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

कायप का मांक - २३८ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २३/०८/२०१६          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक २३/०८/२०१६ 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.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज   
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१५) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

     

यािशवाय  मा.जी.ड .मोरे-कायालय अिध क  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 

सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
 

मा.महापािलका तहकूब सभा द.२३/०८/२०१६ रोजी आयो जत केली अस याने मा. थायी 
सिमतीची दनांक-२३/८/२०१६ची सा ा हक सभा शु वार दनांक २६/०८/२०१६ रोजी दुपार  
२.३० पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 
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मा.सभापती - शु वार, दनांक २६/८/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. पयत तहकूब करणेत येत  

आहे.  
 
 
 
 

(आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  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 - २३८ 
 ( दनांक २३/०८/२०१६ ची तहकूब सभा)  

(सभावृ ांत) 
 

दनांक - २६/०८/२०१६          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २३/०८/२०१६ 
रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक २६/०८/२०१६ 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.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
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.जवळकर वैशाली राहुल 

 
 

यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.मोरे- .नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक 
नगररचना, मा.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे-
वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.लोणकर,मा.बोदडे-सहा यक आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.कांबळे- .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांब,े 
मा.क पले,मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले-
कायकार  अिभयंता, मा.बडे- शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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दनांक १६/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३७) चा 
सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक –१७००९     वषय मांक – १ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१७/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA ACE  

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  
कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...  

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

-------- 
ठराव मांक –१७०१०     वषय मांक – २ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१८/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE  

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेच ेकामासाठ  
कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...  

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

-------- 
ठराव मांक –१७०११     वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१९/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या "ब" व "क" े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA  

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत...   

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

-------- 
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ठराव मांक –१७०१२     वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०१/२०१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

  years with trial run of 1 months for PCMC at Pimple Gurav या कामाबाबत...  

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७०१३     वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०२/२०१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of  five  

 years  with trial run  of 1 months for PCMC at Pimple Saudagar या कामाबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७०१४     वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०३/२०१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

 years with trial run of 1 months for PCMC at Pimpri Waghere  या कामाबाबत... 
वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७०१५     वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०४/२०१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

 years with trial run of 1 months for PCMC at Wakad या कामाबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७०१६     वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४०५/२०१६ द.३/८/२०१६ 
वषय - Supply, Installation and commissioning of GAS Cremator and O&M for period of five  

 years  with  trial run of 1 months for PCMC at Dapodi या कामाबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७०१७     वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६१३/१६ द.३/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/118/2016-17 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी म ये नाना नानी पाक इमारत  चे नुतनीकरण करणेकामी मे. व णू वठोबा 
नरळे िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
18.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .24,04,411/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०१८     वषय मांक – १० 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१०७/२०१६ द.४/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम . २० अ वये 

भाग .४१ मधील को हनूर हायोना शेजार ल मोकळ  जागा वकिसत करणेकामी मे.देव 
क शन िनवीदा र. . ७५,६२,४९७/- (अ र  र. . पंचाह र लाख बास  हजार चारशे 
स या णव फ ) पे ा १६.००% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६६,७०,१२२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०१९     वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/१०८/२०१६ द.४/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम .२३  अ वये 

भाग .७ च-होली येथील आ. .२/६४ म ये उ ान वकिसत करणे. आ ण वाघे  र मंद र प रसर 
सुशोिभत करणे कामी मे. देव क शन िनवीदा र. .५६,०२,२२८/- (अ र  र. . छ प न लाख 
दोन हजार दोनशे अ ठावीस फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५०,००,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०२०     वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- क े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /े६८५/२०१६ द.५/८/२०१६ 
वषय - भाग .१०१ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार  

 क न नवीन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१७०२१     वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- नगररचना व वकास 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/०९/१०८१/१६ द.६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडुन व वध ठकाणा या 

र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणेबाबत एकूण १५ तावांना संर ण मं ालयाने 
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काम कर यास परवानगी दली आहे. यासाठ  एकूण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी 
केली आहे. स थतीत एकूण १५ तावां पैक  महानगरपािलका संर ण वभागास एकुण र. . 

१२४,२९,६९,५५३/- अदा केलेले आहेत. डफे स इ टेट ऑ फसर पुणे सकल यांनी मागणी केले नुसार 

र ता .६ (आर ते एस) पंपळे िनलख या र या क रता व कग परिमशन कामी र. .२,२२,८२,४७०/-  

अदा करणेस व जागा ह तांतरणासंबंधी इतर अनुषंगीक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०२२     वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार,वै क य  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/५०१/१६ द.६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळेतील इ.७वी  ते १०वी म ये  िश ण  घेत 

असले या मुलींना सॅिनटर  नॅपक न मोफत पुर व याची योजना लागू करणेकामी सॅिनटर  नॅपक न 
खरेद  करणेकामी मे.नेहा एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले मे. ी बालाजी हनचस या कंपनीच ेई-
िन वदा दर र. .२.३७ माणे १४,१३,०००/- सॅिनटर  नॅपक न खरेद  कर यास  व येणा-या एकूण 
र. . ३३,४८,८१०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०२३     वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३३/१६ द.८/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/160/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण भाग 

.१३ येथील से टर .२२ जकात ना या शेजार ल लोकशाह र आ णाभाऊ साठे यां या पुतळा 
प रसराला सीमािभंत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस 
िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक  फ ) पे ा 13.14% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .31,93,383/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०२४     वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३२/१६ द.८/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/57/2016-17 अ वये भाग . 4 कृ णानगर 

येथील ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी 
मे.त मय एंटर ायजेस िन.र. .26,61,064/- (अ र  र. .स वीस लाख एकस  हजार चौस   फ ) 
पे ा 27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,39,706/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०२५     वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/११४५/२०१६ द.९/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .६ अ वये  ब 

मु यालय अंतगत िचंचवड एम.एस. गु व वा हनीची देखभाल दु ती भाटनगर ना यापयत 
करणे या कामासाठ   मे. बालाजी इं जिनअस  िन वदा र कम .३५,०१,३४४/- (अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे च वेचाळ स  फ ) पे ा ३०.२०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२५,६६,१३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०२६     वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग-मा हती तं ान  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/६०३/२०१६ द.१०/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांकड ल कामकाजाचे संगणक करण 

कर यात आलेले आहे. यासाठ  आव यक असलेली संगणक य यं णा येक वभागात 
काया वीत करणेत आलेली आहे. सन २०१६-१७ साठ  संगणक यं णा व देखभाल दु तीची 
िन वदा िस द तयार करणेकामी अंदाजप क य र कम पये ५०,०८,५६४/- एवढे घेणेत आले 
आहे. ई िन वदा सूचना . ०३/२०१६-१७ अ वये िन वदा िस द केली असता याम ये एकुण 
चार िन वदा ा  झा या हो या कागदप ांची  छाननी केली असता मे. याटेक सो यूशन ा.िल. 
यां या अनुभव माणप  वत: या नावाने नाह  याम ये सुजाता कॉ युटस देखील समावेश 
आहे व बाक ची उव रत कागदप े मा  मे. याटेक सो यूशन ा. िल. यां या नावाने अस याने 
सदर िन वदाकारास अपा  ठरवून बाक ची तीन िन वदाकाराचे दर मे.मोनाच टे नोलॉजी, मे.झूम 

कॉ यूटस, मे.पोले टार कं सलंट ग ा.िल. द.२६/०७/१६ रोजी उघड यात आलेले आहे. 
िन वदाकांराचे दरप क उघडले असता मे. पोले टार कं सलंट ग ा.िल. यांचे दर सवात लघु म 
र. .४३,३८,०००/- ा  झाले आहेत, सदरचे दर अंदाजप क य र कमे पे ा १३.३८% कमी दराने 
ा  झाले आहे. सदर या दर वकृतीस मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. सन २०१६-

१७ साठ  संगणक यं णा व देखभाल दु ती करणेकामी व या कामा क रता येणा-या 
र. .४३,३८,०००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०२७     वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा.ं/०४/का व/४४९/२०१६ द.५/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा व वध वभागाकड ल फिनचर मागणी यापुव चे ई िन वदा सुचना . 44/2015-16 चे 

पुन ययी आदेशानुसार 1. मे रेखा इं जिनअर ंग, िचंचवड यांना बाब . 01, 02, 06 व 07 साठ  
एकुण र. . 5,15,757/- व 2. मे िनिमती इं जिनअर ंग काप . पंपर  यांना बाब . 01, 02, 06 व 07 

साठ  एकुण र. . 5,15,757/- असे एकुण र. . 10,31,514/-(अ र  र. . दहा लाख एकतीस हजार 
पाचशे चौदा फ ्  ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०२८     वषय मांक – २० 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- मा हती व तं ान 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/४/का व/७०५/२०१६ द.११/८/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाच ेLBT application pcmc.mahalbt.com व ई-टडर www.pcmcetender.in 

या संकेत थळांचे िस यु रट  सॉकेट लेअरच े(SSL) नुतनीकरण करणेकर ता एकुण र कम पये 
३,०२,४००/-(अ र  र. पये तीन लाख दोन हजार चारशे फ )  एवढा खच येणार आहे. मे. टेक 
९ स हसेस, िचंचवड यांना पुरवठा आदेश देणे पुव  सदरचे कामकाज क न घेणेस व येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक –१७०२९     वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/११२/२०१६ द.८/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०१/२०१६-१७ मधील काम .१  

पंपळेगुरव येथील राजमाता जजाऊ उ ानाचे नूतनीकरण करणे(ट पा-२)या कामी मे. एस एस 
साठे या ठेकेदाराकडून िनवीदा  र. .४,२०,८०,६५७/-  पे ा -१.२६% कमी  या िन वदा मंजूर 
दराने र. .४,१५,५०,४४१/-पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०३०     वषय मांक – २२ 

दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६३९/१६ द.१२/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/23/2016-17 अ वये भाग .९ शाहूनगर 

येथील फुटपाथ आधुिनक प दतीने वकसीत करणे कामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
िन.र. .84,03,343/- (अ र  र. . चौ-याऐंशी लाख  तीन हजार तीनशे ेचाळ स फ ) पे ा 26% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .65,29,398/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०३१     वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६४१/१६ द.१२/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/105/2016-17 अ वये भाग .१ पीनगर 

येथे द ता चौक ते अचानक चौका पयत या र याला फुटपाथ तयार करणे कामी मे. फु ल 
रामचं   जाधव  िन.र. .28,01,036/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार छ ीस फ ) पे ा 27% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,46,994/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०३२     वषय मांक – २४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६४०/१६ द.१२/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/37/2016-17 अ वये भाग .२८ मासुळकर 

येथील वा तुउ ोग प रसरात फुटपाथ दु तीची थाप य वषयक कामे करणे कामी मे. शंकर 
पांडुरंग बजबळकर िन.र. .28,01,120/-(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 
पे ा 25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,05,882/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७०३३     वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६४६/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/141/2016-17 अ वये भाग . २८ 

मासुळकर कॉलनी मधील ड  वाय पाट ल तां क व ालय दु तीची कामे करण े  कामी मे. व णू 
वठोबा  नरळे  िन.र. .28,01,120/-(अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 

18.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .24,04,411/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०३४     वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६४५/१६ द.१६/८/२०१६ 
वषय - भाग .२ वेणीनगर मधील िचखली तळवडे ते तळवडे मु य र ता १२ र ता  

 वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१७०३५     वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग-वै क य मु य कायालय  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/७५७/२०१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
वायसीएम णालय येथे दंतरोग त , बाल अ थरोग त ,  अ को सजन, युरो सजन, 

अथ पेड क सजन, ीरोग त , बालरोग त  पदाची आव यकता वचारात घेता खालील नमुद 
केले माणे मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर वायसीएम णालयात दरमहा एक त र. . 
५०००/- या मानधनावर नावासमोर नमुद केले या दनांकापासून ६ मह ने या कालावधीसाठ  
नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

1) डॉ.अिभ जत फरांदे, दंतरोग त ,  द. २९/६/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर  
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2) डॉ. ीरंग कुलकण ,बालअ थरोग त , द.१६/६/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

3) डॉ.शैलेश पुणतांबेकर, अ को सजन, द.२९/६/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

4) डॉ. यदशनी वतक,  ीरोग त ,  द. ११/०५/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

5) डॉ. कशोर पंड त, ीरोग त , द. ११/०५/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

6) डॉ.मह  िच ,े यरोसजन, द.१५/६/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

7) डॉ.पंकज जंदाल, अ थरोग त  - द.१५/६/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

8) डॉ.क पेश पाट ल, बालरोग त  द.२९/७/२०१६ ते पुढ ल ६ मह ने अखेर 

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

ठराव मांक –१७०३६     वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५४/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/ 9/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१५ द वाड  मधील प रसरातील जु या व खराब झाले या 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION 

िन.र. .44,99,990/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety 

Only) 18.00%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 38,74,491/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म 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 –१७०३७     वषय मांक – २९ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७१/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/118/2016-17 अ वये जलिनःसारण 

वभाग क े ीय कायालय भाग . ६२,६३,३८ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईनची व 
चबरची देखभाल दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन वदा िन.र. .49,01,735/- 
(Rupees Forty Nine Lakh(s) One Thousand Seven Hundred Thirty Five Only) 15.78% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 41,28,241/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
ठराव मांक –१७०३८     वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७०/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/ 58 /2016-17 अ वये वॉड .४७ 

काळेवाड  कोकणेनगर प रसर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s.DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,996/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Six Only) िन वदा 13.70%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 33,98,059/- 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 यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०३९     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६९/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/138/2016-17 अ वये जलिनःसारण 

वभाग क े ीय कायालय भाग .३७,३९,४०,४१ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईनची 
व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION िन.र. .52,49,975/- 
(Rupees Fifty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Seventy Five Only) 15.89% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 46,36,542/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०४०     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६८/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/111 /2016-17 अ वये वाड . ५७ 

पंपळे गुरव गावठाण, भालेकर नगर, तुळजाभवानी नगर, व यम नगर प रसरातील 

 जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION 
िन.र. .44,99,992/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety 

Two Only) 18.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 38,37,638/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म 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 –१७०४१     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६७/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/92 /2016-17 अ वये ‘ड’ े ीय 

कायालयातील भाग .४३ व ४४ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने 
देखभाल व दु ती करणे कामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .37,49,997/- (Rupees 

Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) 15.00%  कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 31,87,497/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

ठराव मांक –१७०४२     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६६/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/94 /2016-17 अ वये वॉड .४४ म ये 

अशोक िथएटर व प रसर येथील  जलिनःसारण निलकांची  सुधारणा कामे करणेकामी M/s.DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .44,99,997/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Seven Only) 11.27%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 41,92,490/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०४३     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६५/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/19/2016-17 अ वये सांगवी/ दापोड  

मैला शु द करण क ातंगत वॉड .५८ नवी सांगवी कृ णा नगर येथे उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 

िन.र. .29,99,119/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand One Hundred 

Nineteen Only) 18.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 25,73,739/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०४४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६३/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/35/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१५ द वाड  भागात आव यकते नुसार जलिनःसारण वषयक 
कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .44,99,995/- (Rupees Forty Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) 18.00%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 38,74,496/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०४५     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६२/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/33/2016-17 अ वये वाड .४८ म ये 

िशवराजनगर पर सर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणे कामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,997/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Seven Only) 12.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम 
पये 34,44,916/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१७०४६     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६१/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/69/2016-17 अ वये ड े ीय 

काय े ातील भाग . ४८ व ५४ मधील ेनेजलाईन व चबरची वाष क ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .30,74,998/- (Rupees 

Thirty Lakh(s) Seventy Four Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only) 13.78%  कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,51,263/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
ठराव मांक –१७०४७     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५९/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/135/2016-17 अ वये वॉड .४६ म ये 

वजयनगर व प रसर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,997/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Seven Only) 15.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 33,36,241/- पयत काम क न घेणेसतसेच ि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 –१७०४८     वषय मांक – ४० 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५८/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/143 /2016-17 अ वये वॉड . ४६ म ये 

नढेनगर व प रसर येथील  जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s.DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,996/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety Six Only) 15.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
33,36,240/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७०४९     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५७/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/142 /2016-17 अ वये वाड . ५५ 

रहाटणी पंपळे सौदागर िभसे पाक व प रसर येथील जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/s.DEV CONSTRUCTION िन.र. .44,99,990/- (Rupees Forty Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Only) 15.78% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 39,79,386/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०५०     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५५/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/73/2016-17 अ वये वॉड .४७ 

काळेवाड  राजवाडेनगर प रसर  येथील  जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s. 

DEV CONSTRUCTION िन.र. .44,99,998/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only) 13.70% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 40,77,673/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७०५१     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५६/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/133/2016-17 अ वये वाड . ४५ 

पंपर  वाघेरे िभमनगर, बालामल चाळ, पंपर  गावठाण व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .37,49,998/- (Rupees 

Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only ) 12.78%  कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 34,34,286/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०५२     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६०/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/22/2016-17 अ वये वाड .५५ रहाटणी 

पंपळे सौदागर शेलारव ती व काटे व ती प रसर येथील जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे 
करणे कामी M/s. DEV CONSTRUCTION िन.र. .44,99,998/- (Rupees Forty Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only ) 20.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र कम पये 37,67,241/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म 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 –१७०५३     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७२/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/145/2016-17 अ वये वॉड .४४ 

प रसरातील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 

िन.र. .44,99,999/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety 

Nine Only ) 11.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 41,92,492/- 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 –१७०५४     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७६४/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/48/2016-17 अ वये वाड .५४ म ये 

पंपळे िनलख व पर सर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा काम ेकरणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .37,49,991/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand 

Nine Hundred Ninety One Only) 10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
35,43,741/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म 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 –१७०५५    वषय मांक – ४७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५३/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/131/2016-17 अ वये वॉड .४६ म ये 

पवना नगर व प रसर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION िन.र. .45,00,000/- (Rupees Forty Five Lakh(s) Only) 15% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 40,16,250/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०५६     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७७३/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/121/2016-17 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ातंगत भाग .७ च-होली म ये न याने वकिसत होणा-या भागासाठ  
मलिनःसारण निलका टाकणे कामी M/s. BAHIRAT BROTHERS िन.र. .67,49,672/- (Rupees 

Sixty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Six Hundred Seventy Two Only ) 17.71%  कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 58,32,020/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०५७    वषय मांक – ४९ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५२/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/114/2016-17 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ातंगत भाग .६ मोशी मधील से टर .४,६,९,११ इ.भागात मलिनःसारण 
निलका टाकणे कामी M/s. BAHIRAT BROTHERS   िन.र. .44,99,909/- (Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Nine Only) 23.76% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 36,02,267/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



25 
 

 
 

ठराव मांक –१७०५८     वषय मांक – ५० 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५०/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/18 /2016-17 अ वये च-होली 

मैलाशु द करण क ातंगत भाग .६ मोशी म ये बो-हाडे वाड , बारणे व ती, माळ नगर इ. 
भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी ) M/s. BAHIRAT BROTHERS िन.र. .52,49,697/- 
(Rupees Fifty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Six Hundred Ninety Seven Only) 23.76% कमी 
या ठेकेदारा कडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,02,487/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीकदराम 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 –१७०५९     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- जलिन:सारण  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/७५१/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/64/2016-17 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१९ मधील आदशनगर, कवळे, रावेत इ. प रसरात आव यकते 
नुसार जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS िन.र. .44,99,989/- 
(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Nine Only)   26.76% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,60,582/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०६०     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५१/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/90/2016-17 अ वये भाग .१ पीनगर 

येथे ना याची दु तीची कामे करणे कामी मे. पी.जे.मोटवाणी िन.र. . 22,40,896/- (अ र  र. . 
बावीस लाख चाळ स हजार आठशे  शहा नव फ ) पे ा 28.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .16,91,764/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०६१     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२५०/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/100/2016-17 अ वये भाग .४ 

से.नं.२० मोक या जागेत पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.कवीता ए टर ायजेस 
िन.र. .19,60,784/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 
31.45% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,11,323/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०६२     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२४९/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/114/2016-17अ वये भाग .१ पीनगर 

तळवडे मधील बाठे व ती नाला दु त करणेकामी मे. पी.जे.मोटवाणी िन.र. . 22,40,896/- 

(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 28.99% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .16,70,823/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०६३     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२४८/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/54/2016-17अ वये भाग .११ 

यमुनानगर कम नं ११ इमारत .३८ व ३९ मधील मोकळ  जागा वकसीत करणेकामी मे. 
पी.जे.मोटवाणी  िन.र. .23,10,924/- (अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस फ ) 
पे ा 27.27% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,64,772/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच े बरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०६४     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२४७/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/21/2016-17 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर येथील अंतगत सोसायट ची करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. कवीता 
एंटर ायजेस  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 28.27% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,54,853/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७०६५     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२४६/१६ द.१६/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/97/2016-17 अ वये भाग .५ जाधववाड  

शाळे जवळ ल खेळाचे मैदानावर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. कवीता ए टर ायजेस 
  िन.र. .21,00,840/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा 31.01% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .15,21,838/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांच ेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७०६६     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २६/०८/२०१६    वभाग- डा   
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/४२०/२०१६ द.०६/०८/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मा. डा,कला,स ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७५ दनांक १८/८/२०१६ 

नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, व पुणे ज हा रोलबॉल असोिसएशन यां या 
मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर रोल बॉल असोिसएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, 
यमुनानगर यां या संयु  व माने माहे ऑग /स टबर २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल 
के टंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा २०१६-१७ 

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,४८,५४४/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेस तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .३,४८,५४४/- मधील टेज, मंडप, टेबल खु या 
यव था खच, एकूण र. .६०,०००/- हा थाप य वषयक खच, थाप य वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस  व  व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच 
र. .४०,०००/-  हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून 
खच  टाकणेस  व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .२,४८,५४४/- हा डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

   (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                         पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७२/२०१६ 
दनांक- २६/०८/२०१६                                      

                                                                        
  .नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

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


