असुन 
सदर खचास व सन २०१६-१७ या आिथक वषात करारनामा क न यापुढेह  आव यकते माणे 
ट या-ट याने खरेद  करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  र. .५,००,०००/- (अ र  
र कम पये पाच लाख फ ) पयतचे मयादेपयतच खरेद  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३५३     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र         अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/२६६/२०१६ द.२३/५/२०१६ 

मा.सहआयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -   
मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना पाद ाणे (कटशुज) खरेद कामी िन वदा सुचना ं  

०१/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदे मिधल मे. ाईड शुज 
िचंचवड यांना KERRY SHOES- 6208( Internstional) Formal shoes, pvc sole,upper leather , 
finishing  inside leather,cutioning,light weight पाद ाणे(कटशुज) साठ   एकुण र. .८,९०,८२४/-  
ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

ठराव मांक –१६३५४     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     वभाग–कायशाळा 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/७८९/२०१६ द.३१/५/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   
मा.आयु  यां या वापरात असलेले वाहन जुने झाले असलेने मा.आयु  यांचे वापराकर ता 

मे.टोयोटो या कंपनीचे ALTIS या मॉडेलचे न वन वाहन खरेद कामी ा  झाले या ोफामा 
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इन हॉईस .०४ द.३०/०५/२०१६ नुसार मे. ड.एस.के. टोयोटो, पुणे यांना िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता थेट प तीने न वन वाहन खरेद  करणेकामी र. .११,९५,०६७/- (अ र  
र. .अकरा लाख पं या नव हजार सदुस  फ ) (L.B.T. करासह याम ये रोड टॅ स, वमा, 
आर.ट .ओ. न दणी इ. वगळून आहे.) आगाऊ व पात अदा करणेस व सदरचे होणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.      

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

ठराव मांक –१६३५५     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े ीय कायालया या अंतगत शाहु उ ान, 
बजलीनगर व रघुमाऊली उ ान बजलीनगर ह  दोन उ ाने बजलीनगर युवा ित ाण यांना एक 
वष कालावधीसाठ  अंशतः सेवाशु क त वावर देखभाल व संर णाकामी देणेबाबत व याक रता  
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६३५६     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/०५/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५७२/२०१६ द.३०/५/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भांडार वभागाकडून नागरव ती वकास योजना 
वभागाचे मागणीनुसार म हला व बाल क याण योजनेअंतगत म हलांना वयंरोजगारासाठ  मोफत 
िशवणयं  सा ह य वाटप करणेकामी खरेद  क न िमळणेबाबत कळ वणेत आलेले आहे. यानुसार 
भांडार वभागाने ई-िन वदा नोट स .४०/२०१४-१५ िस  क न ऑनलाईन िन वदा दर 
द.२०/०२/२०१५ ते १२/०३/२०१५ अखेर माग वणेत आलेले होते. एकूण १३२९० नग िशलाई 
मशीन खरेद  करणेकामी १.दै.लोकमत २.दै.महारा  टाई प, ३. दै.टाई स ऑफ इं डया या 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईट ई-िन वदा सुचना .४०/२०१४-१५ अ वये कटन िस  क न 
िशलाई मिशन सा ह य खरेद  करणेकामी उ पा दत कंपनी, यांचे अिधकृत व े ते/ वतरक 
यांचेकडून ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार एकूण पाच िन वदा ा  
झाले या आहेत. ा  झाले या िन वदांम ये लघु म िन वदाधारक मे. अ ल व लेदर टे नी स 
ा.िल. यांचे Swantex Brand-SW2248 या मॉडेलचे दर ती नग र. .४७७७/- इतके लघु म 

अस याने ते वकृत करणेस आ ण यांचेकडून १३२९० नग िशलाई मशीन (मेक - Swantex 
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Brand-SW2248) खरेद  करणेस एकूण र. .६,३४,८६,३३०/- चे अपे त खचास मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .११८९९ द.३०/०६/२०१५ अ वये मा यता दलेली आहे.  
 तुत करणी मा. थायी सिमती सद य व काह  मा.नगरसद य यांनी Swantex 
Brand-SW2248 हा ँड खरेद  न कर यासंदभात तसेच उषा,नॉ हेल,िसंगर,राजेश व दर या 
मॉडेलचे मशी स खरेद  कर याबाबत लेखी व त ड  िनवेदन सादर केलेले आहे. सबब, यापूव  
मा. थायी सिमती सभा ठराव .११८९९ द.३०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आलेली असून 
सदर ठराव र  क न फेरिन वदा मागवावी तसेच उषा,नॉ हेल,िसंगर,राजेश व दर या मॉडेलचे 
मशी स खरेद  कर यात यावे अशी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  मा. थायी सिमती ठराव 
.११८९९ द.३०/६/२०१५ र  कर यास मा यता देणेत येत आहे व उषा,नॉ हेल, िसंगर,राजेश या 

मॉडेलची मशीन शॉट टडर नोट स (रा यपातळ वर िस  क न) काढून फेरिन वदा काढ यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३५७     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३१/०५/२०१६    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३९३/१६ द.३१/५/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, भाग 
.४७ येथे स.नं.१२४ म ये िनयो जत १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द र यासाठ  ना यावर पूल 

बांधणे (आर.सी.सी.) कामी मे.देव क शन िन.र. .९२,०८,६८३/- (अ र  र. . या णव लाख 
आठ हजार सहाशे याऐंशी फ ) पे ा ४२.४२% कमी या दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५५,६७,४७८/- 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 यांचबेरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३५८     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- डॉ.साळंुके राहुल यशवंत, वै कय अिधकार  यांचा दनांक ३०/५/२०१६ चा अ पल अज. 

वषय मांक ३६ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त असलेने तो ा  
झालेनंतरचे सभेचे वेळ  वषय मांक ३६ चा वचार करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६३५९     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
 ुजन रसच अँड लॅिनंग फाऊंडेशन, पुणे यांस मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास 
व यांस मनपाची आ कटे ट वषयक कामे दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट 
कौ सल या िनयमानुसार अदा करणेस तसेच याकामी होणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१६३६०     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

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

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद 
केले माणे कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

     (वाढ/घट र. .२,१०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक –१६३६१     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद 
के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१६३६२     वषय मांक – ४० 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भाग व मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या 
आिथक वषाम ये तावात नमुद के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.          (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१६३६३     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३१/०५/२०१६     

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

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .२,९६,५०,०००/-) 

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

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

 
 
  

   (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४२/२०१६ 
दनांक – ०१/०६/२०१६     
 

  
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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

 


