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

कायप का मांक – ३८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०६/१२/२०१७               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०६/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१४) मा.अिमत राज  गावडे  
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

   यािशवाय मा. वीण आ ीकर-अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-
मु यलेखापाल,मा..डॉ.पवन साळवे-अित.वै क य अिधकार , मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर-सहशहर 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.बहुरे,मा.राऊत,मा.दांगट-
सहा यक आयु ,मा.पवार- ,कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, 
औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व 
तंञ ान अिधकार , मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जुंधारे,मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.पाट ल,मा.घुबे-कायकार  अिभयंता 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 ६७) महापािलकेतील आजी नगरसद यांना आरो य वमा योजना लागु 

करणेबाबत... 
वषय मांक ६८) मनपाचे न वन ग,ह े य कायालय े ातील जलिनःसारण निलकांची 

वा षक साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे कामाबाबत... 
वषय मांक ६९) मे.टेक-९ स हसेस यांना सारथी हे पलाईनक रता कॉल ऑपरेटर िनयु  

करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक ७०) महापौर चषक रा य अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१७-१८ (म हला व 

पु ष) आयोजनाकर ता पुना ड ट हॉलीबॉल असोिसएशन यांना 
करारनामा क न पधा खच अदा करणेस मा यतेबाबत – मा.माधुर  
कुलकण , मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक ७१) मागासवघ य युवक/युवतींना परदेशातील उ च िश णासाठ  अथसहा य 
देणेबाबत – मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक ७२) यायामशाळा सेवाशु क त वावर देणेबाबत – मा.अिमत गावडे, मा.कंुदन 
गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ७३) जु या ह ची वकास योजना दुस-यांदा सुधार त कर याबाबत.... 
वषय मांक ७४) वॉड .२४ न वन भाग .२९ इं ायणीनगर से. .१ महारा  कॉलनी 

शेजार ल मोकळा भूखंड .३ म ये पोह याचा तलाव बांधणेबाबत – 
मा.अिमत गावडे, मा.उषा मुंढे यांचा ताव... 

वषय मांक ७५) भाग .१८ गांधीपेठ मधील र यांचे काँ ट करण करणे या कामास 
क प स लागार नेमणेबाबत-मा.माधुर  कुलकण , मा.वैशाली काळभोर 

यांचा ताव... 
--------- 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडग े    अनुमोदक-मा.हषल ढोरे 
 

 द.०६/१२/२०१७ रोजी भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महाप रिनवाण दन 
अस याने तसेच मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यां या मातो ी ह.भ.प.चं भागा पांडुरंग 
जगताप उफ नानी यांचे द.३०/११/२०१७ रोजी दु ःखद िनधन झाले आहे. तर  यांना ांजली 
वाहून सभा गु वार द.०७/१२/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
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(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

 
 
मा.सभापती – गु वार द.०७/१२/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

        (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ३८ 
 (सभावृ ांत) 

( दनांक ०६/१२/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०७/१२/२०१७             वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/१२/२०१७ ची तहकुब 
सभा गु वार, दनांक ०७/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० 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.सावळे िसमा र वं    - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे  
१५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

   यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.आ ीकर-अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.पवन साळवे-अित.वै क य अिधकार ,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.दुरगुडे,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत,मा.बहुरे,मा.राऊत,मा.दांगट-सहा यक आयु , मा.पवार- .कायदा 
स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.आवार -
शासन अिधकार  (िश णमंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, 

मा.तांबे,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,
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मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.च हाण-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार , मा.िशंपी-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
ठराव मांक – १४६५      वषय मांक – १ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८५/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-5-2017-18 अ वये भाग .१३ िनगड  

गावठाण मधील पवळे उ डाणपुल ते एल आय सी इमारती पयत या र याचे कडेने कलर पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी म.ेसंजय कॉ ॅ टर िन.र. .46,21,566/- (अ र  र कम पये शहेेचाळ स लाख 
एकवीस हजार पाचश े सहास  फ ) पे ा 19% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .37,43,468/-  पयत काम क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४६६      वषय मांक – २ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य क/ह मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०४/१७ द.२३/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते २५) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलम लागू अस यास, 

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 रा हल या अट स 
अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४६७      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१०९७/१७ द.२४/११/२०१७ 

  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४६८      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – फ े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/६४०/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पं.िचं.मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . व ुत/1/2017-2018 अ वये 

“फ े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल व वध काय माकर ता विन ेपण यव था काश 
यव था सी. सी. ट . ह  कॅमेरे जिन  भाडे त वावर वापरणेबाबत(सन 2017-18)” कामी 
मे.मोरया मंडप डेकोरेटस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,99,970/- (अ र  र. .नऊ लाख 
न या नव हजार नऊशे स र फ ) पे ा -0.99% कमी दराने वकार यात आली आहे. मंजुर 
दराने ठेकेदारास तातड ची बाब हणुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४६९      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/३८०/२०१७ द.२८/११/२०१७ 

  मा.सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

क याणाकार  योजना राब व यात येतात. मागासवग य क याणाकार  योजन े अंतगत 
मा.महानगरपािलका सभा ठराव .५२१ द.५.७.२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना 
.८ अ वये परदेशातील उ च िश ण घेणा-या  मागासवग य मुला/मुलींना अथसहा य देणे या 

योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज माग व यात आले होते. सन २०१७-१८ या आिथक वषात 
एकुण ०९ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता ०७ अज 
पा  झाले असून यापैक  ०१ अजदार कु. करण शामराव छ े यास लाभ दे यात आलेला आहे. ०२  
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अज अपा  झाले आहेत. उवर त ०६ पा  लाभाथ ना यके  र. .१,५०,०००/- या माणे एकुण 

कम .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख पये फ ) अथसहा य अदा करणेकामी खच 
होणार आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात “मागासवग य युवक/युवतींना परदेशातील 
उ च िश णासाठ  अथसहा य” या उपलेखािशषावर र कम .१,९८,५०,०००/- इतक  तरतुद 
िश लक असुन यामधुन खच कर यात येईल. तर  सदरचे खचास व अपा  अजापैक  
कागदप ांची ुट पुतता केलेनंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना अथसहा य मंजूर करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७०      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य इ मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२३८/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/35/2017-18 अ वये भाग .३१ दघी 

मधील स.नं.८५ पै आर ण .२/१२२ ाथिमक शाळा यांस िसमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी म.ेबी आर शहा िन.र. .46,36,421/- (अ र  र कम पये शेहेचाळ स लाख 
छ ीस हजार चारशे एकवीस फ ) पे ा 12.75% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .40,45,277/-  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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७१      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इम/ुका व/२३९/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४१/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 

व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व  
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दु तीची कामे करणेकामी मे. ीक शन शैल  िश. फाळके िन.र. .११,२०,४४८/-(अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   

िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,०८,४०३/- 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 करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७२      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इम/ुका व/२४०/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/१०/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे व तीम ये 

अ नशामक क ासमोर ल जुने संडास लॉक पाडुन नवीन संडास लॉक बांधणेकामी मे. ी 
क शन शैल  िश. फाळके िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदुस   फ ) पे ा ११.८५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२०,५७,६५६/- 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 – १४७३      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४१/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४१/१७-१८ भाग .३२ सँड वक कॉलनी 

 (नवीन . .५) म ये उवर त प रसरातील र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. 
ीगणेश क शन िन.र. .१४,९९,४९०/- (अ र  र. . चौदा लाख न या नो हजार चारश ेन वद 

फ ) पे ा ३.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५३,००६/- पयत काम 
क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 – १४७४      वषय मांक – १० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४२/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२९/१७-१८ भाग .२९ इं ायणीनगर मधील 

से. .७,१० व औ ोिगक पर सरातील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. िन.र. . १५,००,०००/- (अ र  र. . पंधरा लाख फ ) पे ा ६.६०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,०१,०००/- 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 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 करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७५      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४३/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/४५/१७-१८ भाग .२९ इं ायणीनगर म ये 

ािधकरण व औ ोिगक पर सरातील डांबर  र यांची दु ती करणेकामी  मे. ल सी क शन 
ा.ली. िन.र. . १५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा ६.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन   

िन वदा मंजुर दरान े र. .१४,०१,०००/- 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. 
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ठराव मांक – १४७६      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४५/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/३७/१७-१८ इं ायणीनगर, ािधकरण 

से. .४,६,९,११ व पाईन रोड पर सराम ये पे हंग लॉक व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क कशन िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा १५.५०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१२,६७,५००/- 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 याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७७      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४६/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/१५/१७-१८ भाग .३० मधील सदगु नगर 

भागात उवर त र यांची डांबर करणाने सुधारणा करणेकामी  मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .ते वस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस   फ ) पे ा ३.४५% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े र. .२२,५३,७३५/- 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 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 – १४७८      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२४४/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/५१/१७-१८ इं ायणीनगर, ािधकरण से. . 

४,६,९,११ व पाईन रोड पर सराम य े फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी 
सदगु कृपा क कशन िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा १५.५०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१२,६७,५००/- 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 याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४७९      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/८२६/१७ द.२८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे आरो य वभागास आव यक काब िलक ड ट 5 ट के RWC1 सा ह य खरेद कामी 

ई िन.सु. .21/2017-18 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  
िन वदेमधील मे ल मी केिमकल लाईम अँड पे ट कं ोल, पुणे यांचे ती बॅग (50 कलो) 
र. .2224/- या माणे 2388 बॅगसाठ  एकुण र. .53,10,912/-  इतका खच येणार आहे. ा  लघु म 
दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .53,73,000/- (अ र  र. . ेप न लाख याह र हजार 
फ ) पे ा 1.15 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन 

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 – १४८०      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१७०/१७ द.२९/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/१७/२०१७-२०१८ अ वये भाग .२४ मधील 

अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी मे.लोणावला कं शन कं. 
िन.र. .३४,९४,२९६/-(अ र  र. .चौतीस लाख चौ-या नव हजार दोनशे शहा नव फ ) पे ा ५.०७% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,१७,१३५/- पयत काम क न घेणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८१      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१७१/१७ द.२९/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२५/२०१७-२०१८ अ वये भाग .२३ म ये 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन िन.र. .३५,०१,१०५/-(अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार एकशे पाच फ ) पे ा ४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .३३,४१,८०५/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८२      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१७२/१७ द.२९/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२९/२०१७-२०१८ अ वय े भाग .१९ 

मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणकेामी मे.धने र कं शन 
िन.र. .३४,९९,७४४/-(अ र  र. .चौतीस लाख न या नव हजार सातशे च वचेाळ स फ ) पे ा 
५.३५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३३,१२,५०८/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४८३      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१७३/१७ द.२९/११/२०१७ 

वषय - भाग .२३ मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणबेाबत... 
वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४८४      वषय मांक – २० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/७४२/१७ द.२८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे वै कय वभागास दर करार प दतीने महारा   रा य हातमाग सहकार  महासंघ 

मया दत मुबंई(महाटे स) यांचेकडून तावात नमूद माणे िलनन सा ह य (बेडिशट, चादर व 

लॅकेट) खरेद कामी ा  दराने खरेद  करणेस व याकामी र. .31,07,463/-(अ र  र. .एकतीस 
लाख सात हजार चारशे ेस  फ ) व अिधक जीएसट सह असे एकुण रकमेस येणा-या य  
खचास यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८५      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/२८७/१७ द.२८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१२/२०१७-१८ अ वये पंपळे गुरव भाग 

.५७ येथे र या या कडेने व फुटपथावर रबर मो डेड कलर पे ह ंग लॉक बसवून फुटपाथचे 
नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .३८,४४,०७१/- (अ र  र. .अडोतीस लाख च वेचाळ स हजार ए काह र फ ) पे ा 
२८.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२७,२९,६७५/- पयत काम क न घेऊन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४८६      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३६२/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/4 -2017-18 अ वये भाग 

.१७ मधील र यांची दु ती को ड प दतीने करणकेामी मे.परमानंद ए. पलानी 
िन.र. .9,33,613/- (अ र  र. .नउ लाख तेहतीस हजार सहाशे तेरा फ ) पे ा -18.09% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन 
राहून याचेंबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८७      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३६४/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/38-2017-18 अ वये 

भाग .१८ मधील र यांची दु ती को ड िम स प तीने करणकेामी मे.परमानंद ए. पलानी 
िन.र. .8,39,723/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार सातशे तेवीस  फ ) पे ा -18.09% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स 
 अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८८      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३५४/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/43-2017-18 अ वये 

भाग .१७ म य े थम ला ट प टे मारणेकामी मे.एस.एम. क शन िन.र. .9,31,456/- 
(अ र  नउ लाख एकतीस हजार चारशे छप न फ ) पे ा -25.22% कमी या ठेकेदारांकडून काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४८९      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३६०/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/43/-2016-17 अ वये 

भाग .२० म ये बजलीनगर व िगर राज सोसायट  व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण बी.सी. 
प तीने डांबर कऱण करणकेामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा. िल.िन.र. .7,93,232 /- 
(अ र  र. .सात लाख या नव हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा -10.08% कमी या ठेकेदारांकडून 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४९०      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३५८/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/14/2017-2018अ वये 

काळेवाड  भाग .४७ येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट प टचे प टे मारण,े वाहतूक 
वषयक काम ेकरणे, व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक करकोळ दु तींची काम ेकरणकेामी 
मे. ी गु  क शन िन.र. .6,96,731/- (अ र  र. . सहा लाख शहा नव हजार सातशे एकतीस 

फ ) पे ा -16.10% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४९१      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३५६/१७ द.२७/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/33/2017-2018 अ वये 

वजयनगर भाग .४६ मधील व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक दु तीची कामे कऱणकेामी 
मे.अ द यराज असोिसए स िन.र. .6,96,545/- (अ र  र. .सहा लाख शहा नव हजार पाचशे 
पं चेचाळ स फ ) पे ा -24.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४९२      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/३४३/१७ द.२२/११/२०१७ 

  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .1/1-2017-2018 अ वये ब 

े य कायालयांतगत होणा-या व वध काय मासाठ  ता पुरती व पात वनी ेपण, काश, 

जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणकेामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 
िन.र. .9,99,957/- (अ र  र. .नउ लाख न या नव हजार नउशे स ाव न फ ) पे ा-0.90% कमी 
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स 
 अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४९३      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४१८/२०१७ द.२८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मशानभूमी/दफनभूमी चे ठकाणी व छता व 

सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत िन वदा नो टस .१२-
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२०१२/१३ िस द करणेत आली होती. यानुसार पा  ३६ सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे 
ठकाणी ८ तासासाठ  र. .३०९/- ित दन ित काळजीवाहक दरमहा या दराने ४ काळजीवाहक 
पुर वणेचे आदेश देणेत आलेल े होते. तावात नमूद माणे सुर ा वभागाकड ल पञ 

.सु व/६/का व/१०५६/२०१७ द.१५/०९/२०१७ अ वये सदर ठकाणी द.१६/०९/२०१७ पासून 
रखवालदार मदतनीस िनयु  करणेत आलेले आहे. ३६ मशान/दफनभूमीत काळजीवाहक 
पुर वणेत आले या सं थांची मुदत द.३१/०७/२०१७ रोजी संपु ात आलेली आहे. तसेच 
द.१६/०९/२०१७ पासून सुर ा वभागामाफत सदरचे कामकाज सु  के याने द.०१/०८/२०१७ ते 
द.१५/०९/२०१७ अखेर पयत िनयु  केले या सं थांनी कामकाज केले अस याने सदर सं थांना 
या कालावधीचे वेतन देणे आव यक आहे. तर  द.०१/०८/२०१७ ते द.१५/०९/२०१७ अखेर 

पयत ३६ मशान/दफनभूमीत काळजीवाहक पुर वणेत आले या सं थांना मुदतवाढ देणे आव यक 

आहे. या कालावधीसाठ  अंदाजे र. .१५,३५,११२/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

िनणय- न दफनभूमी आ ण मु लम दफनभूमीम ये यांचे लोक राहू दयात पण आपला एक 
काळजीवाहक (केअरटेकर) या ठकाणी ठेवावा ते लोक पण चांगले काम करतात यांनाच 
दयावे अशा सूचना आहेत व यांचे पेमट सात ते आठ मह यापासून काढलेले नाह त ते 
लवकर कढावे.   

---------- 
ठराव मांक – १४९४      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२१/२०१७ द.३०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/6/2017-18  अ वय ेवैदुव ती, कािशदनगर, 

जवळकरनगर, द नगर, पंपळे गुरव येथील ेनेज लाईन व चे बसची करकोळ देखभाल व दु ती 
करणेकामी  M/s S.D.Ajwani यांनी िन.र. .37,49,997/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकुणप नास 
हजार नऊश ेस यानऊ फ ) पे ा 21.77% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
29,33,623/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४९५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६११/२०१७ द.३०/११/२०१७ 

  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२२/२०१७-१८ भाग .१६ म ये डाबंर  

र याचे दु तीची कामे करणेकामी M/s.V.M.Matere Infra.(I) Pvt.Ltd. िन.र. .२१,००,८३६/-
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे छ ीस फ ) पे ा ३.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .२०,२५,२०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश 

िनगत केल ेअसलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४९६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/५१९/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालय क भागाकड ल िन वदा नो. . ७-२०१७/१८ मधील 

अ. .१९ अ वये थाप य वभागा या मागणीनुसार संत तुकारामनगर े ागृहा या 
नुतनीकरणांतगत वाढ व मतेचा जिन संच बस वणेकामी मे. पल मी इले क स 
िन.र. .२८,२७,४४३/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख स ावीस हजार चारशे ेचाळ स फ ) पे ा 
९.२५% कमी, या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४९७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/१११७/२०१७ द.३०/११/२०१७ 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४९८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२५०/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 42/20/2017-18 अ वये भाग .३१ दघी 
मधील स.नं.८५ पै आर ण .२/१२२ ाथिमक शाळा यांस िसमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी म.ेके कमलेश िन.र. .44,34,190/- (अ र  र कम पये च वेचाळ स लाख 
चौतीस हजार एकशे न वद फ ) पे ा 17.83% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .36,43,574/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १४९९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/९५/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/22/2017-18 अ वये, भाग .२५ पुनावळे 

गावठाण व उव रत ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावला कं शन 
कं. िन.र. .३५,०१,३७४/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चौ-याह र  फ ) पे ा 
६.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  ३२,८४,९८९/- पयत काम क न घेणेस 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५००      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/९४/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/19/2017-18 अ वये, भाग .१९ म ये 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े लोणावला कं शन कं. िन र. .३५,०१,३३१/- 
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(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे एकतीस फ ) पे ा ४.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र.  ३३,५३,९२५/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५०१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/९३/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/10/2017-18 अ वये, भाग .२५ मधील 

अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी म.े लोणावला कं शन कं. िन 
र. .३५,००,५८९/- (अ र  र. .प तीस लाख पाचश ेएकोणन वद फ ) पे ा ५.८५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान ेर. .३२,९५,८०५/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५०२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/९२/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .16/12/2017-18 अ वये, भाग .२५ ताथवडे 

गावठाण व उव रत ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे.लोणावला कं शन 
कं. िन.र. .३५,०१,११६/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे सोळा फ ) पे ा ४.२१% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३३,५३,७१९/- पयत काम क न घेणेस या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५०३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/९६/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-2-2017-18 अ वये भाग .२८ मासुळकर 

येथील MIDC उव रत ना याची देखभाल दु ती करणेकामी म.े ी सदगु कृपा क शन 
िन.र. .28,01,111/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे अकरा फ ) पे ा 
34.34% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .18,39,209/-  पयत काम क न घेणेस   या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय –  
अ) वकास कामां या गुणव ेबाबत-  
१)  शहरातील जेवढ  वकास कामे चालू आहेत या याम ये कामाचा दजा चांगला राखला गेला 
पाह ज.े नालादु तीची काम जे आहेत यात वाळू याऐवजी  ी स वापरली जाते. कामा या 
दजाकडे ल  दयाव.े 
२) दरवष  तीच ती काम रपीट होतात कामाचा दजा राखलातर दरवष  तीच ती काम करावी 
लागणार नाह त. दोन वषान,े पाच वषाने अशी दु ती असली पाह ज.े सतत दु तीची कामे 
करणे यो य नाह त. 
३) औंधम ये र ता चालू आहे या ठकाणी पे ह ंग लॉक लावताना ते यव थतपणे ठोकून 
लावले जातात या माणे आप याकडे लॉक लावावेत. आप याकडे आज लॉक लावलेतर पाच ते 
सहा दवसात खालीवरपणा येतो, दड दड इंचाचा फरक असतो खालचा बेस तयार करत नाह त 
तो तयार केला पाह जे व फेस टू फेस लॉक लागले पाह जेत याकडे पुण ल  दयाव.े 
४) सव कायकार  अिभयतंा, डे युट  इं जनीअर, युिनअर इं जनीअर कामावर ह जीट करतात 
तर ह  कामाचा दजा राखला जात नाह . खाली माती असेलतर याची ले हल केली पाह ज,े मु म 
असेलतर याची ले हल केली पाह ज,े रोलर फरवून घेतला पाह जे, पाणी टाकून धुमस क न 
यावर पे ह ंग लॉक लावावेत.  

५) र याचे कडेचे पे ह ंग लॉक सहा मह यात, तीन मह यातच खचले गेलेले आहेत. ते 
तुटतात परत याची दु ती येते, तर  पे ह ंग लॉक लावताना काळजी घेतली पाह ज.े 
६) स मा. सद य उ म कदळे यांनी यां या वॉडाम ये जो कोणी कॉ ॅ टर काम करतो 
याबाबत जी सूचना केली या सूचनेवर आपण पुणपणे ल  क त कराव.े   

७)  या या भागाम ये ास कटर या मशीन घेतले या नाह त यांनी पुढ या बुधवार पयत 
मिशन घेत या या दाखवा यात व तसा मला फोन करावा मी हजीटला येणार आहे.  
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८)  ी.खोराटे साहेब यांची त येत बर  नसते यामुळे सव नगरसेवकांना फोन कुणाला करावा 
असा  पडतो. आरो य वभागाबाबत एक आठवडयात िनणय यावा.  
ब) अनिधकृत होड ग, कऑ स, आजी माजी नगरसेवकां या नावां या बोड बाबत – 
१)  अनिधकृत होड ग, कऑ स यासंदभात गेले आठ मह न े आ ह  य  करतो. पुढ या 
बुधवार  ी.कडु कर िमट ंगला आले नाह तर यांना शासनसेवेत परत पाठवावे. 
२)  थायी सिमतीने केले या आदेशाचे वारंवार ते उ लंघन करतात, आदेश पायदळ  तुडवतात. 
शहरात सवात जा त उ प न देणारा कंवा आकषन असणारा, शहराब ल मा हती देणारा हा 
वभाग आहे तो अकाय म य कडे देवू नय.े अिधका-यांना जे काम दल ते काम यांनी केल 
पाह ज.े आदेशाचे पालन केलेतर नाह  कारवाई कर यात यावी.   
३) या शहराला व ूपीकरणाच हण लागलेल आहे. आताच स मा. सद यांनी त ार  केले या 
आहेत, आ ह  वॉडात गेलोतर आम या नावा या बोडावर सु दा अनिधकृत ले स लागलेले 
असतात. 
४) याबाबतीत पॉलीसी ठरवावी व यापुढे कुठेह  आम यासह त कोणाचाह  बोड अनिधकृत 
लागलेला असेलतर तर तो आपण काढावा. 
५) शहरातील. एकह  होड ं ज अनिधकृतपणे लागले नाह  पाह ज.े हॉटे सचे, लासेसचे 
सगळया कारचे  अनिधकृत बोड लागतात, टनला सु दा  अनिधकृत होड ज लागलेले असतात. 
छञपती िशवाजी महाराज वेश दार, शाहू महाराज वेश दार, आ णाभाऊ साठे वेश दार या 
सगळया ठकाणी अनिधकृतपणे टकस लागलेले आहेत. याबाबतीत आपली यंञणा काह च 
कारवाई करत नाह . या यावर फोन नंबर िलह लेले असतात, भाग अिधका-यांनी यांना दंड 
आकारला पाह जे जेणेक न पु हा ते लावणार नाह त. 
६) आप याकडे फुटपाथ आहेत ते गाडया लाव यासाठ  नाह  तर ते लोकांना चाल यासाठ  आहेत. 
आपले र ते गाड  चालव यासाठ  आहेत तर तेथे ले स लाव यात येते. सायकल ॅक आहेत 
तेथे सु दा अित मण झालेल आहे. यामुळे शहराला बकाल व प आलेल आहे. डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळयाजवळ बोड लावलेला आहे तेथे सु दा पलीकड ल बाजूस कटआऊट लागलेला 
आहे. परवानगी घेवून लावावेत, याबाबत यो य ती कारवाई करणे आव यक आहे.    
७) ी.तांबे साहेब अित मणबाबत तु ह  यावेळेस पञ दयाल यावेळेस या या खाली िलहून 
टाकावे क  कुठ याह  राजक य पुढा-याने, नगरसेवकाने फोन केलातर या या कलमा माणे तुमच 
पद अपाञ का क  नये.  
८) सव भाग अिधकार  व तांबे साहेब आपणास सूचना आहेत क  सोमवार पासून एकह  
अनिधकृत होड ज, ले स छोट-मोठ कुठलेह  र यावर लागले नाह  पाह ज.े  
९) नगरसेवक यां या नावा या बोड बाबत िन त असे धोरण ठरवाव.े तसेच नामफलकाचे रंग, 
टाईप, आकार आ ण उंची एकसारखी ठेवावी. माजी नगरसेवक व पदािधका-यांचे नामफलक 
काढून यावेत.  
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१०) भाग अिधकार  ी.इंदलकर साहेब दड मह यापासून थायी सिमती या सभेस उप थत 
नाह त. आता स मा.सद यां अनुराधा गोफणे यांनी सांगीत या माणे भोसर चा उ डाणपुल जेथून 
सु  होतो पीएमट  चौकापासून धावडे व तीपयत संपुण मंडईचे लोक बसलेले असतात व पुण 
कचरा तेथेच टाकलेला असतो यामुळे ॅ फकह  जाम होते. पुला या खाली दो ह  बाजूने गाडया 
लागले या असतात व या गाडयावरती ओपनली हातभ ट  दा  वक या जाते याबाबत 
आप याकडन कायवाह  केली जात नाह . 
११) भोसर  पुलाखाली डबल रोडवा ड ंग झालेल आहे. पह ला जा र ता आहे तो तीस ते चाळ स 
फुटाचा र ता होता. तर  या पुला याखाली पाक ग दयाव या ठकाणी हातगाडया नवीन 
लागले या आहेत. िशवाय आता मोठमोठया बसेस सु दा या ठकाणी लाव या जातात. यामुळे 
छोटया गाडयावाले खरेद ला आ यानंतर यांनी गाडया कुठे लावायचा हा  पडतो व ते 
दुकाना या पुढे गाड  पाक करतात. तसेच या ठकाणचे हॉकस दवसां दवस वाढत जात आहे 
यामुळे या ठकाणी कारवाई झाली पाह ज.े दुकानवा यांच पाक ग पुलाखाली आणलेतर ऍटोमॅट क 

र ता मोकळा होईल.  
१३) या ठकाणी उघडयावर दा  वकली जाते याबाबत पोलीसानंा कळवाव.े 
१४) मोरवाड  चौकाम ये डा या बाजुला वळतो तेथे आठ- दहा र ावा यांनी र ा टॅ ड चालू केले 
आहे यामुळे या ठकाणी लोक थांबतात ॅ फक जाम होते. या ठकाणी मे ोचा पलर सु दा येत 
आहे. याबाबतीत सु दा तातड ने कारवाई करणे आव यक आहे.  
१५) पे हर लॉक या बाबत, होड ज या बाबत, हॉकसबाबत व आजी व माजी नगरसेवकां या 
नावा या बोडाबाबत मा.आयु  साहेबांनी केले या सूचनांवरती ताबडतोब अंमलबजावणी झाली 
पाह ज.े हॉकस झोनसंदभात सव गटने यानंा बोलवून यांना सांगून डसबर या जीबी सभेपुढे 
धोरण ठेवावे.                                

---------- 
ठराव मांक – १५०४      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/९७/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-9-2017-18 अ वये भाग .४ कृ णानगर 

मधील हरगुडे व ती पर सरात ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पय े अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
33.3% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .18,68,347/- पयत काम क न घेणेस   या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५०५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/९८/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-1-2017-18 अ वये भाग .१३ िनगड  

गावठाण येथील साईनाथ नगर मधील र याचे कलड चेकड टाई स बस वणेकामी मे.भालेराव 
क शन िन.र. .46,21,737/- (अ र  र कम पये शेहेचाळ स लाख एकवीस हजार सातशे 
सदतीस फ ) पे ा 22.5% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .35,81,846/-  पयत 
काम क न घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

िनणय- १) शहरातील फुटपाथ सगळ कडे एकसारखे असले पाह जेत, याचे डझाईन एकसारखे 
पाह जेत. याच माग या वेळेस ेझटेशन दयायला सांगीतल होतं. लोकांना कळल पाह जे 
क  महापािलकेचा फुटपाथ आहे यामुळे सव ठकाणी एकसारखे फुटपाथ यावे.    
२)  कामाचा दजा चांगला राह ला पाह जे याबाबत ल  दयाव.े व शहरातील फुटपाथ 
सगळ कडे एकसारखे असले पाह जे याबाबतचे ेझटेशन मा.आयु  साहेबांना दयावे. 

---------- 
ठराव मांक – १५०६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/९९/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-37-2017-18 अ वये भाग .५
जाधववाड  कुदळवाड  मधील मनपा इमारतींची व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेदेव 
क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ )
पे ा 28.1% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,17,507/-  पयत काम क न 
घेणेस   या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५०७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१००/१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-1-2017-18 अ वय े भाग .५ जाधववाड  
मधील ता यात आलेले र ते एम पी एम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .27,63,772/- (अ र  र कम पय ेस ावीस लाख ेस  हजार सातशे बहा र 
फ )पे ा 32.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .18,79,089/-  पयत काम 
क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

ठराव मांक – १५०८           वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/७५८/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/२०/२०१७-१८ अ वय े जाधववाड  प रसरात 
पाणीपुरवठा सुधारणेक रतापाईपलाईन टाकणकेामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम 
.२८,००,८२१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठश ेएकवीस फ ) पे ा १६.००% कमी दराने या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .२४,७०,३२४/-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. 
---------- 

ठराव मांक – १५०९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/७५६/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/१९/२०१७-१८ अ वय े फ भागातील 
हे ेव ती, वेणीनगर,सहयोगनगरप रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकण ेव इतर  
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अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .३५,०१,३९६/- (अ र  र. . 
प तीस  लाख एक हजार तीनशे याह नव फ ) पे ा १४.१८% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३१,५५,१४२/-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. 
---------- 

ठराव मांक – १५१०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/७५७/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपरुवठा वभागा या िन. .१०/१०/२०१७-१८ अ वय े फ भागातील 
हे ेव ती, वेणीनगर, सहयोगनगर प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकण े व इतर 

अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम .२८,००,८१०/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख आठशे दहा फ ) पे ा १४.१८% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२५,२३,८३७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े
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. 
---------- 

ठराव मांक – १५११      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/७५५/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१०/२७/२०१७-१८ अ वय े जाधववाड  से. .१३ 
व १६ प रसरात व राजेिशवाजीनगर येथे आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणेकामी  मे.युिनक 
ेडस िन वदा र कम .२८,००,०२५/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख पंचवीस  फ ) पे ा 

१७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २४,११,९९७/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
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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. 
---------- 

ठराव मांक – १५१२      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३५/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/14/2017-18 अ वय े वैदुव ती, 
पंपळेगुरव इतर प रसरात जलिन:सारण नलीकांची कामे करणेकामी M/s S D Ajwani यांनी 
िन.र. .44,99,986/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) पे ा 
20.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,65,339/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५१३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३३/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/19/2017-18 अ वये िचखली मैलाशु करण 
क ांतगत वेणीनगर ते मोरेव ती टॉवरलाईन मधील जु या जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s Anant Balkrishna Bahirat यांनी िन.र. .29,99,765/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार सातशे पास  फ ) पे ा 25.88% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 22,23,426/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५१४      वषय मांक – ५० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३४/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/21/2017-18 अ वये ब े य 
कायालयाअंतगत िचंचवड गावठाण, केशवनगर, ताथवडे पुनावळे इ. े ात वा षक ठेकेदार  
प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K Bhosale Contractor 
यांनी िन.र. .42,01,602/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे दोन फ ) पे ा 
11.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 37,39,426/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५१५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३७/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/41/2017-18 अ वये िमिलंदनगर, 

जजामाता हॉ पटल, अशोक िथएटर, पंपर गांव येथील नेेज लाईन व चबसची करकोळ देखभाल 
व दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .37,49,998/- (अ र  र.  
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे अठया नव फ ) पे ा 18.77% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 30,46,123/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५१६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३०/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/58/2017-18 अ वये िचखली 
मैलाशु करण क ांतगत पीनगर व सहयोग नगर प रसरातील जु या जलिनःसारण निलका 
बदलणे व उवर त ठकाणी न वन जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. S K Bhosale 
Contractor यांनी िन.र. .37,49,347/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे 
स ेचाळ स फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
27,74,517/- 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 य े
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५१७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३६/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/87/2017-18 अ वये जजामाता 
हॉ पटल, अशोक िथएटर, पंपर  वाघेरे व इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची काम े
करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .44,99,994/- (अ र  र. .च वचेाळ स 
लाख न या नव हजार नऊशे चौ-या नव फ ) पे ा 16.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 37,67,845/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५१८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३१/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/12/2017-18 अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत शेवाळे गाडन रे टॉरंट कासारवाड  ते कासारवाड  मैलाशु द करण 
क ांपयत मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s.Shree Sadgurukrupa 
construction यांनी िन.र. .74,99,942/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे 
बेचाळ स फ ) पे ा 20.35% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
59,73,704/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े
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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५१९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४३२/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  7/14/2017-18 अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत कासारवाड  गावठाण, पा नाथ सोसायट  व उव रत ठकाणी 
मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s Shree Sadgurukrupa construction 
यांनी िन.र. .59,99,968/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे अडूस  फ ) 
पे ा 20.45% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 47,72,975/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५२०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२५/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/3/2017-18 अ वये फ े य 
कायालया या काय े ातील पीनगर, व हे ेव ती प रसरातील चबस व ेनेज लाईनची 
आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s.S K Bhosale Contractor यांनी 
िन.र. .44,99,375/- (अ र  र. . च वचेाळ स लाख न या नव हजार तीनशे पं याह र फ ) 
पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 34,19,525/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५२१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२७/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/59/2017-18 अ वये िचखली व      
च-होली मैलाशु करण क ांतगत तळवडे गावठाण व संत तुकाराम नगर प रसरात जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी िन.र. .44,99,380/- (अ र  
र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,29,541/- 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 राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५२२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२९/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  6/57/2017-18 अ वये िचखली व       
च-होली मैलाशु करण क ांतगत तळवडे- वेणीनगर मु य र ता व पर सरातील जु या 
जलिनःसारण निलका बदलणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s S K 
Bhosale Contractor यांनी िन.र. .29,99,704/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव 
हजार सातशे चार फ ) पे ा 24.00 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 
22,79,775/- 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 य े
झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५२३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२६/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/60/2017-18 अ वये फ े य 
कायालया या काय े ातील िचखली जाधववाड  व बो-हाडेवाड  प रसरातील चबस व ेनेज 
लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी 
िन.र. .44,99,802/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार आठशे दोन फ ) पे ा 
26.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,29,853/- 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५२४      वषय मांक – ६० 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४२८/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/77/2017-18 अ वये फ े य 
कायालया या काय े ातील स.े .२२, यमुनानगर व िनगड  गावठाण प रसरातील चबस व ेनेज 
लाईनची आव यकतेनुसार देखभाल दु ती करणेकामी M/s S K Bhosale Contractor यांनी 
िन.र. .44,99,653/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार सहाशे ेप न फ ) पे ा 
22.00%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,09,729/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५२५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३८१/२०१७ द.   /   /२०१७ 

  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .47 अ वये अ 
े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१४ प रसरातील ट लाईट द यांचे 

नुतनीकरण करणेकामी (१६-१७) म.ेयश इले ोलाईन िन.र. .5,22,378/- (अ र  र. .पाच लाख 
बावीस हजार तीनशे अ याह र फ ) पे ा 19.50% 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 – १५२६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१२/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०४/२०१७-१८ भाग .१८ म ये न वन 
पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.R.M.ENTERPRISES िन.र. .३६,४१,०५५/- (अ र  र. . 
छ ीस लाख ए केचाळ स हजार पंचाव न फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२६,२१,९२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५२७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१६/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०१/२०१७-१८ भाग . १५ म ये पे ह ंग 
लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

M/s.R.G.MANGALWEDEKAR िन.र. .४६,२१,५७८/-(अ र  र. .शहेेचाळ स लाख एकवीस 
हजार पाचशे अ ठयाह र फ ) पे ा २१.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३६,१५,४६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय-  १)  कती ट के बीलो जायचे याबाबतीत ठरवाव.े  
---------- 

ठराव माकं – १५२८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१५/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/१५/२०१७-१८ भाग .२६ म ये पे हंग 
लॉक, गटस,र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
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M/s.R.G.MANGALWEDEKAR िन.र.४६,२०,९९०/-(अ र  र. .शहेेचाळ स लाख वीस हजार 
नऊशे न वद फ ) पे ा २२.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३५,६८,७९१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५२९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१३/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२८/२०१७-१८ भाग .२७ म ये नवीन 
पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.S.S.ENTERPRISES s.m.gupta. िन.र.३६,४०,९११/-(अ र  
र. .छ ीस लाख चाळ स हजार नउशे अकरा फ )पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२७,१२,४७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५३०      वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१४/२०१७ द.२/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/०३/२०१७-१८ भाग .१६ म ये न वन 
पे ह ंग लॉक बसवणेकामी M/s.R.G.MANGALWEDEKAR िन.र.३६,४१,४५५/-(अ र  
र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार चारशे पचंाव न फ ) पे ा २१.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४८,७१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक – १५३१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१३/का व/८८५/२०१७ द.०५/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १२१ आजी नगरसद य + ५ वकृत सद य असे एकुण 
१२६ नगरसद य व यांचे कुटंुबीय (पती/प ी व २ अप य – २१ वषापयत) यांचा वा षक र. .पाच 
लाख इत या र कमेचा आरो य वमा योजना लागु करणेसाठ  ई िन वदा सुचना .१/२०१७-१८ 
मधील लघु म िन वदाधारक M/s. Marsh India Insurance Brokers Pvt. Ltd. यांचेबरोबर करारनामा 
क न यांचे मागणीनुसार आजी नगरसद यांचा आरो य वमा ‘IFFCO ToKIO General Insurance 

Co.LTD., Pune’ यांचेमाफत उतर वणार अस याने याकामी येणारा खच र. .१७,८९,०००/- ‘IFFCO 

ToKIO General Insurance Co.LTD., Pune’ यांचे नावे आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय-  १)  वमा योजनेबाबत यांनी यांनी नकार दलेला आहे या नगरसद यांची नावे  

  वगळून वषय मंजूर. 
---------- 

ठराव मांक – १५३२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.अनरुाधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५२/२०१७ द.०५/१२/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड मनपाचे न वन ग व ह े य कायालय े ातील जलिनःसारण निलकांची 
वाष क साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे कामी मे.बी. ह .जी.इं डया िल. व मे.जे.ड .एंटर ायजेस 
यांना ित भाग वाष क िन वदा र कम .९८,९३,१००/- (अ र  र. .अ या णव लाख या णव 
हजार शंभर फ ) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने तीन म ह यांकर ता ित 
भाग र. .२३,३७,२४५/- माणे एकुण र. .४६,७४,४९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदा अट स अिधन राहून यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

िनणय-  १) तीन मह यात टडर कराव.े 
---------- 
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ठराव मांक – १५३३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/२८६/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९६८५ दनांक १६/१२/२०१६ अ वये मे.टेक-९ स हसेस, 
िचंचवड यांचेमाफत सारथी हे पलाईनक रता कॉल ऑपरेटर िनयु कामी र कम .१७,६१,४०८/- 
इत या वा षक खचास मा यता देणेत आली असून यांची मदुत द.९/१२/२०१७ रोजी संपु ात येत 
आहे. पुढ ल वषाक रता िन वदा या चालू असून िन वदा नोट स .११/२०१७-१८ अ वये 
द.१६/१०/२०१७ रोजी पुढ ल वषाक रता िन वदा िस  केली असून द.२६/१०/२०१७ रोजी प हले 
पाक ट उघडले असता यास एकह  ितसाद िमळाला नाह . यामुळे सदर िन वदेस आणखी ७ 
दवसांची प हली मुदतवाढ देऊन द.२९/११/२०१७ रोजी प हले पाक ट उघडले असता पु हा ितसाद 
न िमळा याचे दसून आले. यामुळे सदर िन वदेस ितसाद िमळत नस यामुळे व िन वदा येस 
वलंब होत अस याने मे.टेक-९ स हसेस, िचंचवड यांना याच दराने एकूण १० कॉल ऑपरेटरांक रता 
र कम .१,४६,७८४/- (अ र  र कम पये एक लाख सेहेचाळ स हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) 
मािसक खचानुसार द.१०/१२/२०१७ पासून पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी 
पुव चे करारना यातील अट -शत नुसार येणा-या र कम .४,४०,३५२/- (अ र  र कम पये चार 
लाख चाळ स हजार तीनशे बाव न फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५३४      वषय मांक – ७० 
दनांक – ०७/१२/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.माधुर  कुलकण , मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 म.न.पा डा धोरणाम ये महापौर चषक सांिघक रा य तर य खेळा या पधा 
आयोजनाबाबत संबंिधत संघटनेस र. .१०,००,०००/- खच दे याची तरतूद असली तर  सदर रा य 
अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१७-१८ (म हला व पु ष) या पधचे व प मोठे अस याने व ती 
४ दवस चालणार अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  हॉलीबॉल 
असोिसएशन, पुना ड ट हॉलीबॉल असोिसएशन यां या मा यतेने व ी.वाघे र हॉलीबॉल 
संघ, च-होली ब.ु।। ता.हवेली, पुणे ४१२ १०५ यां या सहकायाने द.२२/१२/२०१७ ते 
द.२५/१२/२०१७ या कालावधीत च-होली ब.ु।। येथे महापौर चषक रा य अ जं यपद हॉलीबॉल 
पधा २०१७-१८ (म हला व पु ष) आयो जत करणेस व याकामी पधा खच र. .१९,७२,९२५/- 

पुना ड ट हॉलीबॉल असोिसएशन यांचे नाव ेकरारनामा क न अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५३५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०७/१२/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफण े

संदभ– मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा द.०६/१२/२०१७ कायप का .३८ वषय .०५ 
मधील ओळ .०३ वर ल “मा.महापािलका सभा ठराव .५२१ दनांक ०५/०७/२०१४” याऐवजी 
“मा.महापािलका सभा ठराव .६९ दनांक १९/०८/२०१७” अशी दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५३६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०७/१२/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ– मा.अिमत गावडे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
 भाग . १५ मधील कै.पांडुरंग काळभोर सभागृह येथे कै.कैलास पांढरकर यायामशाळा 
असुन ती सेवाशु क त वावर द.१२/०९/२०१४ पासून ५ वष कालावधीसाठ  द.म.र. .२०००/- 
देऊन ी.तुळजामाता म हला बचत गटास चाल व यास व देखभाल करणेकामी मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

िनणय-  १) यायामशाळेच नवीन धोरण येईपयतच हा वषय मंजूर करणेत येत आहे. 
---------- 

ठराव मांक – १५३७      वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०७/१२/२०१७     वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१५/२८६/२०१७ द.०५/१२/२०१७ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 

वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-१३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर आहे. तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाची वकास योजना महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १८९३/१४१२/न व-१३, दः- २८/११/१९९५ 
अ वये मंजूर आहे. तदनंतर महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसूचना . पीसीएन 
१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, दः- १५/११/१९९७ अ वये पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
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ािधकरणाचे िनयोजन िनयं णाखालील े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन 

िनयं णाखाली वग कर यात आले आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे एकूण 
८६ चौ. क.मी. िनयोजन े ासाठ  वकास योजना तयार कर यात आली होती. उ  वकास 
योजने या िनयोजन े ात महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाचे सुमारे १२.५२ चौ. क.मी. े  
ह  समा व  होते. आता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जू या ह ची वकास योजना पंपर  
िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या िनयोजन े ासह संयु पणे सुधा रत करावयाची आहे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मूळ ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसूचना . टपीएस १२९३/१२७६/ . .१७४/९३/न व-९३, दः- १८/९/१९९५ 
अ वये मंजूर असून पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे े  संल न अस याने वकास योजना वषयक तावाचे िनयोजन एक तपणे 
करणे संयु क ठरेल तसेच सदर घटकाचा आ थापना व इतर अनुषंिगक खचह  दो ह  
कायालयानी येक  ५० ट के माणे के यास याचा भार येक  कमी होणार अस याने 
महानगरपािलकेचे अिभ ाय मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी दः- 
२७/११/२०१३ रोजीचे प ा वये अपे ले होते. या अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने 
मा. महापािलका सभा ठराव . ४०८, दः- २१/११/२०१३ यास अनुस न महानगरपािलकेची 
संमती दश वली होती. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
ािधकरणासाठ  वकास योजना तयार कर याकामी उपसंचालक, नगररचना यां या 

अिधप याखालील १८ अ थायी पदांचे वकास योजना वशेष घटकाचे कायालय काया वत 
कर याबाबतचा ताव मा. संचालक, नगररचना, महारा  रा य, पुणे यांनी शासनास दः- 
०३/४/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर केला आहे.तथापी अ ापपयत शासनामाफत वकास योजना 
घटकाची नेमणूक कर यात आलेली नाह .   

तसेच उपरो  संदिभय ठरावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका 
सभेने  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम २५ अ वये जू या ह चे 
वकास योजना े ासाठ  स ह ण क न व मान जमीन वापर नकाशा तयार कर याचे काम 
खाजगी सं थेमाफत क न घे यास, याकामाची िन वदा िस द कर यास शासक य मा यता 
दली आहे. या माणे उ  कामाची िन वदा महापािलकने िस द केली असता, िन वदा 
वकृतीचे कालावधीत म.े ऑल इं डया इं ट युट ऑफ लोकल से फ ग हमट, पुणे यांची एकच 

िन वदा महापािलकेस ा  झाली. वाढ व मुदतीत देखील अ य कोणा याह  सं थेने मनपाकडे 
िन वदा सादर केली नस याने सदरची िन वदा र  कर यात आली आ ण या कामाची फेर िन वदा 
िस द कर यात आली. सदर फेर िन वदे या अनुषंगाने वाढ व मुदत देऊन देखील फ  दोन 

सं थांनी िन वदा दाखल के या आहेत.     
मा. धान सिचव (न व-१) यांनी दः- २०/६/२०१७ रोजीचे अधशासक य प ा वये 

बृह मुंबई महानगरपािलकेने नुकताच वकास आराखडा सुधा रत केला आहे. वकास योजना 
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अ ावत तं ाना या सहा याने तयार कर याचे कामाचा यांचा अनुभव पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस िन तपणे होईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने सदर तं ान व 
अनुभवाचा उपयोग क न घेऊन वकास योजना सुधा रत कर याकामी यांचा वचार िन त 
करावा असे कळ वले आहे. याअनुषंगाने बृह मुंबई महानगरपािलके या ितिनधींशी वकास 
योजना सुधा रत कर या या कामाची स व तर चचा क न यांना वकास योजना तयार कर याचे 
संपुण कामासाठ  अवलंब यात येणार  कायप दती, अंदा जत खच व कालमयादा याबाबत 
स व तर ताव दे याचे सुच वले असता यांनी दः- ३१/१०/२०१७ रोजीचे प ा वये  याबाबत 
स व तर ताव मनपास दला आहे. 

अशा प र थतीत जू या ह ची मंजूर वकास योजना दुस-यांदा सुधा रत कर याकामी 
व मान जिमन वापर (ELU) नकाशा तयार कर याचे कामासाठ चे िन वदा येत ा  
झाले या दोन िन वदा उघडून पुढ ल रतसर या क न यश वी िन वदाधारकाकडून कामकाज 
क न घेणे अथवा बृह मुंबई महानगरपािलकेने दः- ३१/१०/२०१७ अ वये दलेला ा प वकास 
योजना ( Draft Development Plan) तयार क न शासनास सादर कर यापयतचे सव कामकाज 
बृह मुंबई महानगरपािलकेकडून क न यावे याबाबत धोरणा मक िनणय घेणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

िनणय- १) याम ये इनो हेट ह बदल सुचवणा-या सं था इ हाईट करा यात. नवीन सं था 
या यात. 

२) या ड पी या मा यमातून आप या शहराम ये नवीन चांगल काय करता येईल यासाठ  
आंतररा ीय ले हल या या कंप या आहेत यांना बोलवाव.े 
३) जू या आ ण नवीन ह ची वकास योजना पारंपार क प दतीने सुधार त कर याऐवजी 
महापािलके या संपुण ेञासाठ  सखोल अ यास क न अदयावत अ याधुनीक 
तंञ ाना या सहा याने वकास योजना तयार कर या या कामाचा अनुभव असलेले 
नामांक त, त  सं थेमाफत संपुण मनपा ेञातील वकास योजना तयार कर या या 
कामाची िनवीदा तयार क न व न याने िनवीदा या राब वणे संयु क ठरेल. न याने 
िस द कर यात येणा-या िनवीदाम ये नमुद कामकाजे सु , कायप दती व अट  व 

शत या अनुषंगाने बृह मुंबई महानगरपािलकाचा सुधार त ताव टाकून यांचा देखील 
वचार करता येईल. परंतु मला अस वाटत क  महापािलका हणल क  एका ठरावीक 
साचेब द प दतीने जातात. यामुळे आपण नवीन कंप या इ हाईट करा यात. या 
ेञाम ये खुप चांगले लोक काम करतात यामुळे आप याला सु दा आप या शहराचे 

नवीन डे हलपमट कर याची चांगली संधी आहे.  
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४) वकास योजना तयार कर या या कामा वषयक धोरणा मक िनणय घे यास व 
शासक य मा यता देणेस मा.महानगरपािलका  सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

िनणय- पाणीपुरवठयाबाबत-  
१)  स मा.सद य राजु िमसाळ व अमीत गावडे यां या भागातील पाणीपुरवठयाबाबत 
ी.दुधेकर साहेब आपण हजीट करावी.   

२) स मा.सद या कोमल मेवाणी यांनी सांगीत या माणे जेएनएनयुआरएम क प 
पञाशेड िलकरोड येथील घर ह तांतरणा बाबत कोटाने सांगीतले आहे शासनाने आर ण 
बदल केलातर कोटाची काह  हरकत नाह . आमचेह  ऍफेडे ह ट गेलेल आहे ते क न 
टाकाव.े   

---------- 
ठराव मांक – १५३८      वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०७/१२/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडग े

संदभ– मा.अिमत गावडे, मा.आशा धायगुडे-शडगे यांचा ताव... 
 वॉड .२४ न वन भाग .२९ इं ायणीनगर से. .१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा 
भूखंड .३ म ये पोह याचा तलाव बांधणे या कामासाठ  म.ेशिश भू अँड असोिसएटस ्  यांची 
वा तु वशारद हणून नेमणूक झालेली आहे. मा. थायी सिमती सभा ठराव .५८० ( वषय .२) 
द.०५/०७/२०१७ अ वये सदर पोह याचा तलाव पी.पी.पी. त वावर बांधणेबाबत सूचना करणेत 
आले या आहेत. परंतू पी.पी.पी. ऐवजी भाग .८ मधील ािधकरण स.े .६ जवळ ल ड ट 
सटर मधील मोकळ  जागा .१९ म ये पोह या या तलावाचे आर ण अस याने वषयां कत 
ठकाणा या ऐवजी ािधकरण स.े .६ जवळ ल ड ट सटर मधील पोह या या तलावासाठ  
आर ण असलेली मोकळ  जागा .१९ मनपा या ता यात घेणेबाबत ािधकरणाकडे मागणी 
केलेली आहे. सदर जागा ता यात आलेनंतर या ठकाणी पोह याचा तलाव मनपा माफत 
बांध याचे िनयोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५३९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०७/१२/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ– मा.माधुर  कुलकण , मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव... 
 भाग .१८ गांधीपेठ मधील र यांचे काँ ट करण करणे या कामासाठ  क प 
स लागाराची नमेणूक करणे आव यक आहे. तर  स थतीम ये मनपामाफत क प 
स लागारासाठ  र. .५० लाख पयतचे कामासाठ  ३% इतक  स लागार फ  व ५० लाख वर ल 
कामासाठ  २.००% इतक  फ  अदायगी करणेत येते. याम ये -टडर ंग सह िनयोजीत क पाचे 
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आराखडे तयार करणे, नकाशे तयार करणे, अंदाजप क तयार करण,े चरल डझाईन देण,े 
कामावर ल सुपर हजन करणे इ याद  बाबींचा समावेश राह ल. उपरो  कामाचे व प पाहता या 
े ातील अनुभवी व त  म.ेएन हयरोसेफ क स टंट यांची सदर कामाचा पुवानुभव ल ात घेता 

मनपाचे क प स लागार पनॅलवर नेमणुक करणे आव यक आहे, यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच सदर कामाची आव यकता व िनकड ल ात घेता भाग .१८ गांधीपेठ मधील 
र यांचे काँ ट करण करण,े क पासाठ  म.ेएन हयरोसेफ क स टंट यांची क प स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व सदर काम तां क या व यश वीपणे पुण होणेकामी यांना 

याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदापुव कामासाठ  ०.७५%  व िन वदा प ात कामासाठ  
१.२५ असे एकुण लघु म िन वदा दरा या २.००% फ  (सव करांसह त) अदायगी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.     

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

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

       (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८८/२०१७ 

दनांक - १५/१२/२०१७       
 
        
    

    
                                                                       नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८                              

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( था/िन/क मु य/५०४/२०१७ दनांक २३/११/२०१७ अ वये वषय .०२ चे लगत) 
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