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                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २१८ 

(सभावृ ांत) 
दनांक - ०५/०४/२०१६             वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक ०५/०४/२०१६ 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 पु) िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.अ पा ऊफ 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.नेटके सुमन राज  
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१५) 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.भोसल े - मु यलेखापाल, मा.गावडे - 
सहआयु , मा.डॉ.देशमुख - वै क य संचालक, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुप े -सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.फंुदे, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर - सहा.आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पोमण - मु य 
मा हती व तं ान अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.क पले, 
मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.मोरे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.ओंभासे,  मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.सोनवणे - 
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.वाघमारे - पीएमपीएमएल, मा.बोदाडे - 
शासन अिधकार , मा.लावंड - कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े  
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  

 
वषय .६७) वाय.सी.एम. हॉ पटल या मागील बाजुची (शनी मं दराशेजार ल) िभंत आत घेऊन 

र ता ं द करण करणेबाबत...  
वषय .६८) मुदत ठेवीबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .६९) सव धिमय व पंथा या अं यसं कारा या खचाची जबाबदार  मनपाने 
            वकारणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .७०) मनपा या आक टे ट पॅनलवर नेमणूक करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 

जवळकर यांचा ताव... 
वषय .७१) कृ णानगर संप व पंप हाऊस व इतर ठकाणी हॉ व ऑपरेशन करणेकर ता मजूर 

पुर वणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .७२) अ भाग जल े  बी/१, बी/२, बी/४, अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकर ता  
           मजूर पुर वणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .७३) अ भागातील उंच पा या या टाक व न पाणीपुरवठा यव थापन करणेक रता मजूर 

कमचार  पुर वणे - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .७४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यां यात २०-२० केट 

साम याचे आयोजन करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .७५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप यव था 
करणेचे कामासाठ  वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव... 

वषय .७६) इं ायणी नद तील जलपण  काढणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा.सुमन नेटके,  
यांचा ताव... 

वषय .७७) मा. थायी सिमती ठराव .१५८२४ द.२९/०३/२०१६ म ये दु ती करणेबाबत - 
मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .७८) मनपाचे गणेश मंद र गु वहार पाक व सं जवनी कॉलनी उ ान देखभाल  

 कामाबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
---------            

अ) दनांक २९/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१७) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक – १५८८३      वषय मांक – १ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६/१६ द.१०/३/२०१६  
वषय - भाग .24  मधील ा.रामकृ ण मोरे सभागृह वामी समथ सोसायट पयत ना यास तळ  

 करणे व िसमािभंतीची उंची वाढ वणेबाबत... 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १५८८४     वषय मांक – २ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./४/का व/१८१/२०१६ द.१४/०३/२०१६  
वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ, ब, क, ड, इ, फ े य कायालया या  

काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/  बेरोजगारां या 
सहकार  सेवा सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून खाजगाकरणा ारे कमान वेतन दराने 
कामगार उपल ध करणेबाबत...  

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १५८८५     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२५२/२०१६ द.१५/२/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/१/१५-१६ भाग .६ मोशी आर ण 

.१/१७५ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व जे  नागर कांसाठ  वरगंुळा क  बांधणेकामी  मे.एम जे 
क शन िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक) पे ा  ३२.६०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ४९५५८८२/-  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 देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८८६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग-  थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५०/२०१६ द.१५/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४७/०५/२०१५-१६ अ वये  भाग .24 ( भागाचे 

नाव- ा. रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये ा. रामकृ ण मोरे नाटयगृहाचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.एम.जे.कं शन िन.र. .५८,३७,७८४/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख सदतीस हजार सातशे चौ-
याऐंशी फ ) पे ा ३२.००%  कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .४१,६८,१७८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८८७     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- उ ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/१२९/२०१६ द.१७/०३/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .17/2015-16 कर ता  अ ेला पाक 

उ ान नुतणीकरण करणेकर ता म.े यु पार जात गाडन यांना कोटेशन नोट स र. .1,97,307/- 

(अ र .र. .एक लाख स या णव हजार तीनशे सात फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (19% ने कमी) 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/6/का व/121/2016 द.15/03/2016 अ वये कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८८८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ :- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/५३४/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .21 अ वये जल े   

९ ते १४ मधील अनािधकृत नळकने शन बंद करणे व मोटार ज ीसाठ  ठेकेदार  प तीने वाहन व 
मजुर पुर वणेकामी मे. शुभम उ ोग यांची िन वदा र कम .11,07,261/- (अ र  र. .अकरा लाख सात 
हजार दोनशे एकस  फ ) पे ा 28.28 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 8,33,834/- 

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 
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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 – १५८८९      वषय मांक –  ७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/१८७/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
वषय - मनपाचे भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक व ुत कारंजे  

 करणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५८९०      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/२५१/२०१६ द.२३/०३/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
वायसीएमएच/स हर/का व/२/२०१६ द.०१/०१/२०१६ या प ा वये  णालयाक रता ंटर व 

ंटर हेड ची मागणी न दवलेली आहे. प ाम ये स थतीत ५ कॅश काऊंटर काया वत असून दोन 

िश ट म ये कामकाज चालु असून एकच ंटर अस याचे कळ वलेले आहे. गद या वेळ स अचानक 
ंटर म ये तां क बघाड होवून गैरसोय टाळणेक रता ंटर व ंटर हेड बाबतची मागणी कळ वलेले 

आहे. यानुसार येक  ०६ Dot matrix 80 column व Dot matrix 132 column ंटर आ ण ८ Epson LX300 

- Printer Head व १० Epson FX1170 - Printer Head ंटर हेड खरेद कामी दरप क मागवून अंदाजप क 
माग वले असता एकूण र. .१,९८,३४२/- एवढा खच अपे ीत होता. मा.आयु  यांनी व ीय अिधकार 
दान करणे बाबत आदेश .लेखा/१/का व/७७०/२०१३ द.१७.०९.२०१३ अ वये दले या 

अिधकारांतगत वभाग मुखांना र. .२ लाखापयत खरेद चे अिधकार दलेले आहेत. सदर कामाची 
तातड  वचारात घेता िन वदा िस द क न खरेद  करणेस बराच कालावधी लागणार अस याने 
महारा  महापािलका अिधिनयम (सुधार त) २०११ करण ५ िनयम २/१ परंतु के मधील तरतुद नुसार 
कोटेशन नोट स िस द कर यात आलेली होती.  कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण तीन 
कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  
याम ये मे.एम.के. एंटर ायजेस यांचे दर लघु म ा  आहेत. यांचे दर येक  ०६ Dot matrix 80 

column व Dot matrix 132 column ंटर आ ण ८ Epson LX300 - Printer Head व १० Epson FX1170 - 
Printer Head ंटर हेड क रता एकूण र. .१,९३,७७०/- असे ा  झालेले आहेत. यांचे दर 
अंदाजप क य दरापे ा २.३५% ने कमी आले आहेत. मे.एम.के.एंटर ायझेस यांचेकडुन काम क न 
घे यास एकुण र. . १,९३,७७०/-  एवढा खच येणार आहे. मे.एम.के.एंटर ायझेस यांना पुरवठा आदेश 
देणेपूव  सदरच ेकामकाज क न घेणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५८९१      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/२४४/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
नगर वकास वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय ं .एमसीओ-२०१५/ 

. .१८९/न व-१४ दनांक २३.०६.२०१५ अंतगत सेवा हमी अिधिनयम २०१५  महानगरपािलके क रता 
१५ सेवा, नगरप रषदा/ नगरपंचायती यांचेकर ता १२ सेवा अिधसूिचत कर याबाबत कळ वणेत आलेले 
होते. या धोरणाचा भाग हणून या सेवा On Line प दतीने दे याबाबत २६.११.२०१५ रोजी झाले या 
बैठक म ये आप या महानगरपािलकेम ये Online प दतीने  दे यात येत असले या सेवांबाबत 
सादर करण कर यात आल.े या अनुषंगाने रा यातील २६ महानगरपािलका व १७ अ वग नगरप रषदा 
यांचे ितिनधी या कायशाळेसाठ  उप थत राहणार अस याने  आप या महानगरपािलकेत या सेवा 
Online प दतीने दे या संदभात एका कायशाळेचे आयोजन करणेकामी नगर वकास वभागाकड ल प  

. संक ण-२०१५/ . .३९८/न व-२० दनांक ०३.१२.२०१५ रोजी कळ वले होते. याच अनुषंगाने १ 
दवसाची कायशाळा दनांक ११.१२.२०१५ रोजी अँटो ल टर, िचंचवड येथे आयोजीत केली होती. 
यासाठ  व वध महानगरपािलका, नगरप रषदा िमळुन अंदाजे १३० अिधकार , कमचार  येणार होत.े या 
कायशाळे या िनयोजनासाठ  अंदाजे र. .२५,०००/- खच अपे ीत होता. द.०८/१२/२०१५ या 
मा.आयु  यां या मंजूर आदेशा वये धनादेश ं .६३२४४३ द.९/१२/१५ रोजी ा  झाला यातून सदर 
काय माक रता र. .९,४३३/- खच कर यात आलेला असून उव रत र. .१५,५६७/- सामा य पावती 
ं .C/2904 द.०३/०३/२०१६ अ वये मनपा कोषागाराम ये भरणा कर यात आलेला आहे.  सबब एक 
दवसीय कायशाळेसाठ  आगाऊ र. .२५,०००/- मधून र. .९,४३३/- झाले या य  खचास 
मा. थायी सिमती सभेची काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१५८९२       वषय मांक –  १० 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग-फ े ीय कायालय  
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१५५/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 5/2/2015-2016  मधील अ. .1 अ वये 26241 

भाग .३ िचखली म ये सव र यांना थमा ला टर पटचा वापर क न र ते सुशोिभकरण 
करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .4,20,167/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार एकशे सदुस ) 
पे ा 48.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 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 – १५८९३      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- नासुक 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नासुक/१/का व/१३९/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
ीम. संजना सोनवणे यांना अ आ ण फ े ीय कायालयाचे काय े ामधील नाग रकांचे 

सोयीसाठ  नागर  सु वधा क ास सु  झाले या दनांकापासून तसेच न याने जा हरात क न नवीन क  
सु  होईपयतच ेकालावधीसाठ  खाजगी त वावर नागर  सु वधा क  करणेसाठ  दले या परवानगीस 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५८८९४     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- वायसीएमएच 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वायसीएमएच/पीजी-१/का व/२२४/२०१६ 
द.२३/०३/२०१६  

मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर २ म ह यासाठ  मेड कल 

ऑ फसर (BTO) व लड बँक टे निशयन या पदांसाठ  तावात  दश वले माणे िनयु  केलेले 
मानधनावर ल पदांना द.१४/०३/२०१६ पासुन द.१२/०५/२०१६ पयत पुढे २ म हने कालावधीसाठ  
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५८९५     वषय मांक –  १३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१४२/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .10/1/2015-16 अ वये वृ संवधन 

वभागासाठ  उदयानात लोखड  बचेस पुर वणे व बस वणेकामी  मे. यांका इं टर ायजेस िन वदा 
र कम पये 19,44,580/- (अ र  र. .एकोणीस लाख चौ वेचाळ स हजार पाचशे ऐंशी फ ) या 
ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा(-17.76 % ) वकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व येणा-या  य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८९६      वषय मांक –  १४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /आ१५/का व/२६५/२०१६ द.२३/०३/२०१६  
वषय - क भागंतगत औ णक धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो( डझेलवर चालणारे) 
       भाडयाने घेणेबाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक – १५८९७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      वभाग- मा हती व तं ान वभाग 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/२५६/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण णालयातील ओपीड  बाबत या णालीचा 

डेटा स हरम ये साठ व यात येतो. परंतू सदर स हर या हाड ड कची मता पूण झाली आहे. सदर 
स हरवर दैनं दन कामकाजाचा डेटा जमा होत असतो. सदरचा डेटा इतर  साठवुन ठेवणे गरजेचे आहे. 
सदरचा डेटा गणांची वैय क माह ती तसेच याचे केसपेपर उपचार इ बाबतची मा हती अ यंत मह वाची 
असुन ती कायम व पी जतन क न ठेवणे अिनवाय आहे. यासाठ  १६ ट बी टोअरेज मताची १  व ४ 
ट बी या ४ हाड ड क खरेद  करणे आव यक आहे. याकर ता बाजारातुन दर मागा वले असता यासाठ  

र. . १,२९,०४५/- एवढा खच येणार होता. काह  छोटे साह य तातड ने आव यक अस यास िन वदा 
कायवाह  होणेची वाट न पाहता कोटेशन प दतीने खरेद  केली जाते यासाठ  मा.आयु  यांनी व ीय 
अिधकार दान करणे बाबत आदेश . लेखा/१/का व/७७०/२०१३ द.१७.०९.२०१३ अ वये दले या 
अिधकारांतगत वभाग मुखांना र. .२ लाखापयत खरेद चे अिधकार दलेले आहेत. यानुसार 
मा.अित.आयु  यां या मा यतेने कोटेशन नोट स मातं व/९/का व/१२५/२०१६ द.१६/०२/२०१६ िस द 
कर यात आलेली होती. याम ये एकुण ितन कोटेशन ा  झालेली आहेत. याम ये मे. डझायर 
ा फ स यांचे दर लघु म ा  आहेत. यांचे दर करास हत र. . १,२५,७००/- असे ा  झालेले आहेत. 

सदरचे दर अंदाजप क य र कमेपे ा २.५९ ट केने कमी आहेत. उपरो  नमूद केले माणे १६ ट बी 
टोअरेज मताची १  व ४ ट बी या ४ हाड ड क खरेद  कामी र. . १,२५,७००/- खच अपे ीत असून 

सदरचे खचास व यानुसार थेट प दतीने काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५८९८      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१७४/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 5/3/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 26280 

भाग .२ वेणीनगर व सहयोगनगर म ये ठक ठकाणी डांबर  र ते करकोळ दु तीची कामे 
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करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. . 9,19,927/- ( अ र  र. . नऊ लाख एकोणीस हजार 
नऊशे स ावीस फ ) पे ा 45.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८९९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१६८/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .5/1/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये 24905 भाग 

मांक 11 यमुनानगर म ये ठक ठकाणी वाचनालय बचेस बस वणकेामी मे. एनड ए ला ट क 
िन.र. .9,24,369/- ( अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार ितनशे एकोनस र फ ) पे ा -7.00 % कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५९००      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/५४६/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
वषय - थेरगाव मधील ल मणनगर, मंगलनगर, गणेशनगर पर सरातील जु या पाईपलाईन बदलुन  

 न वन लाईन टाकणेबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५९०१      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग-अ े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ े.काय./का व/अ-३/१९१/२०१६ द.४/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
रावेत येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणेच े िनयोजत अस याने 

या अनुषंगाने अंदाजप क तयार क न मा. मु य अिभयंता, जलसंपदा वभाग, पुणे यांनी सादर केले 
असून या संदभात मा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  पुणे १८ यांचे समवेत द.०१-
०८-२०१५ रोजी बैठक झाली या चच दर यान सदर बंधा-या या कामासाठ  लागणारा खच . ६०.६५ 
कोट  इतका अस याने याची कंमत कमी क न नवीन सुधा रत अंदाजप क तयार कर याबाबत 
चचा झाली आहे. यानुसार अंदाजप क तयार कर या वषयी मा. आयु  यांनी सूचना केली आहे. उप 
कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे यांनी नवीन अंदाजप क कर यासाठ  बंधा-
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याचे संक पन म यवत  संक प िच  संघटना, नािशक यांचेकडून क न घेणे आव यक असून 
याक रता स ला-मसलत फ  हणून अंदाजे . १०.०० ल  इतका खच अपे त आहे. तर  सदर 
र कम कायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबधंारे वभाग, पुणे यांचे कडे वग के यास सदरचे 
अंदाजप क तातड ने कर याचे कायवाह  कर यात येईल असे कळ वले आहे. याअनुषंगाने, रावेत 

येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे आव यक आहे. जेणेक न, रावेत येथील 
बंधा-याची पाणी साठवण मता पंपर  िचंचवड शहरा या  वाढ या लोकसं याला काह  माणात पुरेल 
इतक  वाढ वणे श य होणार आहे. सदर कामाक रता वशेष योजना िनधी अंतगत सन २०१६-१७ या 
अंदाजप कात अ. .९ पा. .  वर र. .५,००,००,०००/- इतक  र कम तरतूद कर यात आली आहे. 
स थती, रावेत येथील जु या बंधा-या या खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेचे अंदाजप क जलसंपदा वभाग, पुणे यां या माफत बन वणे आव यक आहे. याक रता 
स ला-मसलत फ  हणून अंदाजे . १०.०० ल  जलसंपदा वभाग, पुणे यांना आगाऊ र कम हणून 
वशेष योजना िनधी बजेट मधून सदर कामाअंतगत अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९०२      वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- नगररचना व वकास 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/आ-२/१५१/२०१६ द.२८/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
ी शरद वनायक नाईक यांचे कामकाजाची महानगरपािलकेस आव यकता अस याने यांना 

एक दवसाचा ेक देउन यांना द.३/४/२०१६ पासुन द.३/४/२०१६ ते २/१०/१६ अखेर ६ म हने 
कालावधी क रता दरमहा र. .३०,०००/- एक त मानधनावर िनयु  करणे आव यक आहे. याकामी 
६ म हने कालावधीसाठ  र. .१,८०,०००/- इतका खच येणार आहे.  सबब ी शरद वनायक नाईक 
यांना दरमहा र. .३०,०००/- एक ीत मानधनावर सम वयक भुसंपादन अिधकार  या पदावर ६ म हने 
कालावधीसाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९०३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१७६/२०१६ द.२८/३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .5/8/2015-2016  मधील अ. .1 अ वये 26281 

भाग .२ वेणीनगर व सहयोगनगर म ये ठक ठकाणी डांबर  र ते करकोळ दु तीची कामे 
करणे.मे. एम पी धो े क शन िन.र. . 9,22,908/- ( अ र  र. .नऊ लाख बावीस हजार नऊशे आठ 
फ ) पे ा 46.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर 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 – १५९०४      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४६१/२०१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .११ अ वये 

भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील संडास लॉक  नं.५(७ िस स) पाडून २६ िस सचे 
शौचालय बांधणेकामी म.े अतुल आरएमसी िन.र. .३२,६७,९३०/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  
हजार नऊशे तीस फ ) पे ा ६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३०,७१,८५४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल 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 कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९०५      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४५९/१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वये 

भाग .५६ पंपळे गुरव राजीव गांधी झोपडप ट म ये पे हंग लॉकस ्  बस वणे, ॉ ट करणे व 
इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.एल.एन.ए टर ायजेस िन.र. .१३,९९,५२०/- (अ र  र. .तेरा 
लाख न या णव हजार पाचशे वीस फ ) पे ा ३५.८९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,९७,२३२/- पयत काम क न घेणे 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 – १५९०६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- मा हती व जनसंपक  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/२/का व/१००/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
महारा  वधानमंडळा या अनुसूिचत जमाती क याण सिमती या सद यांनी पुणे मनपा व 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका येथे द.२३ ते २६  फे ुवार  २०१६ रोजी भेट दली. सदर बैठक चे 
आयोजन पुणे मनपा कायालयाम ये कर यात आले होते. यावेळ  चहापान, ना ा, भोजन यव थेपोट  
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झालेला एकूण खच र. . ७४,४३२/-(अ र  र. .चौ-याह र चारशे ब ीस फ ) चे थेट प दतीने 

झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५९०७      वषय मांक – २५  
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/४/का व/४९९/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ११/२०१५-१६ मधील अ. .३१ अ वये 

मनपा या ब े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणेकामी म.े ओंकार 
इं जिनअ रंग िन.र. .७,११,९५२/- (अ र  र. . सात लाख अकरा हजार नऊशे बाव न फ ) पे ा 
३६.९९% 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 – १५९०८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/५०४/२०१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६मधील अ. .३२ अ वये 

मनपा या ब े य कायालयातंगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकतेनुसार नुतनीकरण 
करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. . १९,९८,८११/- (अ र  र. .ऐकोणीस  लाख अ या नव 
हजार आठशे  अकरा फ ) पे ा ४३.९९% 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 – १५९०९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- लेखा वभाग 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१अ/का व/२५२/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१५-१६ चे सुधार त व सन २०१६-१७ च े

अंदाजप काबाबत सव स मा. सद यांसमवेत मनपा वभाग मुख व अिधकार  यांची चचा साय स 
पाक, िचंचवड येथे द.११/०३/२०१६ रोजी  आयो जत केली होती. सदर सभेसाठ  स मा. सद य व 
अिधकार  यांची सं या व  साय स पाक येथे उपल ध असलेले अपुरे फिनचर वचारात घेता काह  
खु या, टेब स, कुलस इ. फिनचर तातड ने मे. महेश मंडप िनगड  यांचेकडुन भाडेत वावर उपल ध 
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क न घेणेत आलेले होत.े यासाठ  र. .६,४००/- इतका खच आलेला अस याने सदर खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९१०      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६३/१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४७/११/२०१५-१६ भाग .४२ भाटनगर भागातील 

ख डे े चेस आव यक या ठकाणी वेटिम स प तीने बुज वणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन.र. . 
२१,००,३०९/- (अ र  र. . एकवीस लाख ितनशे नऊ पये फ ) पे ा १४.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१८,८३,३४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९११      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      वभाग- उ ान वभाग 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/१८३/२०१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ६/२०१५-१६ अ वये मनपाचे राजीव गांधी पुल 

सांगवी ते मुकाई चौक कवळे या बी.आर.ट . र याचे सुशोिभकरणाची िसंचन यव था क न देखभाल व 
याअनुषंगीक कामकाज करणेबाबत मे.स द छा क शन िन.र. .३१,७५,४००/- (अ र  एकतीस लाख 
पं या र हजार  चारशे फ ) पे ा ०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने बारा म हने 
कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये ३१,७२,२२५/- माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम 
अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५९१२      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०४/२०१६      वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४४३/१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/७/२०१५-१६ . .४ सुदशननगर येथे थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस िन.र. .१८,००,०००/- (अ र  र. . अठरा लाख फ ) 
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पे ा  ४७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१००१७००/- 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 ाटकालावधी म 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 करणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९१३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४४४/१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/४/२०१५-१६ . .4 जजामाता पाक 

पर सरातील र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. कवीता एंटर ायजेस िन.र. .१८,००,०००/- 
(अ र  र. .अठरा लाख फ ) पे ा  ४६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुरदराने र. . 
१०२०६००/-  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 करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९१४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४४२/१६ द.२९/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/१५/२०१५-१६ . .4 कृ णानगर येथे अंतगत 

भागात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस िन.र. . १५,००,०००/-(अ र  र. . 
पंधरा लाख फ ) पे ा  ४६.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुरदराने  र. .८५०३४३/- 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 कालावधी म 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 करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५९१५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२७३/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.सह आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपाचे आरो य वभागास म त ॅ ड पतळ   ेपंप खरेद कामी ई-िन वदा .४५/२०१५-१६ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रेखा 
इं ज.व स यांचे म त ॅ ड पतळ  ेपंप चे सवात लघु म दर र. .७२९९/- .नग ा  झालेले 
आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास ८० नग म त ॅ ड पतळ  ेपंप खरेद  कामी एकूण 
र. .५,८३,९२०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
६,१६,०००/- पे ा ५.२०% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९१६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६४/१६ द.३०/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५९/०२/२०१५-१६. अ वये भाग .२१ ( भागाचे 

नाव-दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा इमारत बांधणेकामी मे. पी. एन. नागणे 
िन.र. .२,७२,३६,९४१/- (अ र  र. .दोन कोट  बहा र लाख छ ीस हजार नऊशे ए केचाळ स फ ) 
पे ा १६.९२% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२,३७,५९,८७३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  - शत माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९१७       वषय मांक –  ३५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६५/१६ द.३०/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ४७/१२/२०१५-१६. अ वये   भाग 

.२१दळवीनगर म ये पांढरकर चाळ  म ये सुलभ शौचालय बांधणे. मे.िस क  लंबीग & े नेज 
िस हल कॉ टर िन. र. .४२,०४,१८९/-  (अ र  र. .बेचाळ स लाख चार हजार एकशे एकोणन वद 
फ  ) पे ा ३५.०१% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,६८,९१८/- पयत काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९१८      वषय मांक –  ३६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६६/१६ द.३०/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ४७/१०/२०१५-१६. अ वये   ेमलोक पाक ते 

चापेकर चौका पय त र ता दुभाजक करणेकामी मे. महाल  मी एंटर ायझेस (S.T.Itkar) 
िन.र. .२६,७४,७९६/- (अ र  र. . स वीस लाख चौ-याह र हजार सातश े शहा णव फ  )पे ा 
३२.३२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,००,८१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९१९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/२७५/२०१६ द.३०/०३/२०१६  
मा.सह आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपाचे आरो य वभागास िनम ऑईल खरेद कामी ई-िन वदा .२०/२०/२०१५-१६ अ वये 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा  एकमेव िन वदाकार मे.बी. ऍ ड कंपनी 
यांचे िनम ऑईल चे लघु म दर र. . १२६५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण १०० िल. िनम ऑईल खरेद  कामी एकूण र. . १,२६,५००/- इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. . १,२६,५००/- इतके समान 
आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५९२०      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०५/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015 - 2016 मधील अ. .3 अ वये वॉड 

.३८ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. . 89,810/- [अ र  र. .एकोणन वद हजार आठशे दहा फ ] पे ा 
39.16 % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

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

---------- 
 
ठराव मांक – १५९२१      वषय मांक –  ३९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०६/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14 /2015 - 2016 मधील अ. .4  अ वये वॉड 

.६० संगमनगर व ममतानगर येथील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.े हसन इले कल 
इं जिनअ रंग िन.र. . 11,20,126/- [ अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे स वीस फ ] पे ा 41.04 
% 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 – १५९२२      वषय मांक –  ४० 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०७/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14 / 2015 - 2016 मधील अ. .9  अ वये वॉड 

.५८ येथील संत तुकाराम नगर व समता नगर येथील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. . 11,12,383/-   [ अ र  र. .अकरा लाख बारा हजार तीनशे याऐंशी 
फ ] पे ा 42.42 % 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 – १५९२३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०८/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .13  अ वये वॉड 

.४१ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. .74,643/- [अ र  र. .चौ-याह र हजार सहाशे ेचाळ स फ ] पे ा 
39.04% 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 – १५९२४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०९/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .16  अ वये वॉड 

.४० मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. .1,24,529/- [ अ र  र. .एक लाख चोवीस हजार पाचशे एकोनतीस 
फ ] पे ा 42.09% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १५९२५     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१०/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .20 अ वये वॉड 

.३७ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. . 61,843/- [अ र  र. .एकस  हजार आठशे ेचाळ स फ ] पे ा 
35.11% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

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

---------- 
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ठराव मांक – १५९२६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७०४/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .17  अ वये वॉड 

.३९ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 
इले कल इं जिनअ रंग िन.र. . 2,33,200/- [अ र  र. .दोन लाख तेहतीस हजार दोनश ेफ ] पे ा 
41.11 % 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 – १५९२७     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७११/२०१६ द.२२/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-2016 मधील अ. .5 अ वये भाग 

.31 दघी येथील न याने वकसीत होणा-या व न याने ता यात येणा-या र यावर काश यव था 
करणेकामी मे. अबान इले क व स  िन.र. .9,98,464/- ( अ र  र. . नऊ लाख अ या नव हजार 
चारशे चौस  फ ) पे ा 34.56% कमी  या कामास मा यता देणेत आली अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९२८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१२/२०१६ द.२३/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2015-2016 मधील अ. . ९ अ वये . .६३ 

मधील कासारवाड  गावठाण येथील र यावर स द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन 
इले क स इं जिनअ रंग िन.र. . 4,10,616/- [अ र  र. .चार लाख दहा हजार सहाशे सोळा फ ] 
पे ा 42.28 % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

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

---------- 
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ठराव मांक – १५९२९      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ :- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/१८३/२०१६ द.१८/३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ.  1 अ वये ड 

भाग अंतगत भाग . ४९ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजा बचत करणा-या एलईड  
खळ या बस वणे कामी मे. कमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. .3,05,700/- (अ र  र. .तीन 
लाख पाच हजार सातशे 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 – १५९३०      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१९/२०१६ द.३१/३/२०१६  
मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .9 अ वये फ े ीय 

कायालयांतगत िचखली-तळवडे उप वभागाम ये आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे उभारणेकामी 
सन १५/१६ मे.सिचन इले क स िन.र. .5,10,486/- [ अ र  र. .पाच लाख दहा हजार चारश ेशहाऐंशी 
फ ] पे ा 22.78% 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 – १५९३१      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१४/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2015-2016 मधील अ. .१0 अ वये भाग 

.43 मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी म.े हसन इले कल इं जिनअर ंग िन.र. .14,91,699/- 
[अ र  र. .चौदा लाख ए या णव हजार सहाशे न या णव 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 – १५९३२      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७१५/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015-2016 मधील अ. .1 अ वये भाग 

.46 वजयनगर येथील न वन शाळा इमारतीच े व ुतीकरण करणेकामी म.े कमल इले कल 
एंटर ायजेस िन.र. . 7,00,258/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे अ ठावन फ ] पे ा 11.12% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५९३३            वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/७२०/२०१६ द.३१/३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/2015-2016 मधील अ. .3  अ वये ड े ीय 

कायालय क ेतील वाकड उप वभागातील ट -५ व इतर फ टंग दु ती करणेकामी म.ेयश 
इले ोलाईन िन.र. .7,74,625/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याह र हजार सहाशे पंचवीस फ ) पे ा 
36.13% कमी या ठेकेदारासोबत करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९३४      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      वभाग- ड े ीय कायालय  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२०८/१६ द.२८/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५-२०१५-१६ अ वये भाग . 

४६ मधील दवाब ती यव थेची देखभाल व दु ती वषयक कामे करणे कामी मे. एन.एस. इले क स 
काप  िन.र.  ९,१५,१२३/- (अ र  र.  नऊ लाख पंधरा हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा -३०.९९% कमी या 
िन वदा मंजूर दराने ठेकेदारांकडून र.  ६,३१,५२६/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा घेतला असुन कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५९३५     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२१०/१६ द.२८/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/६-२०१५-१६ अ वये ड 

भाग अंतगत वाकड उप वभागातील हायमा टचे दु तीची काम े करणे कामी म.े एन.एस. 
इले क स काप  िन.र.  ३,२५,४०६/- (अ र  र.  तीन लाख पंचवीस हजार चारशे सहा फ ) पे ा 
-१६.१६% कमी या िन वदा मंजूर दराने ठेकेदारांकडून र.  २,७२,८२०/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा घेतला असुन कामाचे आदेश 
दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९३६      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:-  मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१९७/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-१/२०१५-१६ अ वये भाग 

. ५६ मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. एस. एम. मते 
िन.र.  ८,४०,२७०/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार दोनशे स र फ ) पे ा    -४४.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,७०,५५१/- 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 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९३७     वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१९९/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-१७/२०१५-१६ अ वये 

भाग . ५६ मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. एस. एम. 
मते िन.र.  ८,४०,२३४/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे चौतीस फ ) पे ा -४४.६०% 



23 
 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ४,६५,४९०/- 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 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 – १५९३८      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- ड े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/२०१/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-२५/२०१५-१६ अ वये वषय 

:- भाग . ५६ वैदुव ती येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 
(सन २०१५-१६ कर ता) मे. एस. एम. मते िन.र.  ८,४०,३०५/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे पाच फ ) पे ा -४४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ४,७०,५७१/- 
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 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 याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५९३९      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.अित. आयु  यांचे जावक . .ब ेका/४/का व/७१/२०१६ द.३०/०३/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
पपर  िचंचवड महानगपािलके या ब े य काया े ामधील भाडे त वावर दले या 

िमळकतीवर िनयमानुसार भाडे व सेवाकर आकरणेत येतो. जमा झाले या सेवाकराची र कम ह  
येक म ह याला शासनाकडे जमा करणेत येते. या सेवाकराची तपासणी करणे, याबाबत अ पल 

करणे याकामी मनपा माफत मे. सितश नगरे अँ ड असो. (सी.ए.) यांची नेमणुक केलेली आहे. 
यानुसार प ह या अ पलानुसार Additional Commissioner Central Excise यांनी सी.ए. कड ल 
द.५/३/२०१६ चे प ानुसार Penalty U/S 78 Failure to collect and Pay Service Tax नुसार र. . 
३१,८४,९१८/- ह  संपुणपणे माफ करणेत आली आहे. म.े सितश नगरे अँ ड असो. (सी.ए.) यांनी 
अ पलाबाबत फ  र. . ३४३५०/- (सेवा करासह) चे बल सादर केलेले आहे. सदरचे बल यांना देय 
आहे. तर  र. . ३४३५०/- फ  (अ र  र. . चौितस हजार तीनशे प नास फ ) एवढ  र कम देय 
आहे. सदरचा खच हा ब े य कायालयाचे इतर खच या लेखािशषामधुन खच  टाकणेत यावा. 
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मे.सितश नगरे अँ ड असो. (सी.ए.) यांना बल अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९४०      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /NUHM/का व/४६०/२०१६ द.२१/०३/२०१६  
मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष माणे सन २०१५-१६ म ये प स पोिलओ लसीकरण 

मो हम २१ फे ुवार  २०१६ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व िस द  
करणेकामी वै कय वभागाकड ल एन.यु.एच.एम.या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांचे नाव े र. .४८,०००/- अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले आहेत या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९४१      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.इ े ीय कायालय यांचे जावक .इ ेका/०६/का व/१४०/२०१६ द.३०/०३/२०१६  
मा.इ े ीय कायालय यांनी िशफारस के या माणे-  
पंपर  िचंचवड मनपाचे इ े ीय कायालयाचे सन २०१५-१६ चे सुधार त व सन २०१६-१७ चे 

मुळ अंदाजप क छपाई कऱणेबाबत ऑनलाईन िस  केले या कोटेशन नोट स .१/२०१५-१६ नुसार 
मे.कलर अलाईज डझाईन एल.एल.पी., िचंचवड, पुणे-३३ यांचे सुधा रत दर र. .७७०/-लघु म 
अस याने यांचे दर वकृत कर यात आलेले आहेत मे.कलर अलाईज डझाईन एल.एल.पी.,िचंचवड, 

पुणे-३३ यांना सदरचे अंदाजप क छपाई क न देणेबाबत पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९४२      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- पयावरण आिभयां क  
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/४/का व/२०२/२०१६ द.२८/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
प.ंिचं.मनपा यांचेकड ल प  . महापौर/का व/२/२०१६ दनांक ०५/०१/२०१६ अ वये 

मागणीनुसार है ाबाद पाहणी दौ-याचे आयोजन करणेबाबत कळ वणेत आले होते, यानुसार सदर दौ-
यासाठ  होणा-या खचाकामी तीन ॅ ह स एज सीकडून द. २९/०१/१६ रोजी कोटेशन माग वणेत आले 
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होत,े यातून म.ेसदगु  ॅ ह स ऍ ड टुस एज सीने दश वलेला खच र. . ४,९२,६५०/- इतका खच 
झालेला असून सदर या दौ-यासाठ  मा हती जनता संपक वभागाकड ल याद  नुसारएकुण २३ प कार 
ितिनधी व पयावरण वभागातील अिधकार  / कमचार  या दौ-यासाठ  उप थत राह लेले असून सदर 

दौरा दनांक ०५/०२/२०१६ ते दनांक ०८/०२/२०१६ या कालावधीत आयो जत करणेत आलेला होता. 
तर  सदर दौ-यासाठ  झालेला खच हा आगाऊ खच असून तो पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल 
पयावरण या लेखािशष झालेला आहे. तर  सदरचे आगाऊ खच र. .४,९२,६५०/- चे समायोजन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९४३      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३६३/२०१६ द.३१/०३/२०१६  
मा.सह आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपाचे थािनक सं था कर वभागाकड ल झेरॉ स मशीन दु त करणे कामी आव यक 

असलेले खालील पेअरपाट (एकूण ४ बाबी) खरेद क न दु तीकरणेकामी कोटेशन 

नोट स .४६/२०१५-१६ 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 तीन दरप के ा  झाली आहेत. 
ा  दरप काम ये म.ेफोिन स बजनेस मशीन,यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु तीचे बाब .१ ते 

०४ सा ह याचे र. .५२०६/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
१.१९% ने कमी आहे. मे.फोिन स बजनेस मशीन, पुणे यांचे आव यक झेरॉ स मशीन दु ती 
करणेकामी एकूण र. .५,२०६/- दर वकृत करणेत आलेला असून करारनामा कर यास व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९४४     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- मा हती व तं ान वभाग 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/अमृत/२/का व/५२/२०१६ द.३१/३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
क  शासन पुर कृत अमृत अिभयान अंतगत मंजुर क पा या अनुषंगाने               

अिभयाना या व ीय आकृ ीबंधानुसार महापािलकेचा व: ह सा उभा करणेस               
मा यतेकामी सोबतचे प  अ मधील अ. .१ ते ५ क पांना यांचे नावासमोर नमुद केले माणे 
एकूण रकमेस अंदाजप कय मा यता िमळणेस याच माणे अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा 
सेवा तर सुधारणा आराखडा (SLIP) प  अ येथे दश वणेत आले या क पास शास कय मा यता. 
ब) अमृत अिभयानांतगत क  शासनाने िन त केले या सोबतचे प  ब मधील सुधारणांची 
अंमलबजावणी कर यास मा यता क) अमृत अिभयानांतगत मंजूर क पा या अनुषंगाने 
अिभयाना या व ीय आकृतीबंधानुसार महापािलकेचा व: ह सा उभा करणेस मा यता िमळणेकामी 
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सदर या क पांची व सुधारणांची अंमलबजावणी करणेस तसेच आव यक ती तरतूद (मनपा ह सा 
उभा करणे) करणेचे अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १५९४५     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/५५२/१६ द.१६/३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागा कड ल िन.नो. .५/५९-२०१५-१६ भाग .२६ म ये नाला बांधणे 

व पाईप टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s Bhalerao  Construction. र. .७,००,२८०/- (अ र  
र.  सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ३४.३४% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .४,८२,७९४/- 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 करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९४६      वषय मांक –  ६४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४९/१६ द.२९/३/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/५/२०१५-१६ भाग .39 संत तुकारामनगर 

मधील मनपा भवन/बॅडिमंटन इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन 
िन.र. .23,29,272/-(अ र  र. . तेवीस लाख एकोणतीस हजार दोनशे बहा र फ ) पे ा 50.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .12,22,868/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम ये 
कं ाटकालावधीम 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 करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५९४७     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४८/१६ द.२९/३/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२८/२०१५-१६ भाग .62 म ये ठ कठ काणी 

वाचनालय खु या व मुता-या बसवीणे व र यावर प टे मारणे पीड ेकर करणे व ड हायडर 
पट ंगची काम ेकरणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस िन.र. .9,00,000/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) पे ा 
29.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुरदरान े र. .6,61,595/-  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 ाटकालावधीम 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 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १५९४८      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- लेखा वभाग 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/३४६/२०१६ द.३१/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
शासन िनणय ं .एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय मुंबई-४०००३२ दनांक 

१८/०२/२०१४ अ वये पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल 
िनधी या लेखािशषावर र. .११४.६५ कोट  तरतूद करणेत आली असून यामधून संचलनतूट  पोट  
ितमाह र. .५ कोट  (अ र  र कम पये पाच कोट  फ ) व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० 

कोट  (अ र  र कम पये एक कोट  प नास लाख फ ) असे एकूण र. .६.५० कोट  (अ र  
र कम पये सहा कोट  प नास लाख फ ) माहे ए ल २०१६ ते फे ुवार  २०१७ अखेर ११ म हने 
तीमहा अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब अिथक व पाची अस याने 

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

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १५९४९      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६     वभाग- थाप य मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४५२/२०१६ द.०१/०४/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/४८/१५/२०१५-१६ 

वायसीएम हॉ पटल या मागील बाजूची (शनी मं दरा शेजार ल) िभंत आत घेऊन र ता ं द करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .८१,१६,२६१/-(अ र  र. . ऐ याऐंशी लाख सोळा हजार दोनशे 
एकस  फ ) पे ा ७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७९,२५,५२९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीकदराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५०      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
  मुंबई ांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ९२ मधील तरतुद नुसार मा. थायी 
सिमती सभे या मा यतेने िशलक  रकमा रा ीयकृत बँकेत मुदतठेवीत गंुतवणूक कर याची तरतूद 
आहे.  मा. थायी सिमती ठराव .४५० द.०२/०५/२०१२ अ वये  िशलक  रकमांची वेळेत 
गंुतवणूक हो याचे ीने व पुनगंुतवणूक वेळेत होणेचे ीने मा.अ य , थायी सिमती यांना 
गंुतवणूक बाबत अिधकार दान केले आहेत.  यानुसार सन २०१५-१६ या आिथक वषात 
मा.अ य , थायी सिमती यांचे िशफारसशीनुसार व मा.आयु  यांनी मुदतठेवीत रा ीयकृत बँकेत 
केले या गंुतवणूक स व पुनगंुतवणूक स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५१      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड शहरातील व वध धम पंथाचे लोकांचे पंपर  िचंचवड शहरांतगत असणा-या 
मशानभूमी व दफनभूमीम ये सव धिमय व पंथां या अं यसं कारासाठ  खचाची जबाबदार  

मनपाने वका न याकामी यो य ती आिथक मदत मनपातफ दे यास व याकामी येणा-या 
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य  खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५९५२     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
 मे. कमया असोिसएटस यांना मनपा या आक टे ट पॅनलवर नेम यास तसेच मनपा 
थाप य वभागाकड ल आक टे ट वषयक कामे दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  

आक टे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५३     वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .५८ अ वये 
कृ णानगर सपं व पंप हाऊस व इतर  ठकाणी हॉ व ऑपरेशन करणेकर ता मजरू पुर वणेकामी 
मे.बापदेव महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत िन वदा र. .२३,२९,५५७/- ( अ र  
र. .तेवीस लाख एकोणतीस हजार पाचशे स ाव ण फ ) पे ा १५.३५% जादा दराने या िनयमानुसार 
िन वदा मंजूर दराने र. .२६,८७,१४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम ये 
कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या या बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५४     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .०६ अ वये अ 
भाग जल े  बी/१, बी/२, बी/४ अंतगत हॉ व ऑपरेशन करणेकर ता मजूर पुर वणेकामी 

मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत िन वदा र. .२३,३४,४५१/-( अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार चारशे ए काव ण फ ) पे ा १५.३०% जादा दराने या िनयमानुसार 
िन वदा मंजूर दराने र. .२६,९१,६२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम ये 
कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या या बरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५५      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

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

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये अ 
भागातील उंच पा या या टाक व न पाणीपुरवठा यव थापन करणेकर ता मजूर कमचार  पुर वणेकामी 

मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत िन वदा र. .२१,९५,७९७/-( अ र  र. .एकवीस 
लाख पं या णव हजार सातशे स या णव फ ) पे ा १५.६७% जादा दराने या िनयमानुसार िन वदा मंजूर 
दराने र. .२५,३९,८७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या या बरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५६      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सभासद/अिधकार  व पुणे महानगरपािलका 
सभासद/अिधकार  यां यात द.१३/०४/२०१६ रोजी पी.सी.एम.सीज हेरॉक वगसरकर केट 
अकादमी, थेरगांव येथे २०-२० केट साम याचे आयोजन करणेस व सदर पधसाठ  येणारा 
अंदाजे र. .४६,०००/- (अ र  र. .सेहेचाळ स हजार फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व पधा अनुषंगाने वेळ कमी अस याने ट  शटस,् टो या, ॉफ ज खच, भोजन 
यव था, लेदर बॉल इ. थेट प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५७     वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप यव था करणे (सन 
२०१५-१६) कामी ी.गणेश बाळकृ ण पोरे िन वदा र. .८,१७,६१०/- (अ र  र. .आठ लाख सतरा 
हजार सहाशे दहा फ ) पे ा ३७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस 
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मा. थायी सिमती ठराव .१४१६३ द.१५/१२/२०१५ अ वये मा यता िमळालेली आहे.  तथा प 
सदर कामासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यां या १२५ या जयंती िनिम  तसेच सदर कामामधून 
पंपर  िचंचवड मनपातफ एच.ए.कॉलनी, पंपर  येथे पुतळा प रसरात जयंती महो सव साजरा 
करावयाचा  असलेने सदर कामाची या ी वाढलेली आहे.  यामुळे सदर कामासाठ  
र. .१५,३२,३९०/- इतका वाढ व खच होणार आहे.  तर  सदर कामास लागणा-या र. .८,१७,६१०/- 
+ १५,३२,३९०/- = र. .२३,५०,०००/- चे सुधा रत खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५८     वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 
 इं ायणी नद तील जलपण  वाढलेली असून ती काढ याबाबत िन वदा या राबवून 
देखील कोणतीह  सं था अथवा ठेकेदार सहभागी झालेली दसून येत नाह .  यामुळे वलंब 
झालेला आहे.  स थतीत आरो य वभागाकडे जलपण  काढ यासाठ  पयायी यं णा नस यामुळे 
मे.शुभम उ ोग यांनी यापूव  या नद ची जलपण  काढ याचे काम यव थत व समाधानकारकपणे 
केलेले असलेने व यांचा कामाचा अनुभव चांगला अस याने सदर नद तील जलपण  (इं ायणी) 
काढ याचे काम ित म हना र. .९,९०,०००/- इत या दराने व दोन म हने काम कर यास (मुदत) 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९५९      वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
 मा. थायी सिमती ठराव .१५८२४ द.२९/०३/२०१६ म ये उपसुचने ारे ी.धनंजय दशरथ 
मो हते यांस मंजूर कर यात आलेले नागर  सु वधा क  र  करणेस व अ जंठानगर येथील अजदार 
कु.र वना बाळासाहेब कांबळे यांचे नागर  सु वधा कद सु  करणेस मंजूर  दे यात येत आहे.  सदर 
दु तीसह ठरावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५९६०      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०५/०४/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 
  मनपाचे गणेश मंद र गु वहार पाक व संजीवनी कॉलनी उ ान देखभाल, वकास व 
संर ण कामकाज स थतीत कोण याह  ठेकेदाराकडे नस याने उ ान व छ व सु थतीत 
ठेव याकर ता मे.तुळजाभवानी स हसेस यांना िन वदा न माग वता थेट प दतीने ती महा ित 
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चौ.मी.र. .५.४८ दराने एकूण दो ह  उ ानाचे ३३०० चौ.मी. कर ता दरमहा र. .१८,०८४/- या 
दराने थेट प दतीने दोन वषाकर ता कामकाज दे यास व येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

या नंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
                                               
 

                                                                                                          
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९०७/२०१६  
दनांक - ०६/०४/२०१६ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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          िवषय . ६२ च ेलगत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  – १८ 

                  सेवा तर सुधारणा आराखडा (SLIP) 
प  - अ 

अ.  क पाचे नांव क शासन िह सा 
(33.33%) 
(र.. .कोटीत) 

रा यशासन 
िह सा 
(16.67%) 
( र. .कोटीत) 

मनपा 
िह सा 
(50%) 
(र. .कोटीत
) 

एकूण  
(र. .कोटीत) 

१ पाणीपुरवठा िवतरण व था 
 २४x७ पाणीपुरवठा क प  (उवरीत ६०% शहरासाठी ) 
 आं ा धरणातून १००  MLD   पाणी उचलणे व १२०  MLD   मतेचे  

जलशु ीकरण क  उभारणे.  
 भामा आसखेड धरणातून १६७ MLD   पाणी उचलणे व २०० MLD 

मतेचे जलशु ीकरण क  उभारणे.  

३३३.३० १६६.७० ५००.०० १०००.०० 

२ जलिन:सारण क प 
 शहरातील ११९७२ वैय क शौचालये  जलिन:सारण  निलकेला  जोडणे. 
 जुनी  जलिन:सारण  निलका  काढून  निवन  निलका  टाकणे (२०० क. मी.) 
 जलिन:सारण के ाची मता वाढिवणे (७० MLD) 
 निवन भागाम ये  जलिन:सारण  निलका  टाकणे  (१३५ क. मी.)  

९३.८० ४६.९२ १४०.७२ २८१.४४ 

३ बागा/उ ाने क प 
 भाग माक १ मधील तळवडे भागात िडअर पाक िवकिसत करणे. 
 भाग माक ५ मधील िचखली भागात उ ान िवकिसत करणे. 
 भाग माक ७ मधील च-होली भागात उ ान िवकिसत करणे. 
 भाग माक १६ मधील आकुड  भागात उ ान िवकिसत करणे. 

३७.०१ १८.५१ ५५.५३ १११.०५ 
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   सही/- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११०१८ 

 

 भाग माक २७ मधील मोरवाडी भागात उ ान िवकिसत करणे. 
 भाग माक ४० मधील खराळवाडी भागात उ ान िवकिसत करणे. 
 भाग माक ४५ मधील पपरी वाघेरे भागात उ ान िवकिसत करणे. 
 भाग माक ५२ मधील पुणावळे  भागात उ ान िवकिसत करणे. 

४ पावसाळी गटर योजना 
( Strom Water ) 
 पावसाचे पा याचा िनचरा होणेसाठी नाला बांधणे (इं ायणी नदीकाटचा 

प रसर- Sub Basin No. 38 to 54 लांबी ७४.२ क. मी.  
 पावसाचे पा याचा िनचरा होणेसाठी नाला बांधणे (पवना नदीकाटचा 

प रसर- Sub Basin No 28 to 37) लांबी ३८.३२ क. मी. 
 र ताचे कडेला पावसाळी गटर िवकिसत करणे (पवना नदीकाटचा डावी बाजू 

) लांबी ३२२.२ क. मी. 
 र ताचे कडेला पावसाळी गटर िवकिसत करणे(इं ायणी नदीकाटचा प रसर) 

लांबी  ३८७ क. मी. 

४४२ .९६ २२१.५४ ६६४.५० १३२९.०० 

५ सावजिनक वाहतुक व था 
 ७२० बस खरेदी करणे  

१५९.१० ७९.५८ २३८.६८ ४७७.३६ 

 एकूण १०६६.१७ ५३३.२५ १५९९.४३ ३१९८.८५ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प  ब 

 अमृत शहरी सुधारणा ( Reforms) ट पे आिण कालावधी ( Timeline ) बाबत. 
 

    अ. . िवषयाचा तपशील िनकष / करावया या सुधारणा (Milestone) अंमलबजावणी 
कालावधी 

१ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ई-ग हन स            
(E-Governance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िडजीटल थािनक वरा य सं था ( Digital ULBs )   
१.     थािनक वरा य सं थेचे संकेत थळ िनमाण करणे. ६ म हने 

२.     ई वाताप  (e-Newsletter) कािशत करणे ६ म हने 
       िडजीटल भारत क रता पुढाकार   
 ३.   िडजीटल भारत िनमाण करणेसाठी मदत करणे. (सावजिनक खाजगी भागीदारी (PPP)  

      त वावर   
६ म हने 

       खोदाई (Ducting) कामकाज करणे अथवा थािनक वरा य सं थेने वत: करावे.)   

 ई- थािनक वरा य सं थाची ा ी ( संगणक णाली सुरवात हो याचे तारखेपासून ) 

२४ म हने 

          ज म, मृ यू न द व िववाह न दणी ( Registration)
          पाणीप ी व जलिन:सारण शु क
          त ार िनवारण
          करसंकलन
          जािहरात कर

         िविवध परवाने देणे
          बांधकाम परवानगी

          प रवतन (Mutations)

         पगारबील (Payroll)
          िनवृ ीवेतन (Pension)
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          ई-खरेदी ( e-procurement )

३६ म हने 
         शास कय व थापन ( Personnel Staff management )

     क प व थापन ( Project Management ) 
 

२ महापािलका संवगाबाबत  
घटना व वसाियकता          
( Constitution and 
professionalization of 
municipal cadre ) 

१.     महापािलका संवग थापन करणे २४ म हने 

२.     संवग िनहाय िश ण २४ म हने 

३.     महापािलकेचे अ थापनेवर िश णाथ ची नेमणूक व अंमलबजावणी करणेबाबतचे धोरण. १२ म हने 

४.   थािनक वरा य सं थेअंतगत लोकसं याचे माणानुसार िन मती व वेतन खच िवचारात               ३६ म हने 

        घेवून रा य शासन महापािलकेचे पदािधकार ची सं या िनि त कर याचे धोरण.   

     ( The State will prepare a Policy for Right-sizing the number of Municipal    

       functionaries depending on, say, population of ULB generation of internal    

      resources and expenditure on salaries.)   

३ ि न द लेखा प तीचा 
अवलंब करणे 
(Augmenting double 
entry accounting) 

१.  सव लेखे ि न द लेखा प तीने प रवतन क न य ात अवलंब करणे व  १२ म हने 

      सन २०१२-१३ या आ थक  वषापासून याबाबतचे लेखाप र ण माणप  येक   
       आ थक वषासाठी ा  क न घेणे.    

२.     अंत:गत लेखाप र क नेमणूक करणे. २४ म हने 

 ३.  वा षक िव ीय िववरणप  संकेत थळावर िस  करणे. ती वष  
 ४ 

 
 
 
 
 
 

नागरी िनयोजन आिण 
शहर पातळीवर योजना               
( Urban Planning and 
City level Plans ) 
 

१.     भौगोिलक सुचना णालीचा ( G.I.S.) चा वापर क न मा टर लॅन तयार करणे. ४८ म हने 

२.     सेवा तर सुधारणा योजना ( SLIP ) तयार करणे, रा य वा षक कृती आराखडा    ६ म हने 

       ( SAAP ) तयार करणे.   

३.     शहरी िवकास ािधकरण थापन करणे. ( Urban Development Authorities ) ३६ म हने 
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४.     हरीत े  ( Green Cover ) पाच वषात १५%  वाढिवणेसाठी कृती    ६ म हने 

      आराखडा तयार करणे.   
 ५.     अमृत शहराम ये तीवष  कमीतकमी एक बगीचा (बालो ान)  ( Children Park ) ित वष  

       लहान मुलांसाठी तयार करणे    
 ६.     लोकसहभाग  सावजिनक  खाजगी भागीदारी (PPPP) प तीने महानगरपािलकेची           १२ म हने 

       मैदाने, पाक, मनोरंजन क  ेइ यादीचे देखभाल व दु तीचे िनयोजन करणे.   

 ७.  शा वत आवास रा ीय अिभयान ( National Mission for Sustainable Habitat )     २४ म हने 

       म ये दले या घटकांची अंमलबजावणी करणेसाठी रा य तरीय धोरण तयार करणे. 
 
 

  

 ५ शासक य िनधी व सेवां 
िवषयी वग करण करणे        
( Devolution of funds 
and functions )  

१.     १४ ा िव  आयोगा या िशफारशी नुसार थािनक वरा य सं थांकडे िनधीचे    ६ म हने 

       ह तांतरणांबाबत खा ी करणे.   

 २.     रा य िव  आयोगाची (SFC) नेमणूक करणे व या अनुषंगाने िनणय घेणे.  १२ म हने 

 ३.     रा य िव  आयोगाने (SFC) केले या िशफारश ची अंमलबजावणी वेळेत करणे. १८ म हने 

 ४.  थािनक वरा य सं थांकडे सव १८ सेवा व कामकाज ह तांतरीत करणे. १२ म हने 

 ६ 

 
 
 
 
 
 
 
 

इमारत (बांधकाम) 
उपिवधी आढावा                            
( Review of Building 
by-laws ) 

१.     इमारत (बांधकाम) उपिवधीची िनयमीतपणे सुधारणा करणे. १२ म हने 

 २.     ५०० चौ.मी पे ा जा त े फळाचे सव इमारती आिण सावजिनक इमारत चे छतावर १२-२४ म हने 
       सौर उजा यं णा उभारणी कामी धोरण व कृती आराखडा रा य शासनामाफत तयार करणे.   

३.     ३०० चौ.मी. व यापे ा जा त े फळ असले या नवीन इमारती आिण सव  १२-२४ म हने 
      वसाियक  इमारतीम ये पावसाचे पाणी साठिवणेची यं णा (Rain Water Harvesting)     

       उभारणी करणेबाबत धोरण व  कृती आराखडा रा य शासनामाफत तयार करणे.   

 ४.  बांधकाम परवानगी मंजूरी क रता एक िखडक  योजना तयार करणे 
 

१२ म हने 
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७ रा य तरावर आ थक 
म य थ सं थेची व था 
करणे.                              
(Set-up financial 
intermediary at state 
level) 

१.     आ थक म य थ सं थेची व था तयार करणे व कायाि वत करणे यासाठी िनधी जमा करणे, १२-१८ म हने 

       बा  मागाने िनधी उपल ध करणे, युिनिसपल बाँड माणे या राबिवणे. 

 ८ 
(अ) 

महापािलका कर आिण 
शु क सुधारणा                          
( Municipal tax and 
fees improvement )  
 
 
 
 
 
 

१.     कमान ९०% कर आकारणी े  ( Atleast 90% coverage ) 

१२ म हने 

 २.     कमान ९०% कर वसुली करणे. ( Atleast 90% collection ) 
 ३.     ठरािवक कालावधीनंतर िमळकत कर व शु क  सुधा रत करणेसाठी धोरण िनि त करणे. 
 ४.     करांची मागणी व वसुली पुि तका तपिशल संकेत थळावर िस  करणे. 
 ५.  जािहरात  महसुलात वाढ होणेसाठी पुण मतेचे धोरण िनि त करणे,   
      शहरातील ठकाणांनुसार दर िनि त करणेबाबत डायनािमक प तीने िनि त करणे. 
       (Achieve full potential of advertisement revenue by making a policy for  
       destination specific potential having dynamin pricing module.) 

 

 ८ (ब) वापरानुसार शु क 
आकारणी करणे व वसुली 
करणेकामी सुधारणा करणे.                  
( Improvement in levy 
and collection of user 
charges ) 

१.     वैयि क व सं था मक पाणीप ी दराची वापरानुसार मु यांकन करणे व यानुसार       

१२ म हने 

       वेगवेगळी दर आकारणी करणे व याक रता धोरण िनि त करणे आिण पा याची पुरेशी  

      सुरि तता बाबत काळजी घेणेसाठी धोरणात समावेश असावा. 
 २.     पा याची गळती २०% पे ा कमी होईल यादृ ीने कृती आराखडा तयार करणे व     
       मनपा या संकेत थळावर िस  करणे. 
 ३.     वापरानुसार शु क आकारणी करणेक रता वतं  खाते ठेवणे. 
 ४.     कमान ९०% मागणी ( Billing ) 
 ५.  कमान ९०% शु क वसुली. 
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९ पतदशक मू यांकन            
(Credit Rating ) 

१.   थािनक वरा य सं थेने पतदशक मु यांकन (Credit Rating) क न घेणे. १८ म हने 

 १० उजा आिण पा याचे 
लेखाप र ण                     
( Energy and Water 
Audit ) 

१.     उजा (र यावरील दवे) आिण पा याचे लेखाप र ण (महसूल न होणा-या अथवा वाया  १२ म हने 

      जाणारे पा यासह)   

२.     मलिन:सारण क  व जलिन:सारण क  अिधक उजा काय म करणे १२ म हने 

३.     उजा काय म प तीचा वापर क न र यावरील दवे अपारंपा रक उजा अनुकुल करणे. १२ म हने 

 ४.  ीन इमारत साठी ो साहन देणे. ( उदा. मालमता कर अथवा बांधकाम परवानगी/िवकास     २४ म हने 
           शु काम ये सवलत )   

११ व छ भारत अिभयान          
( Swachh Bharat 
Mission ) 

१.     उघडयावरील शौचास बंदी करणे. 

३६ म हने 
 २.      कचरा गोळा करणे. (१००%) 
 ३.      कचरा वाहतुक करणे.( १००%) 
 ४.   शा ीय प तीने कच-याची िव हेवाट लावणे.( १००%) 
 

     
            सह /- 

       आयु  

   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

   
       पंपर -४११०१८ 

 


