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

कायप का मांक - २१५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १५/०३/२०१६         वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक १५/०३/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभसे खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ. साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
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.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वै क य 
अिधकार ,मा.ठाकूर उपसंचालक नगररचना, मा.भोसल–ेमु यलेखापाल, मा.पाट ल,मा.च हाण, 
मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े 
मा.आ ीकर, मा.खोस,ेमा.दंडवते, मा.माछरे, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु ,मा. पवार-
कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.दुधेकर, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.च हाण, 
मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.गलबल,े मा.घोडे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, 
मा.शेख, मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता, मा.गाडेकर- शासन अिधकार , मा.ऐवल-े समाज वकास 
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 आले -  
 
वषय मांक ६६)  क  शासना या अमृत योजनेअंतगत क  शासनाकडून मंजूर िनधी  

पाणीपुरवठा वषयक कामांसाठ  Coverage १००%  करणे व NRW 

Reduction) स व तर क प अहवाल तयार करणेक रता स लागार 
नेमणेबाबत... 

वषय मांक ६७) संचलनतुट ची र कम समायोजन करणेबाबत... 
वषय मांक ६८) िन वदा नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .९ वर ल कामाचा करारनामा  

करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 
वषय मांक ६९) इ.१० वी म ये िशकत असणा-या व ा याना शै णक सा ह य घेणेकामी 

अथसहा य देणेबाबत... 
वषय मांक ७०) १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. 

बी.ड .एस. बी.य.ुएम.एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थम वष पदवी” 
यासारखे उ च िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य िमळणेबाबत... 

वषय मांक ७१) इ.१० वी नंतरचे (आय.ट .आय) मधील मुलींना तां क िश ण कंवा 
अिभयां क  पद वका अ यास मासाठ  अथसहा य देणेबाबत... 

वषय मांक ७२) भाग .६ मोशी येथील गट न.ं६७० ते ६६७ गायरानातील १८ मी. ड .पी. 
र ता वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक ७३) भाग .३१ दघी मधील साई पाक मधील उव रत र यांचे डांबर करण 
करणेबाबत... 

वषय मांक ७४) मौजे रहाटणी येथील स.न.ं८० ते ९७ व इतर पैक  मंजूर वकास 
योजनेतील ४५.०० मी. ं द र याचे बाधीत िमळकतधारकांचे े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात घेणेबाबत... 

वषय मांक ७५) िन वदा नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .५ वर ल कामाचा करारनामा 
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ७६) िन वदा नो. .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .९ वर ल कामाचा करारनामा 
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ७७) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक टोनर खरेद बाबत... 
वषय मांक ७८) मानधनावर नेमणूक केले या व वध डा कारासाठ चे त  डा िश क 

यांना मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक ७९) मनपाचे नगरसिचव वभागासाठ  हेवी युट  ंटर खरेद बाबत... 
वषय मांक ८०) पोलीस संर ण खच बील (वेतन) अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ८१) पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील न ामं ये वाढलेली जलपण  यां क  

प तीने काढणेबाबत... 
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वषय मांक ८२) . .७ च-होली फाटा ते द नगरपयतचा १८ मी., २४ मी. ड .पी. र ता 
वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक ८३) मनपा या व वध उ ानांम ये पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेणे 
व जु या बोअरवेल दु ता करणेबाबत – मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी 
ल ढे यांचा ताव... 

वषय मांक ८४) जल े  ./ड/१३ दापोड  प रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत - 
मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय मांक ८५) म हला बालक याण योजनेतील तरतूद इतर योजना या उपलेखािशषावर 
खच  टाकणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय मांक ८६) भाग .३९, संत तुकाराम नगर येथील कै.बी.ड . क लेदार उ ानाम ये 
थाप य वषयक कामे करणे कामा या वाढ व खचास मा यता 

िमळणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ८७) मा. थायी सिमती ठराव मांक १४२१८ द.१५/१२/२०१५ र  करणेबाबत 

– मा.सं दप िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
वषय मांक ८८) मा. थायी सिमती सा ा हक सभबेाबत – मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे 

यांचा ताव... 
वषय मांक ८९) भाग .९ संभाजीनगर येथे बड हॅली येथे लेझर शो उभारणेक रता 

वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक 
करणेबाबत... 

---------            
 

अ) दनांक २६/०२/२०१६ (स.११.०० वा. व साय.ं५.०० वा.) रोजी झाले या सभेचा 
(काय प का .२११) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केल.े 
 

आ) दनांक ५/३/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .२१२) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

क) दनांक ०५/०३/२०१६ व दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
.२१३) सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे मा. सभापती यांनी कट केल.े 

 
ड) दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . २१४) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 
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ठराव माकं – १५६०७     वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/४०७/२०१६ 
  द.२०/०२/२०१६ 
वषय :-  भाग .२८ म ये MIDC F-2 लॉक येथे आ नशमन क  बांधण.े 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५६०८     वषय मांक – २ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/४०८/२०१६ 
  द.२०/०२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३/२०१५-१६ अ वय,े भाग .५ िचखली 
अ नशामक क ाक रता इमारत बांधणेकामी म.े ह  टू एस ायकॉन िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा  २७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दरान े र. .२१,२१,७६४/- 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 कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५६०९     वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२/२०१६ द. २५/०२/२०१६  
वषय :-  भाग .५० म य े  वनदेवनगर, सदािशव कॉलनी तसेच गावठाण शेजार ल तसेच 
    इतर भागात रा हलेले नाले बांधण.े  

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १५६१०     वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- ड े य कायालय 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१४१/२०१६ द. २४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-४३/२०१५-१६ अ वये 
भाग .५४ वशालनगर पंपळे  िनलख येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटलवर ल ा  त ार स 

अनुस न करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार म.े 
साकळे असोिसएटस िन.र.  ८,४०,२५०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे प नास 
फ ) पे ा -४१.९९% कमी, या मंजूर दराने र. .४,८७,४२९/- 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, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६११     वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- भुमी आ ण जंदगी 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/२/का व/६२/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 वषय :- ई िन वदा नोट स .५/२०१५-१६ मुकाई चौक रावेत स.नं.७७ ते ७९ BRTS 

 बस टिमनल मधील यापार  संकुल गाळा .१ ते ६ हे ३० वषा या िलजणे वतरणबाबत. 
वषय मांक ५ चा वचार दनांक २०/०४/२०१६ चे सभेत करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५६१२     वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/२/का व/२४/२०१६ द.२५/०२/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड मनपाचे काय े ातील ाधीकरणाकड ल पेठ मांक ३२ अ येथे 

मशानभुमी बांधणे बाबत मु य कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण 
यांनी दनांक २१/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये मनपा माफत बांधून िमळणेकामी वचारणा केली 
होती, यानुसार मनपा माफत वषयां कत काम मनपा करणेस तयार असले बाबत दनांक 
२६/११/२०१५ रोजीचे प ा वये कळ वणेत आले होते. तदनंतर ािधकरणाकड ल दनांक 
०४/०१/२०१६ रोजीचे ा  प ा वये ािधकरण सभा मांक ३१९ म ये ािधकरण ह त 
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मशानभुमी आर ण वकास पंपर  िचंचवड मनपा माफत करण े व याक रता येणारा खच 
ािधकरणाने देणेस मा यता देणेत आली आहे. तसेच मनपा माफत वषयां कत मशानभुमीचे 

आर ण वकिसत करणेसाठ  आ कटे टची नेमणुक क न कामाचे आऱाखडे व नकाशे तयार क न 
खचाचे अंदाजप क र कम PCNTDA यांना कळवून अंदाजप क य र कमे या ५०% र कमेचा 
भरणा मनपाकडे करणेत येईल व मशानभुमी वकासाचे काम पूण झा यावर उव रत र कम 
मनपाकडे ािधकरणामाफत मनपाकडे भरणेत येईल. या अनुषंगाने वषयां कत काम हे विश  
व पाचे अस याने अशाच कार या कामाचा अनुभव असणा-या आ कटे टकडून क न घेणे 

गरजेचे असून याम ये मशानभुमीसाठ  आर त जागेचे िनयोजन करणे व याचे आराखडे, 

नकाशे व अंदाजप क तयार करणेकामी वा तु वशारदाची नेमणुक करणे आव यक आहे, 

जेणेक न यो य प दतीने िनयोजन क न कामाचे आराखडे, नकाशे व अंदाजप क तयार क न 
कामाची अंदाजप क य कंमत ािधकरणास कळ वण े श य होईल. सबब वषयां कत काम 
कर यासाठ  यो य प दतीने िनयोजन क न याचे आराखडे/नकाशे व स व तर अंदाजप क 
तयार करणेसाठ   अशा कामाचा अनुभव असणारे मनपा या पॅनलवर ल आ कटे ट/वा तु वशारद 
मे.िश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची नेमणकु के यास काम िनयोजनब द रतीने पूण करणे 
सुलभ होईल. मनपाचे आ कटे ट पॅनलवर ल वा तु वशारद म.ेिश पी आ कटे ट अ ड लॅनस 
यांनी दनांक ०३/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये सदरचे काम करणेची तयार  दश वली आहे. सदर 
कामासाठ  म.ेिश पी आ कटे ट अ ड लॅनस यांची नेमणुक करणे बाबत तसेच वषयां कत 
कामासाठ  मनपाचे चिलत दराने िन वदापूव कामासाठ  िन वदा वीकृत र कमे या २%(सव 
करास हत) दराने फ  अदा करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६१३     वषय मांक – ७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/०४/का व/८५/२०१६ द.०१/०३/२०१६  
 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोटस .६/२०१५-१६ अ वये अ भागातील 
ड .वाय.पाट ल कॉलेज रोड, आकुड  र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण नुतनीकरण करणकेामी 
मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था िन वदा र कम पये ८,३५,३९८/- (अ र  र. . 
आठ लाख प तीस हजार तीनशे अ ठया णव फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा -
३६.२० ट के सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६१४    वषय मांक – ८ 
दनांक – १५/०३/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै क य) 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/७०/२०१६ द.०१/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वाय.सी.एम. णालयातील हे थ काड मॅनेजमट िस टम कर ता आव यक असणारे हे थ 
काड म.े अमृता टे नोलॉजी यांचेसमवेत द.२०/३/२०१० रोजी केले या मूळ करारना यातील 
शे यूल २ मधील मु ा . ७ नुसार नमुद केले या व पुरवठा केलेले पाच लाख हे थ काड संपत 
आ याने म.े अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून हे थ काड मॅनेजमट िस टमची वा षक देखभाल 

दु तीचे कामकाज माहे जुलै २०१७ पयत दलेले असलेने म.े अमृता टे नोलॉजी यांचेकडून 
१,२०,००० नग हे थ काड आव यकतेनुसार बनवून घेणेकामी य  येणा-या खचास मा यता 
देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६१५     वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ िन/४ड/का व/१९५/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ५२/१/१५-१६  अ वय े भाग . २९ 
इं ायणीनगर व एम.आय.ड .सी.पर सरात केबल व पाईप लाईनमुळे खोदाई झाले या र यांचे 
डांबर करण करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र. .  ४,२०,१६,४५६/-  (अ र  र. .चार कोट  
वीस लाख सोळा हजार चारश ेछप न)् पे ा  १४.०५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .३७९१८८०१/-  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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५६१६     वषय मांक – १० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.अित. आयु  यांचे जावक . उ ान/४/का व/९२/२०१६ द. ०२/०३/२०१६  
 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२६/२०१५-१६ कर ता पंपळे गुरव मनपा 
शाळा व मनपा भवन येथे सुशोिभकरणासाठ  रोप,े  कंु या  माती, खरेद  करणे कर ता म.ेगाडन 
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गु ज ्  फाम अँ ड नसर  कोटेशन नोट स र. .१,९९,५८७/- (अ र .र. .एक लाख न या णव हजार 
पाचशे स याऐंशी फ ) अंदाजपञ कय दराने या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश उदयान/४/का व/९१ /२०१६  द.०१/०३/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६१७     वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं४/का व/१७२/२०१६ द. ०४/०३/२०१६  
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व वध वभागास संगणक टेशनर  पेपर 
बॉ स सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .४१/२०१५-१६ अ वये लघु म िन वदाकार म.ेएम.के. 
एंटर ायजेस, पुणे यांचे संगणक टेशनर  पेपर बॉ स खरेद  कामी एकुण र. .७,०७,९४०/-(अ र  
र. .सात लाख सात हजार नऊशे चाळ स फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६१८     वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- मुलेप 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. मु य लेखा प र क यांचे जावक .पुलेप/१/का व/३३/२०१६ द.०३/०३/२०१६  
 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.१५.०२.२०१६ ते द.२१.०२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३३/२०१६ द.०३.०३.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक – १५६१९     वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/५१३/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम . १६ 
अ वय ेइ  े ीय कायालयातील  उव रत  उ ानांची थाप य वषयक कामे करण.े म.े एम. बी. 
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एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,५५९/-(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा ३०.०० 
% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,४११/- 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 करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६२०     वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. शहर अिभयंता याचें जावक . था/उ ान/का व/५१६/२०१६ द.०४/०३/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम . ३  
अ वय,े ािधकरण स.े .१८ िशवतेजनगर म ये मोकळया जागवेर वरंगुळा क    उभारण े जागा 
.१ व ३ येथे उ ान वकिसत करणकेामी  मे. त मय एंटर ायजेस िनवीदा र. .१४,००,५६०/- 

(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २३.२४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,२८,८२५/- 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 कामाचे आदेश   िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते यते आहे. 

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

ठराव मांक – १५६२१     वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/५२८/२०१६ द.०४/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१५-१६ भाग .१८ उ मनगर व 
इतर भागातील र याचे डांबर करण करणेकामी M/s.एच.सी. कटा रया िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र.  चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा  २४.१३% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दरान े र. . ११,१५,७३५/-  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 – १५६२२     वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/५२७/२०१६ द.०४/०३/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ५/३४-२०१५-१६ भाग . ८ म ये 
औदेयोिगक, इतर पर सरात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी M/s एच.सी.कटा रया र. . 
१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा  २४.०१% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .११,१७,५००/- 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 – १५६२३     वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-  व ुत 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता( व/या)ं यांचे जावक . वमूका/४/का व/४७८/२०१६  
  द.०५/०३/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .२९ 
अ वये मनपा या अ े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकतेनुसार 
नुतनीकरण करणेकामी म.ेओंकार इं जिनअ रंग िन.र. . १९,९९,२२५/- (अ र  र. .ऐकोणीस 
लाख न या णव हजार दोनश ेपंचवीस फ ) पे ा ४३.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६२४     वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- व ुत 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/या)ं यांचे जावक . वमूका/४/का व/४७९/२०१६  
  द.०८/०३/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .२५ 
अ वये मनपा या इ े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकतेनुसार 
नुतनीकरण करणेकामी म.े हसन इले कल इं जिनअ रंग िन.र. . १४,४०,६५४/- (अ र  र. . 
चौदा लाख चाळ स हजार सहाशे चोप न फ ) पे ा ४०.१०% 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 – १५६२५     वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- अ नशामक 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ न/१/का व/२०/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ नशामक वभागातील ८३ कमचा-यांनी दुसरा व चौथा 
शिनवार सु टचे दवसांचा मोबदला िमळणेकामी म.े कोटात दावा . आरसीएस ११९/१९९२ 
अ वय े दाखल केला होता. अ नशामक वभागा या   कमचा-यांनी दाखल केलेला मुळ दावा 
.११९/१९९२ चा िनकाल महापािलके या व द लाग याने म.े ज हा यायालयात िस.अ. . 

४०१/१९९७ दाखल केले होते. याचाह  िनकाल द.२९/९/२०१० रोजी महापािलके व  लागला. 
सबब या व द  मा.उ च यायालयात मनपा या वतीने दाखल केलेले सेकंड अ पल 
.६५१/२०१२ ना. उ च यायालयात सुनावणीकामी लं बत आहे. वषयां कत करणी 

अ नशामक वभागा या कमचा-यांनी आकुड  येथील दवाणी यायाधीश किन  तर यांचे 
यायालयात फायनल ड  .१/२०१३ दाखल केलेली होती. यातील म.े कोटाने र कम 

अदायगी बाबत या आदेशा व  दाखल केललेा र  ू अज . ४/२०१४ मे. कोटाने फेटाळून 
लावला आहे. या व द िस ह ल अ लकेशन टे. .९९५/२०१५ मनपाचे वतीने दाखल करणेत 
आला असून ते लंबीत आहे. यानुसार फायनल ड  .१/२०१३ मे. आकुड  कोटाचे 
आदेशा वये व या वषयी मा. आयु  यांचेकडे दनांक २६/०२/२०१५ रोजी मा. महापौर यांचे 
समवेत झाले या बैठक म ये ठर या माणे व सभावृतांतानुसार दावेदार अ नशामक वभागाकड ल 
८३ कमचा-यांना माहे ए ल १९९२ ते माच २०१२ अखेर र. . ५१,९१,०६२/- इतक  र कम 
कमचा-यांकडून आव यक ते बंधप  घेवुन व सदर बंधप  मसुदा कायदा वभागाकडून तपासून 
घेऊन संबंधीत ८३ कमचा-यांना र कम अदा करणेत आली यानंतर ए ल २०१२ ते माच २०१५ 
पयतची र. . १९,००,६४१/- ह  अदा करणेत आली व याबाबत कमचार  समाधानी झाले असून 
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कमचा-यांची त ार नाह . सदर बाबत मनपाने दाखल केले या दुस-या व चौथा शिनवार सु ट चे 
 दवसाचा मोबदला देण े करणी म.े उ च यायालयात दाखल केलेले अ पल .६५१/२०१२ दावा 
मा.उ च यायालयात सुनावणीकामी लंबीत आहे. व िस ह ल ऍ लीकेशन टे .९९५/२०१५ हे 
दो ह  लंबीत आहेत. हे दो ह   दावे मे. कोटातून काढून घेणे आव यक अस याने मनपाने दाखल 
केलेले म.े कोटातील दावे मागे घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६२६     वषय मांक – २० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- नागरव ती 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सहा यक आयु  याचें जावक .ना वयो/५/का व/८०/२०१६ द.०९/०३/२०१६  
  मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागांतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात.  
महापािलके  या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .१ अ वये मनपा ह ीतील अंध, अपगं, 
कणबिधर व ा याना अपंग  िश यवृ ी दे याकर ता सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठ  दनांक 
०६/०९/२०१५ रोजी जा हर कटनानुसार अज माग व यात आले होते.  यानुसार ११६ अज ा  
झाले असून अज छाननीम ये ९२ अज पा  व २४ अज अपा  झाले आहेत.  तर  ९२ पा  
अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकूण लाभाथ पोट  र. .४,३४,०००/- इतका खच 
अपे त आहे.  सन २०१५-१६ या आिथक वषात िन:समथ (अपंग) व ा याना अपंग िश यवृ ी 
या उपलेखािशषावर र. .१,३२,७१,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असनू र. .१,३२,३५,०००/-  
िश लक आहे. यामधून सदरचा खच करणेत येईल. यानुसार पा  ९२ लाभाथ ना 
र. .४,३४,०००/- चे अपे त खचास मा यता देणते येत आहे तसेच अपा  अजापैक  कागदप ांची 
ुट  पुतता क न पा  लाभा याना िश यवृ ी अदा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 

देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६२७     वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- नागरव ती 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.सहा यक आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/८१/२०१६ द.०९/०३/२०१६  
  मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 नागरव ती वकास योजना वभागांतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात.  
महापािलके  या इतर क याणकार  योजना अ वये मनपा ह ीतील अनाथ, िनराधार व ा याना 
िश यवृ ी दे याकर ता सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठ  दनांक ०६/०९/२०१५ रोजी जा हर 
कटनानुसार अज माग व यात आले होते.  यानुसार १४३ अज ा  झाले असून अज 

छाननीम ये ६३ अज पा  व ८० अज अपा  झाले आहेत.  तर  ६३ पा  अजदारांना मंजूर दराने 
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अथसहा य दे याकर ता एकूण लाभाथ पोट  र. .२,५४,०००/- इतका खच अपे त आहे.  सन 
२०१५-१६ या आिथक वषात अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी या उपलेखािशषावर 
र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून र. .२५,००,०००/- िश लक आहे. यामधून 
सदरचा खच करणेत येईल.  यानुसार पा  ६३ अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी अदा 
करणेकामी र. .२,५४,०००/-चे अपे त खचास मा यता देणते येत आहे तसेच अपा  अजापैक  
कागदप ांची ुट  पुतता क न पा  लाभा याना िश यवृ ी अदा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६२८     वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य ड  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड/ था/का व/२५४/२०१६ द.०८/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 भाग . ४३ पंपर  बी लॉक १६ ते २४ मधील मोडकळ स आलेले एकूण चार संडास 
लॉक पाडून याच ठकाणी पु षाक रता ५ सीट व ीया क रता ४ सीटचे शौचालय व 
पु षाक रता ३ सीटची मुतार  बांधणचेे काम म.ेसुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून क न घेणेस व 
यासाठ  येणा-या खचास अंदाजप क य र कम पये ३८,२९,६०६/- व यावर कायवाह  भार 

शु क १७.५०% या माणे करारनामा क न थेट प दतीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  वक 
ऑडर सोबत ३०% अॅड हा स व लंथले हल पयत काम झालनेंतर दुसरा ३०% अॅड हा स तसेच 
आर.सी.सी. व वट बांधकाम पुण झाले नंतर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पुण 
झा यावर देणेत ये या या तावास व यासाठ   येणा-या र कम .४४,९९,७८७/- चे खचास 
मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५६२९     वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य ड 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड/ था/का व/२५३/२०१६ द.०८/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भाग . ४३ कमला नेह  शाळेलगत जुनी सुमारे २५ वषा पुव ची मुतार   असुन सदरची 
मुतार  िन काशीत क न सदर ठकाणी न वन शौचालय व मुतार  सुलभ प दतीने पैसे ा व 
वापरा या प दतीने पु षाक रता ५ सीटचे शौचालय व ४ सीटचे मुतार  व ीया क रता ३ सीटचे 
शौचालय बांधणेचे काम म.ेसुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून क न घेणेस व यासाठ  येणा-या 
खचास अंदाजप क य र कम पय े३८,२९,९७७/- व यावर कायवाह  भार शु क  १७.५०%  या 
माणे करारनामा क न थेट प दतीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  वक ऑडर सोबत ३०% 
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अॅड हा स व लंथले हल पयत काम झाले नंतर दुसरा ३०% अॅड हा स तसेच आर.सी.सी. व 
वट बांधकाम पुण झाले नंतर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पुण झा यावर देणेत 
ये या या तावास व यासाठ   येणा-या र कम .४४,९९,०४८/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६३०     वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४१०/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . १० 

अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील राजनगर, िमलींदनगर प रसरातील मनपा इमारती 
व कंपाऊ ड वॉल दु ती करणे रंगसफेद  करणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायजेस िन.र. . 
१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या णव हजार चारशे सात फ ) पे ा ३७.३७% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,७५,८२२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५६३१     वषय मांक – २५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०६/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५१ 
अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील पाईन रोड लगत या र या या पावसाळ  पाणी 
वाहून जाणेकर ता ॉम वॉटर पाईप लाईन टाकणेकामी म.ेसांडभोर कं शन (िन.र.  
१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या णव हजार चारशे सात फ )  पे ा ४२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .७,९७,२३२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५६३२     वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०७/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२३ 
अ वये भाग .१३ से. .२२ येथील पी.सी.एम.सी. कॉलनी जवळ ल यायाम शाळेसमोर ल 
प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी 
मे.सांडभोर कं शन िन.र.  १८,६४,२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख च स  हजार दोनशे 
बेचाळ स फ )  पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१०,६२,८०४/-  

पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५६३३     वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०५/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये 
भाग .१३ से. .२२ मधील २५६ गाळे येथील माता मं दर व द  मं दर येथील प रसरात 

पे हंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े सांडभोर कं शन 
िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  र. . अठरा लाख च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा 
४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजुर दराने र. . १०,६२,८०४/-  पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव माकं – १५६३४     वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०८/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३७ 
अ वये वॉड .११ स.े .२२ ओटा कम प रसरात पावसाचे पाणी वाहून जाणेकर ता ॉम वॉटर 
पाईप लाईन टाकणेकामी म.े सांडभोर कं शन िन.र. .१३,९८,४०७/- (अ र  र. . तेरा लाख 
अठया णव हजार चारशे सात फ ) पे ा ४२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,९७,२३२/-  पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

---------- 
ठराव मांक – १५६३५     वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०९/२०१६  
 द.०५/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .४७ 
अ वये भाग .१३ स.े .२२ येथील पी.सी.एम.सी.कॉलनी व २५६ गाळे प रसरात पावसाचे पाणी 
वाहून जाणे कर ता टॉम वॉटर पाईप करणेकामी मे.सांडभोर कं शन िन.र.   १८,६४,२४२/- 
(अ र  र. . अठरा लाख चौस  हजार दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा ४२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,६२,८०४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६३६      वषय मांक – ३० 

दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/  

३८६/२०१६ द.२९/०२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांनी िशफारस केले माणे –        

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२५ 
अ वये भाग . ६४ मधील (नव भारतनगर प रसर) झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे - 
र ते ॉ ट करण करण-ेपे हंग लॉक बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक 
काम ेकरणेकामी म.ेएम.जे.कं शन िन.र. . ९,३३,६२०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे वीस फ ) पे ा २५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,००,२१५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६३७     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व  
/३८५/२०१६ द.२९/०२/२०१६  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांनी िशफारस केले माणे –        
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५५ 
अ वये लांडेवाड  झोपडप ट म ये गटाराची देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेएम.जे.कं शन 
िन.र. .९,३०,९७०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस  हजार नऊशे स र फ )  पे ा १२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .८,१९,२५४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६३८     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/  
३८८/२०१६ द.०४/०३/२०१६  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , झोिनप ूयांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. . ६१ 
अ वये भाग .४३ हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या 
िन.र. .९,३२,०४९/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार एकोनप नास फ ) पे ा ३.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .८,९९,४२७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६३९     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- नगरिसचव 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/२६४/२०१६ द.०९/०३/२०१६  
 मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे –  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  “अ”  दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणते येत  

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५६४०     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३२०/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16  मधील अ. . 20 अ वये 
सन २०१५-१६ साठ  भाग .४४ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणकेामी मे. जय इं जिनअस यांची (िन वदा र कम . 21,00,438/- (अ र  
र. . एकवीस लाख चारशे अडतीस फ ) पे ा 17.60% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दरान ेर. .18,17,299/- 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 य े
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५६४१     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२०५/२०१६ द.०३/०३/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .2 अ वये 
कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३६  भोसर  लांडेवाड  मधील 
उवर त ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणकेामी  M/S.M.G.MANE िन वदा र कम . 
14,97,425/- (अ र  र. . चौदा लाख स या णव हजार चारशे पचंवीस फ ) पे ा 1.99% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .15,41,006/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणते आलेला असून याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६४२     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२०८/२०१६ द.०३/०३/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माण े– 

मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. .58 अ वये 
जलिन:सारण  वभाग क े ीय कायालय भाग . ६१,६२,६३,६४ म ये वा षक ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी  M/S.M.G.MANE िन वदा 
र कम . २२,४९,६८८/- (अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) 
पे ा ३०.०३% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .१५,७४,१०७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला असून याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १५६४३     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२०७/२०१६ द.०३/०३/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .13/7/2015-16 मधील अ. .7 अ वय े भाग 
.३७ मधील बालाजीनगर झोपडप ट म ये जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/S. SHREE 

GNESH CONSTRUCTION िन वदा र कम . 23,34,266/-  ( अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा 1.60% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान े र. . 
24,11,764/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस यान े याचे अवलोकन करणते 

येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६४४     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२०६/२०१६ द.०३/०३/२०१६  

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वय े

नागर  दिलतव ती सुधारणा योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . ५३ वाकड 
मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट म ये जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/S. 
VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . २०,०६,५४५/- (अ र  र. .वीस लाख सहा 
हजार पाचशे पं चेचाळ स फ ) पे ा २.५२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .२०,५३,७७९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

---------- 
 
 
 
 
 
 



 21

ठराव मांक – १५६४५     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२३/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/६/२०१५-१६  भाग .५४ वशालनगर 

क पटेव ती भागातील नाग रकांनी ह तांतर त केलेले र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने 
वकसीत करणकेामी मे.एस.बी.सवई  िन.र. . १४,००,५६०/-   (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा  ४५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८०८८२३/-  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 – १५६४६     वषय मांक – ४० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२१९/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३०/३३-१५-१६  भाग .५४ पंपळे िनलख 

येथील मशानभूमीजवळ ल दश या वधी घाटाची सुधारणा क न इतर अनुषंिगक कामे 
करणकेामी मे.एस.बी.सवई  िन.र. .१७५०६००/-  (अ र  र. . सतरा लाख प नास हजार सहाश)े 
पे ा  ४१.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१०८४४९७/-  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. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६४७     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२०/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  १०/३०-१५-१६  भोसर  भाग . ३५ येथे 

धावडेव ती येिथल व भैरवनाथ शाळेजवळ ल नाला बांधणकेामी मे. िशवगंगा क शन 
 िन.र. .१५,४०,६३१/-  (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकतीस) पे ा २९.९९% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .११३२५२६/-  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 दरानसुार 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 – १५६४८     वषय मांक – ४२ 

दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२६/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ९/५६-१५-१६ भाग .४७  काळेवाड  येथील 

संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणकेामी म.ेशेख मुसा शेख 
मुनीर  िन.र. .६,९९,४६२/-  (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार चारशे बास ) पे ा  ४६.९९% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .३८९५४४/-  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 कम 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 – १५६४९      वषय मांक – ४३ 

दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२१/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ९/२०-१५-१६  भाग  ४७ काळेवाड  येथील 

र यावर ल चर,ख यांची खड मु माने व बी.बी.एम.प दतीने दु तीची कामे करण ेमे. फु ल 
रामचं  जाधव  िन.र. .७००२१५/-(अ र  र. . सात लाख दोनशे पंधरा) पे ा  ३५.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . ४७४२२१/- 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 – १५६५०     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२९/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/११-१५-१६ भाग .५५ पंपळे सौदागर 

येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने 
दु ती करणकेामी (सन २०१५-१६) मे.ड .ड . क शन िन.र. .७,००,२००/-  (अ र  र. . सात 
लाख दोनश)े  पे ा  ४४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .४११७१८/-   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. 
---------- 

 
 
 
 
 
 



 24

ठराव मांक – १५६५१     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२२/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३६/१८-१५-१६  भाग .५५ रहाटणी येथील 

व वध मनपा इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल, दु ती व थाप य वषयक कामे करण े(सन २०१५-
१६) कामी मे. के.पी. क शन िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ ) 
पे ा  ३८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .९१०२९४/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६५२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२५/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/१९-१५-१६  भाग .५७ पंपळे गुरव 

येथील  संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करण.े (सन २०१५-
१६) मे.के.सी.आर. क शन िन.र. .२१,००,५९९/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे 
न या णव) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१३२३५९८/-  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 यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६५३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२३८/२०१६ द.१०/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/२६-१५-१६  . .७ च-होली येथील 

कोतवाल वाड , काळजेवाड , ताजणेमळा, पठारे मळा व पर सरातील अंतगत र ते खड करण व 
बीबीएम करणकेामी मे.साकळे असोिसएटस ् िन.र. .१४,१०,६८०/-  (अ र  र. . चौदा  लाख दहा 
हजार सहाशे ऐंशी)   पे ा  ४८.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७६२८२५/-  
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 कम 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 – १५६५४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/१००/२०१६ द.०१/०३/२०१६  
 मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन   

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वय ेम.न.पा.चे अ ब फ 
भागातील र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण  देखभाल कामाबाबत मे. ी भैरवनाथ वयंसहायता 

सेवा सह. सं था मया. या ठेकेदाराची िन वदा र कम 9,43,620/- (अ र  र. .नऊ लाख ेचाळ स 
हजार सहाश े वीस फ ) पे ा 42.40% कमी दराची िन वदा मंजुर दराने बारा म हन े
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये 5,43,525/- माणे काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील 
िनयम अट /शत स अिधन राहुन काम क न घेणेस तसेच खचास काय र मा यता देणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५६५५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . थािन/४ड/का व/२२८/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/२९-१५-१६  . .७ च-होली येथील 

कोतवालवाड  ते भोसलेव ती मधील ना याचे बांधकाम करणकेामी (सन २०१५-१६) मे.ड  ड  
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क शन िन.र. .२३,३४,००५/-  (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार पाच) पे ा  ४६.११% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . १३२०६८५/-  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 – १५६५६     वषय मांक – ५० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- नगररचना 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/रहाटणी/टे-८/९३/२०१६  

द.०९/०३/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. महापािलका सभा ठराव ं .३९९ द.२१।११।२०१३ नुसार नुकसान भरपाई अदा 
करावया या कायप दतीनुसार मौजे रहाटणी येथील स.न.ं ६४,६५,६६, ५९, ५८, ५६, ५४ व ५३ 
पैक  मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. ं द र याने बाधीत िमळकत धारकांना नुकसान 
भरपाई अदा करणेस द. १३।०३।२०१५ रोजी मा यता िमळालेली आहे. तसेच सदर करणी मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक ७७४ द. २०।११।२०१५ नुसार क  शासना या भूसंपादन 
अिधिनयम १८९४ ऐवजी The Right to fair compensation and Transparency in land 
acquisition, Rehabilitation Resettlement Act 2013 (भूसंपादन कायदा २०१३) तसेच 
महारा  शासनानेह  महसूल व वन वभाग, यांचेकड ल शासन िनणय मांक- संक ण-
०३।२०१५। . ं . ३४।अ-२ द.१२।०५।२०१५ नुसार खाजगी े ातील जमीन खाजगी वाटाघाट ने 
थेट खरेद  करतांना भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शे युल -१ या 
तरतूद नुसार रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक १००% दलासा र कमअशी िमळुन 
एक त होणार  र कम मा. महापािलका सभा ठरावातील उपसूचनेनुसार या िमळकत धारकांचे 
े  ० ते ३०० चौ.मी. पयत आहे अ या छो या छो या िमळकत धारकांना १००% दलासा र कम 

व यानुसार मोबदला अदा करणे या धोरणास मा यता दलेली आहे. तसेच या िमळकत 
धारकांचे े  ३००.०० चौ.मी. पे ा जा त आहे अ या बाधीत िमळकत धारकांना रेड रेकनर नुसार 
होणारे मु यांकन अिधक ३०% दलासा र कम अशी िमळुन एक त होणार  र कम अदा 
करणेबाबत या धोरणास मा यता दलेली आहे. सदर धोरणांस अनुस न तुत करणी सदर 
र याने बाधीत सव संबिधत आगाऊ ताबा दले या िमळकतधारकांना खाजगी वाटाघाट ने 
नुकसान भरपाई ताव दाखल के यानंतर नुकसान भरपाई अदा करावी लागेल. तर  सदर 
िमळकतधारकांची नुकसान भरपाई मा.महापािलका सभा ठराव ं .७७४ द.२०।११।२०१५ नुसार 
धोरणानुसार अदा करणेकामी तसेच यांचे सोबत खरेद खत करणेकामी येणारा खच जसे  टँ प 
फ , र ज ेशन फ , वक ल फ , टेशनर , टाय पंग इ याद  व पाचा खच असा सव खच 
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महानगरपािलकेस करावा लागणार आहे. तसेच सदर र या या बाधीत जागा ता यात घेणेकामी 
मा. खाजगी वाटाघाट  सिमती या होणा-या व झाले या बैठक या िनणयांस अिधन राहून 
नुकसान भरपाई अदा करणसे व याकामी येणारे सव खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६५७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२२७/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .  ३६/१३-१५-१६  भाग .४५ पंपर  वाघेरे 
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम प दतीने दु ती 
करणकेामी मे. ड . ड . क शन िन.र. . ७,००,२८०/-  (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा ४४.११% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. . ४१०९५६/- 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 – १५६५८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२२४/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/१८-१५-१६  भाग .५४ मधील 
मनपा या इमारतींची देखभाल व दु तींची कामे करणेकामी म.ेपांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. . 
१४,००,५४५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा  ३०.००% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१०२९४०१/-  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 – १५६५९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२४०/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/१९-१५-१६  भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील मा यिमक व ालयात टॉयलेट लॉक बांधणे व व तार करण करणेकामी म.ेकृ णा 
क शन िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार पाचशे चार फ )  पे ा  
२०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१०५८८२३/- 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 – १५६६०     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३९/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४-१५-१६ भाग .५६  वैदूव ती येथील 
नेताजीनगर, राजीवगांधी झोपडप ट  प रसरामधील अंतगत र या या कडेने बंद पाईप गटसची 
कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन  िन.र. .१५,२१,००८/-(अ र  र. .पंधरा लाख एकवीस 
हजार आठ फ ) पे ा ४६.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ८४६६०१/- 
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 – १५६६१     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३७/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१९-१५-१६  . .७ च-होली मधील ट  
ड  आर ने ता यात आलेले व इतर र ते वकिसत करणे  मे. एस बी सवई िन.र. .२१,०७,१४३/-
(अ र  र. .एकवीस  लाख सात हजार एकशे येचाळ स फ ) पे ा  ४८.५०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .११३९४३८/- 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 – १५६६२     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३६/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५४-१५-१६ भाग  ३० म ये च पाणी 
वसाहत येथे दु तीची कामे करण.े मे.साकळे असोिसएटस  िन.र. . १४,००,५२६/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे स वीस फ ) पे ा  ३६.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 
र. .९२६५९५/- 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 – १५६६३     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३५/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१३-१५-१६ भोसर  गावठाण . .३५ येथे 
डांबर  र यांची दु ती करणेकामी म.े ल सी  क शन ा.ली. िन.र. .१५,४०,७७६/- 
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(अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार सातशे शहा र  फ ) पे ा  ३१.५५% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .११०७३९४/- 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 – १५६६४     वषय मांक – ५८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता याचें जावक . था/िन/४ड/का व/२३४/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३५/३७-१५-१६ . .७ च-होली येिथल 
चो वसावाड  व वडमुखवाड  प रसरातील बंद पाईप गटस करणेकामी  म.े बारणे क शन 
िन.र. .७,०३,०१६/- (अ र  र. .सात लाख तीन  हजार सोळा फ ) पे ा ४७.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .३८३९२१/-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 य े 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 – १५६६५     वषय मांक – ५९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३३/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६८-१५-१६ भाग .३३ गवळ नगर 
मधील च पाणी र ता ते खंडोबा माळ, मधील महामागावर ल फुटपाथची सुधारणा करणेकामी 
मे.एन सी क शन िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे 
छ ीस फ ) पे ा  २९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दरान े र. .१७१३९२४/- 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 
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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 – १५६६६     वषय मांक – ६० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-फ े य कायालयल 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा. वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/१०८/२०१६ द.०९/०३/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल कोटेशन नो. . 1/2015-16 मधील अ. . 1 
अ वये सन 2015-16 चे सुधार त व सन 2016-17 चे मुळ अंदाजप क पु तकाची छपाई क न 
घेणे बाबत म.े अिभषेक ा फ स र. . 32,400/- (अ र  र. . ब ीस हजार चारशे फ ) 
अंदाजप क ती पु तक र. . 810/- करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५६६७     वषय मांक – ६१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३२/२०१६ द.१०/०३/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३०/३२-१५-१६  भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील मशानभूमी शेजार ल अ त वात असलेले दोन टॉयलेट लॉक पाडून न वन दुमजली 
संडास लॉक बांधणेकामी ( करकोळ दु ती) मे. ओमकार क शन िन.र. . १४,००,५२०/-
  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे वीस फ )  पे ा  ३४.७५% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दरान े र. . ९५९५३१/-   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 – १५६६८     वषय मांक – ६२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा. रो हतअ पा काटे    अनुमोदक –मा. संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३१/२०१६ द.१०/०३/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/४-१५-१६ भाग .४५ पंपर  वाघेरे 
येथील व वध आर णांना िसमािभंत बांधणेची कामे करणेकामी ( करकोळ 
दु ती) मे. ह.टु.एस. ायकॉन िन.र. .२३,३४,२६७/-  (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदुस  फ )पे ा ३९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४७०८३३/-
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 – १५६६९     वषय मांक – ६३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२३०/२०१६ द.१०/०३/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े– 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/८-१५-१६  भाग .५५ पंपळे सौदागर 
भागातील फुटपाथ, पाथव,े पे ह ंग लॉक इ याद ंची देखभाल व दु ती वषयक कामे करणकेामी 
(सन २०१५-१६) मे.ड .ड .क शन िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी 
फ )  पे ा  ४८.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .३८२३५३/- 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 – १५६७०     वषय मांक – ६४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- सुर ा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/२६९/२०१६ द.०९/०३/२०१६  
वषय :-  ई- िन वदा सुचना .२/२०१४-१५ अ वये ठेकेदार  प दतीने १८ जादा सुर ा र क 
    पुर वणेबाबत. 
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वषय मांक ६४ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५६७१      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- मुलेप 
सुचक – मा. अिनता तापक र               अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३५/२०१६ द.१०/०३/२०१६  
 मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वय े लेखाप र ण वभागातील 
द.२२.०२.२०१६ ते द.२८.०२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३५/२०१६ द.१०.०३.२०१६ अ वय े पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

---------- 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आल े– 
 
 

ठराव मांक – १५६७२      वषय मांक –६६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४९६/१६ द. १५/०३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 क  शासना या अमृत योजनतगत क  शासनाकडून मंजूर िनधी पाणीपुरवठा वषयक 
कामांसाठ  (पाणीपुरवठा वतरण यव थेचे Coverage १००%  करणे व NRW Reduction) स व तर 
क प अहवाल तयार करणके रता स लागार हणून डॉ.दहासह  यांनी र. .१ कोट  इतक  

र कम मेल ारे कळ वली आहे. एखा ा क पाचा स व तर क प अहवाल तयार करणे या 
कामासाठ  क प कंमती या ०.५०% इतक  र कम स लागारास अनु ेय कर याची बाब 
पाणीपुरवठा व व छता वभागा या शासन िनणयात नमूद आहे. तुत करणी क पाची 
एकूण कंमत र. .२७० कोट  इतक  असून स व तर क प अहवाल तयार करणे या कामासाठ  
स लागाराची फ  र कम पये १.३५ कोट  +  सेवाकर इतक  होईल. स व तर क प अहवाल 
तयार करणे या कामासाठ या एकूण स लागार शु का या र कम पये १.३५ कोट  +  सेवाकर 
इत या रकमे या तुलनेत डॉ.दहासह  यांनी खालील operator नेमणेपयत या कामा या 
आवा यासाठ  (Scope of Work) र. .७० लाख  +  सेवाकर इतक  र कम कळ वली आहे. सदर 
खचास (र. .७० लाख +  सेवाकर)     
मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५६७३      वषय मांक –६७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-लेखा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२६६/२०१६ द.१५/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.आयु  सो यांचे दालनात मा.आयु  यांचे अ य तेखाली दनांक ०५/०२/२०१६ रोजी 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांचे अिधका-यांसोबत झाले या बैठक त 
जे.एन.एन.य.ूआर.एम. अंतगत न वन बस खरेद कर ता महानगरपािलकेने मा. थायी सिमती ठराव 
.१०८८६ द.२७/०२/२०१५ अ वये बसेस खरेद  कर ता र. .६.१० कोट  ऍड हा स दलेला आहे. 

सदर बस खरेद  र  झा यामुळे ती र कम वसुलात आणणेकामी सुचीत केले आहे. यानुसार 
र. .६.१० कोट  सन २०१४-१५ चे अदा करावयाचे संचलनतूट र. .९,०७,४६,२६०/- कोट  मधुन 
कपात क न संचलनतूट पोट  र. .२,९७,४६,२६०/- सन २०१४-१५ म ये देय होणा-या संचलनतुट 
समायोजन कर या या अट स अधीन राहून अदा करणेस हरकत वाटत नाह . तसेच 
जे.एन.एन.य.ूआर.एम. अंतगत बसेस खरेद  कर ता वसुलात आणलेले र. .६.१० कोट  खाते 
मांक ३१०६०१०००१२५७७ वर जमा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा वभागाकड ल 

“पीएमपीएमएल िनधी” या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६७४       वषय मांक –६८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४९१/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/११/२०१५-१६  मधील अ. . ९ अ वय े ब 
मु यालय अंतगत थेरगाव एम.एस. गु व वा हनीची देखभाल दु ती करणेकामी  मे. पृ वी 
इंटर ायझेस िन वदा र कम .४२,०२,७५७/-  (अ र  र. . बेचाळ स लाख दोन हजार सातशे 
स ाव न फ ) पे ा २८.२८% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने          
र. .३१,६४,९२८/- 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 घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.            
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५६७५      वषय मांक –६९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक –मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१३५/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत व वध 
योजना राब व या जातात. म हला व बालक याण योजनेअंतगत मा.महापािलका सभा ठराव 
.४५७ द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार “इ.१० वी म ये िशकत असणा-या 
व ा याना शै णक सा ह य घेणेकामी अथसहा य देण”े या योजनेक रता जा हर कटनानुसार 
अज माग वणेत आले होते. सन २०१५-१६ या आिथक वषात १९६ अज ा  झाले आहेत. सदर 
अजाची अट शत नुसार तपासणी केली असता १३० अज पा  झालेले असून ६६ अज अपा  झाले 
आहेत. सदर पा  लाभाथ ला येक  र कम .३०००/- या माणे एकूण १३० लाभाथ साठ  एकूण 
र. .३,९०,०००/- (अ र  र कम .तीन लाख न वद हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे. सन 
२०१५-१६ या व ीय वषात “इ.१० वी म ये िशकत असणा-या व ा याना शै णक सा ह य 
घेणेकामी” या उपलेखािशषावर र कम .१०,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून 
खच कर यात येईल. पा  लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता येणा-या र कम 
.३,९०,०००/- (अ र  र कम .तीन लाख न वद हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर द.३१ 

ऑग ट २०१६ पयत अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.            

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

ठराव मांक –१५६७६       वषय मांक –७० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक –मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१३४/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत व वध 
योजना राब व या जातात. म हला व बालक याण योजना .१६ अंतगत मा.महापािलका सभा 
ठराव .४५७ द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना . १६ इ.१२ वी नंतरचे 
उ च िश ण (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. बी.ड .एस. बी.य.ुएम.एस.) 
एम.बी.ए. युवतींना अथसहा य देणे या योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले 
होते. सन २०१५-१६ या आिथक वषात ८६ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट शत नुसार 
तपासणी केली असता १५ अज पा  झालेले असून ७१ अज अपा  झाले आहेत. सदर पा  
लाभाथ ना येक  र कम .१५,०००/- या माणे एकूण १५ लाभाथ साठ  र कम .२,२५,०००/- 
(अ र  र कम .दोन लाख पंचवीस हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे.  
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सन २०१५-१६ या व ीय वषात “१२ वी नतंरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., 
बी.एच.एम.एस. बी.ड .एस. बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थम वष पदवी” या 
उपलेखािशषावर र कम .३७,५०,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून खच कर यात 
येईल. पा  लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता यणेा-या र कम .२,२५,०००/- (अ र  
र कम .दोन लाख पंचवीस हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर द.३१ ऑग ट २०१६ पयत 
अपा तेची पूतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१५६७७      वषय मांक –७१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक –मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१३३/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत व वध 
योजना राब व या जातात. म हला व बालक याण योजने अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव 
.४५७ द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार “इ.१० वी नंतरचे (आय.ट .आय) मधील 

मुलींना तां क िश ण कंवा अिभयां क  पद वका अ यास मासाठ  अथसहा य देण”े या 
योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. सन २०१५-१६ या आिथक वषात ९ 
अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट शत नुसार तपासणी केली असता ६ अज पा  झालेले 
असून ३ अज अपा  झाले आहेत. सदर पा  लाभाथ ना येक  र कम .७,५००/- या माणे 
एकूण ५ लाभाथ साठ  अिभयां क  पद वकेसाठ  पा  आहेत. र कम .३७,५००/- (अ र  
र कम .सदतीस हजार पाचशे फ ) व १ लाभाथ  आय.ट .आय. साठ  पा  आहे. सदर पा  
लाभाथ साठ  र. .३,०००/- (अ र  र कम . तीन हजार फ ) असे एकूण ६ पा  लाभाथ साठ  
४०,५००/- (अ र  र कम . चाळ स हजार पाचशे फ ) इतका खच अपे ीत आहे.  

सन २०१५-१६ या व ीय वषात “इ.१० वी नंतरचे (आय.ट .आय) मधील मुलींना तां क 
िश ण कंवा अिभयां क  पद वका अ यास मासाठ  अथसहा य देण”े या उपलेखािशषावर 

र कम .४,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून खच कर यात येईल. पा  
लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता येणा-या र कम .४०,५००/- (अ र  र कम 
.चाळ स हजार पाचशे फ ) चे खचास तसेच यानंतर द.३१ ऑग ट २०१६ पयत अपा तेची 

पूतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५६७८       वषय मांक –७२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२४४/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .५५/२०१५-१६  मधील अ. . १५ अ वय,े  भाग 
.६ मोशी येथील गट न.ं६७० ते ६६७ गायरानातील १८ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी  

मे. ीगणेश क शन िन वदा र कम .२८,१९,८९८/-  (अ र  र. .अ ठावीस लाख एकोणीस 
हजार आठशे अ ठया णव फ ) पे ा १४.६०% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,२८,६०३/- 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 

यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.            
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६७९       वषय मांक –७३ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक –मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२४३/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .५५/२०१५-१६  मधील अ. . २४ अ वय,े  भाग 
.३१ दघी मधील साई पाक मधील उव रत र यांचे डांबर करण करणेकामी  मे. ीगणेश 

क शन िन वदा र कम .४९,०१,९६०/-  (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे 
साठ फ ) पे ा १४.६०% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४३,९५,५८८/- 
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 यां याबरोबर  

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

---------- 
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ठराव मांक – १५६८०      वषय मांक –७४ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-नगररचना व वकास 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/रहाटणी/टे-८/१०२/१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द.२१/११/२०१३ नुसार नुकसान भरपाई अदा 
करावया या कायप तीनुसार मौजे रहाटणी येथील स.नं.८० ते ९७ व इतर पैक  मंजूर वकास 
योजनेतील ४५.०० मी. ं द र याने बाधीत िमळकतधारकांना नुकसान भरपाई अदा करणेस 
द.२१/०६/२०१४ रोजी मा यता िमळालेली आहे. तसेच सदर करणी मा.महापािलका सभा ठराव 
मांक ७७४ द.२०/११/२०१५ नुसार क  शासना या भूसंपादन अिधिनयम १८९४ ऐवजी “The 

Right to fair compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation Resettlement 
Act 2013 ” (भूसंपादन कायदा २०१३) तसेच महारा  शासनानेह  महसूल व वन वभाग, 
यांचेकड ल शासन िनणय मांक – संक ण-०३/२०१५/ . ं .३४/अ-२ द.१२/०५/२०१५ नुसार 
खाजगी े ातील जमीन खाजगी वाटाघाट ने थेट खरेद  करतांना भूसंपादन कायदा २०१३ मधील 
कलम २६ ते ३० या व शे युल-१ या तरतूद नुसार रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक 
१००% दलासा र कम अशी िमळुन एक त होणार  र कम मा.महापािलका सभा ठरावातील 
उपसूचनेनुसार या िमळकतधारकांचे े  ० ते ३०० चौ.मी. पयत आहे. अ या छो या छो या 
िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व यानुसार मोबदला अदा करणे या धोरणास मा यता 
दलेली आहे. तसेच या िमळकतधारकांचे े  ३००.०० चौ.मी. पे ा जा त आहे अ या बाधीत 
िमळकतधारकांना रेड रेकनर नुसार होणारे मु यांकन अिधक ३०% दलासा र कम अशी िमळुन 
एक त होणार  र कम अदा करणेबाबत या धोरणास मा यता दलेली आहे.  
 सदर धोरणांस अनुस न तुत करणी सदर र याने बाधीत सव संबंिधत आगाऊ ताबा 
दले या िमळकतधारकांना खाजगी वाटाघाट ने नुकसान भरपाई ताव दाखल के यानंतर 
नुकसान भरपाई अदा करावी लागेल. तर  सदर िमळकतधारकांची नुकसान भरपाई मा.महापािलका 
सभा ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ नुसार धोरणानुसार अदा करणेकामी तसेच याचें सोबत 
खरेद खत करणेकामी येणारा खच जसे टॅ प फ , र ज ेशन फ , वक ल फ , टेशनर , टाय पंग 
इ याद  व पाचा खच असा सव खच महानगरपािलकेस करावा लागणार आहे. तसेच सदर 
र या या बाधीत जागा ता यात घेणेकामी मा.खाजगी वाटाघाट  सिमती या होणा-या व झाले या 
बैठक या िनणयांस अिधन राहून नुकसान भरपाई अदा करणेकामी येणा-या सव खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५६८१       वषय मांक –७५ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४८१/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/११/२०१५-१६  मधील अ. .५ अ वय,े  अ 
भाग अंतगत जल े  .बी/१ म ये कवळे गावठाण, आदशनगर प रसरात पाईपलाईन टाकणे 

कामी  मे.पी. ह .देशमुख िन वदा र कम .४२,०१,६८५/-  (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
सहाशे पं याऐंशी फ ) पे ा १८.६७% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३५,८८,०९१/- 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 

यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.            
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६८२       वषय मांक –७६ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  याचें जावक .पाप/ु६/का व/४७०/२०१६ द.११/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. . ९ अ वय े 

भाग .२७ व २५ म ये मोरवाड  येथील इं दरानगर तसेच आनंदनगर येथे ठक ठकाणी 
पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाईप लाईनटाकणकेामी  मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम 
.४२,००,८९०/-  (अ र  र. .बेचाळ स लाख आठशे न वद फ ) पे ा ५.०५% कमी दराने या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,८८,१८२/- 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 घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५६८३       वषय मांक –७७ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक –मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/२८९/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे व वध वभागांसाठ  व वध कारचे आव यक टोनर सा ह य खरेद कामी 
ऑनलाईन ई-िन वदा .३०/२०१५-१६ अ वये लघु म िन वदाकार म.ेझे ा टे नॉलॉजीस, यांचे 
बाब .०१ (Toner No-05 A(505CE) – २५० नगांसाठ  र. .५,४७,५००/-, मे.धम एंटर ायजेस 
यांचे बाब .२ (Toner No-12 A(Q2612a) – २५० नगांसाठ  र. .३,५१,७५०/- व मे.इं दु 
इ फोटेक सो युशन यांचे बाब .३ (Toner No- 328A) – ४०० नगांसाठ  र. .८,२०,८००/- टोनर 
सा ह य खरेद कामी एक ीत एकूण र. .१७,२०,०५०/- दर वकृत क न, करारनामा करणेस व 
सदरचा खच हा अंदाजप क य रकमेपे ा १५.५८% कमी अस याने येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५६८४       वषय मांक –७८ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.शभुांगी ल ढे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/७/का व/४०/२०१६ द.१४/३/२०१६ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरातील शाळेमधून वदयाथ  खेळाडू तयार क न 
भ व यात रा य व रा ीय पातळ पयत वदया यानी पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेचे तसेच 
शहरांचे नांव लौक कात भर घाल याचे ीने मा यिमक िश ण वभागाचे वतीने सन २००१ 
पासून उ मनगर या ठकाणी डा बोिधनी हे डा वदयालय सु  कर यात आले आहे. मा. 
अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश ं माक मा य/िश/१/का व/६८६/२०१५. दनांक ०७/०८/२०१५ 
अ वये आदेशा या तारखेपासून ६ म हने कालावधीसाठ  व हत अट  व शत वर खालील माणे त  

डा िश क यांना  नेमणूक देणेत आलेली होती. 
 अ. ं . नांव पदनाम मानधन र. . 
१) ी. करवंदे अ वनाश कसन त  डा िश क १५०००/- 
२) ी. देशमुख  दनेश पोपटराव त  डा िश क १५०००/- 
३) ीम. जगदाळे वाती मधुकर त  डा िश क १५०००/- 
४) ीम. गायकवाड ल वना मॅ युअल त  डा िश क १५०००/- 

उपरो  कमचा-यां या िनयु चा कालावधी दनांक ०६/०२/२०१६ रोजी संपु ात आलेला 
आहे. उपरो  माणे त  डा िश क यांनी दनांक १५/१२/२०१६ रोजीचे अजा वये 
मु या यापक डा बोिधनी यांचेकडे मुदतवाढ िमळणे बाबत वनंती केलेली आहे. यानुसार 
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मु या यापक, डा बोिधनी वदयालय उदयमनगर यांनी सदर त  डा िश क यांची हजेर , 

वतणूक, व कामकाज समाधानकारक आहे. तसेच शालेय वदया याचा डा सराव सुरळ त 
होणेसाठ  उपरो  नमूद त  डा िश क यांना मुदतवाढ देणेबाबत दनांक २९/१२/२०१५ रोजीचे 
प ा वये िशफारस केलेली आहे. तसेच सदर या नेमणूका सन २००३ पासून मानधनावर झाले या 
आहेत. सबब, वर ल सव बाबीचा वचार करता  १) ी. करवंदे अ वनाश कसन २) ी. देशमुख 

दनेश पोपटराव ३) ीम. जगदाळे वाती मधुकर ४) ीम. गायकवाड ल वना मॅ युअल सव त  
डा िश क यांना येक  र. . १५०००/- या माणे आदेशा या तारखेपासून पुढ ल सहा म हन े

कालावधीसाठ  कंवा न याने मानधनावर िनयु  दलेले उमेदवार जू होई पयतचा कालावधी 
यामधील जो कमी असेल तोपयत एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेस व यां या मानधनापोट  
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५६८५       वषय मांक –७९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक –मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/२८८/२०१६ द.११/३/२०१६ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागासाठ  कॅनन या उ पाद त 
कंपनीकड ल आव यक हेवी युट  ंटर सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन वदा 
.४०/०१/२०१५-१६ अ वये िस  क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार 

ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप कांम ये म.ेधम एंटर ायजेस, पुणे यांचे 
ंटर एकूण-०१ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .७,९६,२२०/- लघु म दर ा  झाले आहेत. 

मनपाचे नगरसिचव वभागाकर ता कॅनन कं.चे ऑल इन वन Monochrome Laser  

Multifunctional  व Dpx Reader अित र  कॅनर ंटर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा 
खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ०.७२% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१५६८६       वषय मांक –८० 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-शहर अिभयंता कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अित/२/५७/२०१६ द.०९/०३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस पोलीस खा यामाफत अित मण,े अनिधकृत बांधकाम 
िनमुलनासाठ  पोलीस संर ण पुर वणेत येते. या पोट  पोलीस खा यामाफत मागणी कर यात 
आललेे संर ण शु क अदा करणेत येते. याम ये कमचार  व अिधकार  वेतन व महा.भ ा फरक 
या बाबीचंा समावेश असतो. यापुव  माहे जानेवार -२०१४ ते माहे डसेबंर-२०१४ अखेर यांनी 
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मागणी केले या वेतन पोट ची र. . १,३०,६४,७६३/- व महा.भ ा फरक र. . ४९,७९०/- असे 
एकुण र. . १,३१,१४,५५३/-(अ र  एक कोट  एकतीस लाख चौदा हजार पाचशे  ेप न  फ )  अदा 
करणेत आलेले आहेत. यापुव  अदा केले या र कमांचा स व तर त ा तावासोबत जोडणेत 
आलेला आहे. आता पोलीस खा याकडून माहे जानेवार -२०१५ ते माहे डसबर २०१५ अखेर वेतन 
पोट  र. .१,२०,३७,५२०/- अ र  (एक कोट  वीस लाख सदतीस हजार पाचशे वीस फ )  मागणी 
केले असुन सदर र कमे िमळणेकामी  वनंती केलेली आहे. पोलीस खा याकडून मागणी  केले या  
बीलांवर कायकार  अिभयंता अित मण वभाग यांनी तपासणी क न र कम अदा करणेस हरकत 
नाह . असा अिभ ाय दला आहे. सबब अित मण/ेअनिधकृत बांधकामे िनमुलनासाठ  नेम यात 
आले या पोलीस  अिधकार  व पोलीस कमचार  यांची माहे  जानेवार  २०१५ ते माहे  

डसबर २०१५ अखेरची मासीक वेतन बीले र.  १,२०,३७,५२०/- (अ र  एक कोट  वीस लाख 
सदोतीस हजार पाचशे वीस फ ) पोलीस वभागास अदा  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव माकं –१५६८७       वषय मांक –८१ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग-पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/९८/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 कामाची आव यकता व तातड  वचारात घेता, मनपा े ातील नद पा ातील मशीन ारे 
यां क  प तीने जलपण  काढणेचे यापुव चे कामामधून, याच दराने आणखी एक म ह यापयत 
कंवा आव यकतेनुसार जादा कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व यासाठ  येणा-या खचास तसेच 
सदर खच आरो य वभागाकड ल जलपण  काढणे या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१५६८८       वषय मांक –८२ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक –मा.रो हतअ पा काटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२५६/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/६/२०१५-१६ अ वय,े . .७ च-होली 
फाटा ते द नगरपयतचा १८ मी. २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणकेामी  मे. फु ल रामचं  
जाधव िन.र. .४२,०४,८२४/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख चार हजार आठशे चोवीस) पे ा  
४७.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .२२,९६,२७५/- 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 
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र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१५६८९       वषय मांक –८३ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
 मनपा या व वध उ ानांम ये पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेणे व जु या 
बोअरवेल दु त करणेकामी िन वदा .११/२-२०१३-२०१४ िन वदा र कम पये ९,९९,१९२/- मे. 
जीवनधारा युबवेल कं. यांची बारा म हने कामाची मुदत संपली असून उ हा याची तातड ची 
िनकड पाहता सदर काम जु या दरात कर यास तयार असून यांना एक वषाची मुदतवाढ 
दे यास व याकामी दहा लाखापयत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५६९०       वषय मांक –८४ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या ई भाग े ीय कायालयाकडे म.ेशुभम उ ोग यांचे टँ  
पुर व याचे काम चालू असून यांचा अनुभव चांगला अस याने जल े  ./ड/१३ दापोड  
प रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे या कामासाठ  सन २०१५-१६ साठ  र. .११,००,०००/- इतक  
अंदाजप क य र कम मंजुर आहे. परंतु सदरचे कामाची िन वदा काह  तां क कारणांमुळे िस  
कर यात आलेली नाह . परंतु उ हाळा अस यामुळे व दुसरा पयाय उपल ध नस यामुळे म.ेशुभम 
उ ोग यांचेकडून सदरचे काम थेट प तीने क न घे यास व यासाठ  येणा-या य  खचास व 
मुदत ६ म हने ठेव यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१५६९१       वषय मांक –८५ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक –मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत शहरातील 
म हलांसाठ  दरवष  ८ माच हा जागितक म हला दन साजरा कर यात येत असतो. यावष  देखील 
जागितक म हला दन काय म हा दनांक १५/३/२०१६ रोजी साजरा करणेत येणार असून या 
काय मात महापािलका ह तील म हला बचतगटांना येक  र. .२०,०००/- माणे अथसहा य 
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दे यात येणार आहे. तर  म हला दनाचे िनिम ाने ६० म हला बचतगटानंा येक  २०,०००/- 
माणे एकूण र कम .१२,००,०००/- अथसहा य दे याकामी म हला बालक याण योजनेतील 

एकूण तरतूद र. .३८,९९,५०,०००/- मधील इतर योजना या उपलेखािशषावर खच  टाक यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१५६९२       वषय मांक –८६ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 भाग .३९, संत तुकाराम नगर येथील कै.बी.ड . क लेदार उ ानाम ये थाप य वषयक 
काम ेकरणे (िन. .११/८/२०१५-१६) या कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार कर यात आले आहे. 
यामुळे कामावर वाढ व खच होणार आहे. तर  सदर कामावर होणा-या सुधार त  

र. .३२,४१,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६९३       वषय मांक –८७ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.सं दप िचंचवडे     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.सं दप िचंचवडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
 मा.ब भाग सिमती काय े ात िचंचवड येथे ा.रामकृ ण मोरे े ागृह आहे. सदर 
े ागृहात े कासंाठ  कॅ ट न व नॅक काऊंटरची सोय आहे. सदर े ागृहामधील कॅ ट न व 
नॅक काऊंटर थम ा.रामकृ ण मोरे े ागृहामाफत सन २००६ पासून ी. तुषार काची पुणे 

(मे.काची केटरस) यांना भाडेत वावर वेळोवेळ  मुदतवाढ सह देणेत आलेले आहे. तदनंतर भुिम 
आ ण वभागामाफत िन वदा या पुण होईपयत वेळोवेळ  ११ म हने मुदतवाढ नुसार वापर चालु 
आहे. परंतु भुिम जंदगी वभागामाफत िन वदा या पुण होणेची बाक  आहे. तसेच ी.काची 
अ ापपयत सदर िमळकतीचा वापर कर त अस यान,े यांचेकडे दनांक ३१/३/२०१६ पयतची 
थकबाक  आज रोजी आहे.  
 तदपुव च मा. थायी सिमती ठराव मांक १४२१८, दनांक १५/१२/२०१५ अ वये िचंचवड 
े ागृह कॅ ट न मुदत संप यापासून पांच वष कालावधीकर ता काची केटरस ( ो. ा.तुषार ह रचं  

काची) यांस स याचे भाडेदरात १० ट के वाढ क न देणेस मा यता दे यात आलेली आहे.  
 परंतु मा.आयु  यांचेकड ल प रप क मांक भु ज/१/का व/१५६/२०१३, दनांक 
२०/४/२०१३ नुसार िन वदा येसाठ  लागणारा कालावधी वचारात घेता मनपा आिथक 
नुकसान होवू नये हणून मनपा नगररचना व वकास वभाग ठर वल या दरानुसार भाग 
तरावर ११ म हने कालावधीसाठ  वतर त कर याचे धोरण ठर व यात आलेले असून सदर 

धोरणात अट मांक ३ नुसार मुदत संपले या कालावधीपासून ितवष  साडेबारा ट के वाढ 
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करणेत येवून पुढ ल मुदत वाढ ावी असे नमुद आहे. सदर धोरण वचारात घेता व रल 
वषयसंदभातील मा. थायी सिमती ठराव मांक १४२१८, दनांक १५/१२/२०१५ र  कर यात येत 
असून, मा.आयु  यांचेकड ल प रप क मांक भु ज/१/का व/१५६/२०१३, दनांक २०/४/२०१३ 
मधील अट  शत नुसार ा.रामकृ ण मोरे े ागृह िचंचवड मधील कॅ ट न व नॅक काऊंटर 
मे.जोशी केटरस िचंचवड यांना नगररचना व वकास वभाग िन त करेल या भाडेदराने ११ 
म हने कालावधीसाठ  भाडेत वावर दे यास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१५६९४       वषय मांक –८८ 
दनांक – १५/०३/२०१६      
सुचक – मा.सुमन नटेके     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सुमन नेटके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमतीची सभा म ह या या येक मंगळवार  दुपार  २.३० वा. वशेष 
सिमती सभागृहात भर व यात यावी. तथापी सदर दवशी कायालयास सु ट /सु टया 
असलेस या सु ट /सु टयांनंतर येणारे कायालयीन कामकाजा या दवशी दुपार  २.३० 
वा. सभा भर व यात यावी. तसेच कोणीह  स मा.सद य उप थत नस याने होऊ न 
शकणार  सभा मा.सभापती िन त करतील या दवशी व या वेळ  भर व यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१५६९५       वषय मांक –८९ 
दनांक – १५/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ /ेजा/का व/४५३/२०१६ द.११/३/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 भाग .९ संभाजीनगर येथे बड हॅली येथे लेझर शो उभारणेक रता वा तु वशारद व 
क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक करणेकामी आ कटे चर व क प यव थापक 

स लागार हणुन ी.सिचन शहा, मे.अथ केप आ कटे टस यांची नेमणुक करणेस व आ कटे चर 
कामाक रता िन वदा वकृत कंमती या २.००% व िन वदा प ात कामासाठ  (Post-tender 

Activities) १.३५% इत या दराने क प यव थापक स लागार हणुन फ  (सेवाकरासह) फ  
अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.    

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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, 
माकं - नस/१०/का व/२५/२०१६ 
दनांक – १६/०३/२०१६     
                                                                          

                                                  
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

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

 


