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

कायप का मांक - २१७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २९/०३/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार 
दनांक २९/०३/२०१६ रोजी दुपार २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

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

 
      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले–मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.खांडकेकर,मा.आ ीकर,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु ,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क,मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे, 
मा.गलबले,मा.कांबळे,मा.ग टुवार,मा.शेख,मा.पुजार ,मा.गायकवाड, मा.भोसले,मा.सोनवणे,मा.मोरे-
कायकार  अिभयंता, मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

वषय मांक ४९) इं ायणी नद तील जलपण  काढणेबाबत-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.अिमना 
पानसरे यांचा ताव...  

वषय मांक ५०) िन वदा नोट स .०४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .२ चे कामाचा करारनामा  
करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५१) िन वदा नोट स .०४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०४ चे कामाचा  
करारनामा करणेस मंजुर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५२) भाग .६२ मधील फुगेवाड , कासारवाड  आनंदवन प रसरातील संडास  
लॉक मुतार ची दु ती करणेबाबत... 

वषय मांक ५३) अपंग क याणकार  योजना मांक १३ अपंग य ंना पी.एम.पी.एम.एल.  
बसपास मोफत देणेबाबत...  

वषय मांक ५४) मनपाचे िनवडणुक वभागासाठ  भाग .०८ जागा अ पोटिनवडणुक २०१६  
क रता आव यक मतदार या ा झेरॉ स व िनवडणुक वषयां कत इतर 
कागदप े छपाई करणेबाबत... 

वषय मांक ५५) िन वदा नोट स .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .६ वर ल कामाचा  
करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५६) िन वदा नोट स .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१३ वर ल कामाचा  
करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५७) िन वदा नोट स .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१२ वर ल कामाचा  
करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ५८) पीएमपीएमएल सं थेस पासेसपोट  अदा करावयाचे रकमेबाबत... 
वषय मांक ५९) आरो य वभागास पॅरा वॉट डाय लोराईड २४%sl खरेद बाबत... 
वषय मांक ६०) आरो य वभागास म त ॅ ड पतळ  े पंप खरेद बाबत- मा.नारायण 

ब हरवाडे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय मांक ६१) . .४ मधील र यांची दु ती खड मु माने क न ाऊट ंग करणेबाबत... 
वषय मांक ६२) उ ान वभागासाठ  होज पाईप खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक ६३) मनपाचे व वध वभागास आव यक िलगल पेपर रम सा ह य खरेद   

करणेबाबत...    
वषय मांक ६४) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीिनिम  सां कृितक काय म करणेबाबत –  

मा.अिमना पानसरे, मा.सं दप िचंचवडे यांचा ताव...  
वषय मांक ६५) नेह नगर येथे गोडाऊन शेड बांधणेबाबत – मा.सुमन नेटके, मा.अिमना  

पानसरे यांचा ताव... 
वषय मांक ६६) महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१६-१७ क रता 

विन ेपण व व ुत यव थेसाठ  झालेला खच अदा करणेबाबत – 
मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 



 3

वषय मांक ६७) महानगरपािलकेचे कं ाट  रखवालदार मदतनीस व कं ाट  हाऊस कपींग 
/साफसफाईचे काम करणारे कमचार  यांना िश ण देणेबाबत- मा.सुमन 
नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

वषय मांक ६८) तरतूद खच करणेबाबत-मा.सुमन नेटके,मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
वषय मांक ६९) पवनाथड  संबंिधतची बले पुढ ल वषा या आिथक तरतूद मधून देणेबाबत - 

मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
वषय मांक ७०) िन वदा नोट स मांक दु त क न िमळणेबाबत-मा.सुमन नेटके, 

मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
---------            

अ) दनांक २२/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२१६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – १५८१३     वषय मांक – १ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२/२०१६ द.२५/०२/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/४/२०१५-१६ अ वये, भाग .५० म ये 

वनदेवनगर, सदािशव कॉलनी तसेच गावठाण शेजार ल तसेच इतर भागात रा हलेले नाले 
बांधणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस (गणेश मा ती काळे) िन.र. .१३,९९,९१९/- पे ा  ३२.३२% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९४,८३८/- 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 घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८१४     वषय मांक – २ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- सुर ा वभाग 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/०३/का व/२६९/२०१६ द.०९/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती 

उदा.करसंकलन वभागीय कायालय, पाणी पुरवठा, कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम 
ठेकेदार  प दतीने ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ अ वये ३९५ रखवालदार मदतनीस पुरवून 
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कामकाज चालू आहे. परंतू न याने सु  होत असलेले दघी करसंकलन कायालय, पधा पर ा 
क  व पंपर  भाजी मंडई या ठकाणची सुर ा यव था करणे कर ता) मे.युिनक डे टा िस यु रट  

फोस ा.िल. यांना ०६ रखवालदार मदतनीस २) मे.नॅशनल िस यु रट  स हसेस ०६ रखवालदार 
मदतनीस. ३) मे. टल इं ट ेटेड स हसेस ा.िल. ०६ माणे एकूण जादा १८ रखवालदार 

मदतनीस कमचार  पुर वणे कामी मा यता देवून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ या अट  व 
शत  नुसार व मा य केले या दरानुसार तसेच वेळोवेळ  जानेवार , जुलै म ये लागू होणा-या 
महागाई भ ा ( वशेष भ ा) नुसार रखवालदार मदतनीस कमचार  थायी सिमतीने मा यता 
दलेपासून ते दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर तैनात करणेकामी या वेतनपोट  होणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच महानगरपािलका िमळकतीमधील पा या या सव टा यांवर सुर ा 
वभागामाफत रखवालदार कमचार  िनयु  नस याने सदर ठकाणी अनुिचत कार घडत 
असतात. याबाबत पाणीपुरवठा वभागामाफत रखवालदार कमचार  पुर वणेकामी कळ वले असता 
सुर ा वभागाकडे अपुरा कमचार  वग अस याने सदर ठकाणी कमचार  पुर वणे श य 
नसलेबाबत कळ वले जाते. तर  मनपा या पा या या टा यांवर जादा ७० रखवालदार 
मदतनीसांची मागणी केलेली आहे. यानुसार पा या या टा यांवर ७० रखवालदार मदतनीस 
सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना ं . २/२०१४/२०१५ मधील पा  ठेकेदार मे.नॅशनल 
िस यु रट  स हसेस यांचेमाफत ३५ रखवालदार मदतनीस व मे. टल इंट ेटेड स हसेस 
यांचेमाफत ३५ रखवालदर मदतनीस घेणेस आ ण सदर कमचार  यांचे वेतनापोट  होणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८१५     वषय मांक – ३  
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६/१६ द.१०/०३/२०१६  
वषय - भाग .24  मधील ा.रामकृ ण मोरे सभागृह वामी समथ सोसायट पयत ना यास तळ  

 करणे व िसमािभंतीची उंची वाढ वणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५८१६     वषय मांक – ४ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/४७५/२०१६ द.११/३/२०१६  

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .5 अ वये जल े  

.९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने मजुर पुरवीणेकामी  
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मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम . 24,99,203/- (अ र  र. . चोवीस लाख न या णव हजार दोनशे 
तीन फ ) पे ा 16.47% जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .29,10,822/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश  देणेत आलेला असून सदर वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८१७     वषय मांक – ५ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/४७६/२०१६ द.११/३/२०१६  
मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये 

जल े  .१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प तीने मजुर 
पुरवणेकामी  मे. शुभम उ ोग (िन वदा र कम .२२,८५,२९२/- अ र  र. . बावीस लाख 
पं याऐंशी हजार दोनशे या णव फ ) पे ा १६.२9% जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२६,५७,५६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स 
अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८१८     वषय मांक – ६ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२४५/२०१६ द.१४/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/११/१५-१६  भाग .६ मोशी गट नं.६९१ 

ना याशेजार ल जागा मंडईसाठ  वकिसत करणेकामी  मे.रेणुका  क शन िन.र. .  
३५,०,१,४००/-  (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे) पे ा  २८.९७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२६११३९७/-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 
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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 – १५८१९     वषय मांक – ७ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

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

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

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५८२०     वषय मांक – ८ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२५२/२०१६ द.१५/०२/२०१६  
वषय - भाग .६ मोशी आर ण .१/१७५ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व ये   

 नागर कांसाठ  वरगंुळा क  बांधणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५८२१     वषय मांक – ९ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५०/२०१६ द.१५/०३/२०१६  
वषय - भाग .24 ( भागाचे नाव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये ा. रामकृ ण मोरे  

 नाटयगृहाचे नुतनीकरण करणेबाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८२२     वषय मांक – १० 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५१/२०१६ द.१५/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४७/०४/२०१५-१६ अ वये  भाग .21 

उ ोगनगर झोपडप ट  ते उ ोग नगर ना यापयत र या याकडेने गटर बांधणेकामी मे.साई भा 
कं शन िन.र. .३५,०१,०९६/-  (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार शहा णव फ ) पे ा 
४९.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,७२,९९९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८२३    वषय मांक – ११ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/१४१/२०१६ द.१६/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मनपा वाय.सी.एम. णालयातील 

गॅिललीओ (Hamilton) हट लेटर कंपनीचे 3 नग ह टलेटस दु त करणेकामी M/s.TMS 
Techimed Solution, Katraj, Pune  यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार खरेद  कर यास  
व येणा-या एकूण र. . २०,८२,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८२४    वषय मांक – १२ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-मा हती व तं ान 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/७२/२०१६ द.१७/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन-  
दुस-या ट यात महापािलका काय े ाम ये एकूण २८ भागांक रता नागर  सु वधा क  

सु  कर यासाठ , नागर  सु वधा क  चालक िनयु  कर याकर ता पा  झाले या २८ अजदारांना 
महानगरपािलका िन त कर ल या इतर अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून 
वकार यात येऊन यापैक  र. .५/-महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत, पाणीप ट  

इ याद  बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत अदा 
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करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न क  चाल व यास दे यासाठ  मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच महानगरपािलका ह तील नाग रकांचे सोयीसाठ  यांचे न जक या ठकाणी 
सेवा/सु वधा उपल ध होणेकामी दुस-या ट यात एकूण २८ व वध वॉडम ये नागर  सु वधा क  
चालक िनयु क रता एकूण २८ अजदार अंितम पा  झालेले आहेत. यामधील वॉड .१० 
तुळजाईव ती, अ जंठानगर मधील अजदार कु.र वना बाबासाहेब कांबळे यांचे ता वत नागर  
सु वधी क ाचे ठकाण नाग रकां या गैरसोईचे अस याने याऐवजी ी.धनंजय दशरथ मो हते, 
शॉप नं.२, स मान अपाटमट, ववेकनगर, आकुड  या ठकाणी नागर  सु वधा क  सु  के यास 
ते नाग रकां या सोयीचे होणार अस यने ी.धनंजय दशरथ मो हते यांचे नावे नागर  सु वधा क  
सु  कर यास परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८२५    वषय मांक – १३ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-उ ान 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/१२९/२०१६ द.१७/०३/२०१६  
वषय - अ ेला पाक उ ान नुतणीकरण करणेबाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५८२६    वषय मांक – १४ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी३/का व/१६२/२०१६  

द.१८/०३/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

तावात नमूद प  अ मधील याद तील डॉ टरांना द.०१/०४/२०१६ ते ३०/०९/२०१६ 
(सहा म हने) या कालावधी कर ता मानसेवी पी.जी. टचर सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .५०००/- मानधनावर मानसेवी वशेष  डॉ टर हणून नेमणूक करणेकामी व यासाठ  येणा-
या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८२७    वषय मांक – १५ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-ब े य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६२/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो .२/२०-२०१५-१६ अ वये भाग 

.२४ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने देखभाल व दु ती 
करणेसाठ  मे.हसन इले कल इं जिनअर ंग र. .५,९९,९९८/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव 
हजार नऊशे अठया णव फ ) पे ा -४३.०१%  कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेशी करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८२८    वषय मांक – १६ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४४६/२०१६  

द.१६/०३/२०१६ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . २२ 

अ वये भाग . ६२ मधील (फुगेवाड , दापोड ) झोपडप ट  मधील मनपा इमारती व 
शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.पदमीनी कं शन िन.र. . ९,३०,८४०/- (अ र  
र. . नऊ लाख तीस  हजार आठशे चाळ स फ )  पे ा २०.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .७,३५,४५७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८२९    वषय मांक – १७ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४४७/२०१६  
द.१६/०३/२०१६ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .७ 

अ वये भाग .५३ मधील हातोबानगर झोपडप ट त इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.उप  कं शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा 
फ )  पे ा ३३.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,२२,५२१/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८३०    वषय मांक – १८ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४४५/२०१६  
द.१६/०३/२०१६ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . १७ 

अ वये भाग .१२ से. .२२ म ये ठक ठकाणी बोड लावणे, वाचनालय पुर वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.उप  कं शन िन वदा र. . ९,३२,१०४/- (अ र  

र. .नऊ लाख ब ीस हजार एकशे चार फ )  पे ा ४५.५४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .५,०७,६२४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८३१    वषय मांक – १९ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/१२५/२०१६ द.१७/०३/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक वदयालयातील वदया यासाठ  व वध 

उप म व योजना राब वणेत येत असतात. बहुतांश वदयाथ  हे आिथक या मागास घटकातील 
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असलेने या वदया याना मनपा यावितने मोफत िमक पु तकांचे वाटप सन २०१५-२०१६ या 
शै णक वषात करणेत आलेले आहे. यास अनुस न मा यिमक िश ण वभागांकड ल पर प क 
मांक मा य/िश/ ३/का व/२३९/२०१५ दनांक २४/७/२०१५ अ वये सव मा यिमक 
वदयालयाकडून िमक पु तकांची मागणी न द वणेबाबत कळ वणेत आले असता या माणे ५ 
ऊदु  मा यिमक वदयालयांचे मु या यापक यांचे कडुन िमक पु तकांची मागणी ा  झाली 
आहे. सन २०१५-२०१६ या शै णक वषात महानगरपािलके या सव मा यिमक वदयालयातील इ 
९ वी या वदया याना िमक पु तकांचे वाटप करणेकामी िमक पु तक खरेद  महारा  रा य 
पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ बालभारती पुणे यांचे कडुन िन वदा न 
माग वता व करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  कर यास मा.आयु  सो यांनी मा यता 
दलेली आहे. मा यिमक िश ण वभागांकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 
पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ९ वी या 
1995 पु तकांकर ता दनांक 17/10/2015 रोजीचे आगाऊ देयक मांक 21500035 अ वये 
र कम पये 1,07,695/- मधुन वजा वटाव 16,154/- वजा जाता र कम पये 91,541/- (अ र  
र. . ए या णव हजार पाचशे एकेचाळ स फ ) आगाऊ मागणी केली होती. यानुसार मा.आयु  
यांचेकड ल आ. .मा य./िश/३/का व/१८७/१५ द. १०/१२/२०१५ अ वये र. .९१,५४१/- फ  
मा.संचालक पा यपु तक मंडळ वतरक पुणे-४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली होती. या माणे 
महानगरपािलके या ५ मा यिमक व ालयास सन २०१५-१६ म ये मोफत िमक पु तकांचे 
वाटप करणेत आले असुन पु तके िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आली आहे. मोफत िमक 
पु तके खरेद कामी झालेला य  खच र. .९१,५४१/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८३२    वषय मांक – २० 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य मु यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/९८/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 19/7/2015-16  

( . .61 दापोड  म ये मशानभुमीतील वेट ंग शेडसाठ  वेदर शेड तयार करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे) साठ  मे.युिनक ेडस िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
साठ फ ) पे ा 25.16% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .10,85,882/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५८३३    वषय मांक – २१ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य मु यालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/९७/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/8/27/ 2015-16 

( भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौक ते इं दरा गांधी उ डाणपूलापयत टाम वॉटर/फुटपाथ 
करणे) साठ  मे.सांडभोर क शन िन.र. .11,99,203/- (अ र  र. .अकरा लाख न याणव 
हजार दोनशे तीन फ ) पे ा 47.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .6,54,891/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८३४    वषय मांक – २२ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य मु यालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/९६/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/ 8/53/2015-16 

( . . ६१ आंबेडकर पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  बाजुने फुटपाथ करणे व रबर 
मो ड ंग पे ह ंग लाँक बस वणे) साठ  मे.एस.बी. सवई िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख फ ) पे ा 40.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .9,45,000/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८३५    वषय मांक – २३ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३५८/२०१६ द.११/०३/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४१/२०१५-१६ 

अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील पीनगर मधील हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .२२,३८,०६४/-  (अ र  र. .बावीस लाख 
अडोतीस हजार चौस ) पे ा २९.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१६,४५,२१२/-  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 – १५८३६    वषय मांक – २४ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य मु यालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/८०/२०१६ द.१५/०३/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/8/20 15-16 

(वॉड .37 मधील ठक ठकाणे चौक सुशोिभकरण करणे) साठ  मे.साकळे असोिसएटस 
िन.र. .13,93,735/- (अ र  र. .तेरा लाख या णव हजार सातशे प तीस फ ) पे ा 43.01% 
कमी या ठेकेदारा कडून िन वदा मंजुर दराने र. .8,34,004/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधन कारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८३७    वषय मांक – २५ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-इ े ीय कायालय व ुत  
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/१२३/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये 

बांधणेत येत असले या अ यावत हॉ पीटल व वाचनालय इमारतीस उ चदाब वीजपुरवठा 
घेणेकामी म.रा. व. व.कं., पुणे यांचे द.१९-१०-२०१५ चे मंजुर लोड सॅ शन ऑडरमधील फम 
कोटेशन/ डमांड नोट म ये नमुद के या माणे स ह स कने शन चाजस, ोसेसींग फ , सुर ा ठेव, 
अ ीमट फ  व सुपर ह जन चाजस असे एकुण र. .३५,८५,९९०/- (अ र  र. .प तीस लाख 
पं याएशी हजार नऊशे न वद फ ) म.रा. व. व.कंपनी, पुणे यांस अदा करणेकामी व सदरचा खच 
सन २०१५-१६ चे सुधार त अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखािशषावर पृ  .६०, 
अ. .२१ (०२) येथे र. .९,५३,००,०००/-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८३८    वषय मांक – २६ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएम/पीजी-३/का व/१६३/२०१६  
द.१८/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन-  
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पीच थेरपी कर ता अ न मेड कल फा. यांनी 

नेमले या २ कमचा-यांचा ित कमचार  र. . ६०००/- या माणे मानधन अदा करणेस व यांची 
नेमणूक द. १८/९/२०११ पासून केली अस याने येक १ वष कालावधी पुण झालेनंतर १ दवस 
ेक देऊन द. १८/९/२०११ ते २०/९/२०१५ या कालावधीस काय र मंजूर  देणेस व पुढ ल 
द.२२/९/२०१५ ते द.२१/९/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  द.१/४/२०१६ पासून सदर कमचा-यांस र. .८०००/- मानधन दे यास व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८३९    वषय मांक – २७ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५८/१६ द.२१/०३/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४१/०५/२०१५-१६ थेरगाव करसंकलन वभागास 

फिनचर करणेकामी मे.एम.जे.कं शन  िन.र. .२१,००,३५४/-  (अ र  र. .एकवीस लाख ितनशे 
चौप न पये फ )  पे ा ३१.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,१९,५०१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८४०    वषय मांक – २८ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/०६/का व/५१३/२०१६ द.१७/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .१५/१/२०१५-१६   ची जा हरात दै. नवभारत 

टाई स ( थािनक  पातळ वर), दै. महारा  टाई स ( थािनक  पातळ वर) व दै. टाई स ऑफ 
इं डया, (रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेली होती. सदर जा हर तीस 
जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर तावानुसार 
वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते.  दै.नवभारत टाई स, दै. महारा  टाई स यांनी सदर जा हरात 
द. ०७/११/२०१५ या अंकात िस  क न एक त बल . २०८४७६९०/००१ द. 
१६/११/२०१५ नुसार  एक त र. . ५२,५३६/- चे बल या कायालयाकडे सदर केलेले आहे. व  
दै. टाई स ऑफ इं डया यांनी सदर जा हरात द. ०८/११/२०१५ या अंकात िस  क न बल. 
. २०८४७६८५/००१ द. १६/११/२०१५ नुसार  र. . ४,०६,५६०/- चे बल या कायालयाकडे 

सादर केलेले आहे. दै. नवभारत टाई स,  दै. महारा  टाई स व दै. टाई स ऑफ इं डया या 
ितनह  वृ प ांनी या कायालयाने दले या मजकुरा माणे बनचूक जा हरात िस  केलेली असून 
याचे जा हरात बले मनपाकडे सादर केलेली आहेत. सदरची बले यांना  अदाईस हरकत नाह . 

तर , वर ल माणे जा हरात खचापोट  दै. नवभारत टाई स व दै. महारा  टाई स यांचे एक ीत 
बल र. . ५२,५३६/- (अ र  र. . बाव न  हजार पाचशे छ ीस फ  ) व दै. टाई स ऑफ 
इं डया यांचे बल र. .४,०६,५६०/- (अ र  र. . चार लाख सहा हजार पाचशे साठ फ ) अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५८४१    वषय मांक – २९ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५२७/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. .63 अ वये 

भाग .34 येथील ग हाणेव ती, आ दनाथनगर, िशतलबाग व प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण 
निलका पुर वणे व टाकणे (2015-16) कामी मे. मंगलम डे हलपस िन वदा र कम . 
14,00,314/-  (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे चौदा फ ) पे ा 21.96% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 11,47,445/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८४२    वषय मांक – ३० 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५२८/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16  मधील अ. .96 अ वये अशु  

जलउपसा क  रावेत येथील पाणी वाह मापक यं ाची वा षक प तीने देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन िन वदा र कम .3,66,000/- ( अ र  र. . तीन 
लाख सहास  हजार फ ) पे ा 3.90 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
3,69,312/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 
 



 17

ठराव मांक – १५८४३    वषय मांक – ३१ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५२९/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .12/11/2015-16  मधील अ. .2 अ वये 

मनपाचे जलशु करण क  से.23 येथील प रसरातील काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे. एम.बी.इले क & कंपनी िन वदा र कम .18,19,203/- (अ र  र. .अठरा लाख एकोणीस 
हजार दोनशे तीन फ  ) पे ा 35.00 %  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
12,41,606/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५८४४    वषय मांक – ३२ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५३३/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .35 अ वये ब 

मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे व जल े  .बी/३ 
अंतगत ताथवडे येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे. जत  पु षो म 
पाट ल िन वदा र कम .12,60,118/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार एकशे अठरा फ ) 
पे ा 35.35% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 8,55,400/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८४५    वषय मांक – ३३ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५३२/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. . 31 अ वये ब 

मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत दळवीनगर येथे पाणीपुरवठा 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल िन वदा र कम 
.12,60,133/-  (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार एकशे तेहतीस फ ) पे ा 34.99 % कमी 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 8,60,173/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८४६    वषय मांक – ३४ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५३०/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16  मधील अ. .3 अ वये ब 

मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/६ येथे पाणीपुरवठा वषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. जत  पु षो म पाट ल  िन वदा र कम . 12,60,336/- 
(अ र  र. . बारा लाख साठ हाजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 34.97 %  कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . 8,60,576/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८४७    वषय मांक – ३५ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५३१/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .29 अ वये 

जल े  .बी/३ अंतगत ताथवडे येथील काळा खडक झोपडप ट  येथील पा या या टाक साठ  
पाणीपुरवठा वषयक व थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े जत  पु षो म पाट ल िन वदा 
र कम . 11,20,368/- ( अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार तीनशे अडूस  फ ) पे ा 
34.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,64,769/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८४८    वषय मांक – ३६ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/०६/का व/५३४/२०१६ द.१९/०३/२०१६  
वषय - जल े   ९ ते १४ मधील अनािधकृत नळकने शन बंद करणे व मोटार ज ीसाठ   
  ठेकेदार  प तीने वाहन व मजुर पुर वणबेाबत... 

वषय मांक ३६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५८४९    वषय मांक – ३७ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४९४/२०१६ द.२१/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .५ 

अ वये मनपा या ड े य कायालयातंगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकतेनुसार 
नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग िन.र.  १९,९८,६३९/- (अ र  र. . ऐकोणीस  
लाख अ या णव हजार सहाशे ऐकोणचाळ स फ ) दर ४३.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५८५०    वषय मांक – ३८ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४९२/२०१६ द.२१/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. . १६ 

अ वये मनपा या अ े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणेकामी 
मे. ओंकार इं जिनअ रंग  िन.र.  ९,२२,३९१/- (अ र  र. .नऊ लाख बावीस हजार तीनशे 
ए या णव फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८५१    वषय मांक – ३९ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४९३/२०१६ द.२१/०३/२०१६  

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ११/२०१५-१६ मधील अ. . ७ 

अ वये मनपा या ड े य कायालयातंगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणेकामी 
मे. ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. .७,१६,५५२/- (अ र  र. .सात लाख सोळा हजार पाचशे बाव न 
फ ) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८५२    वषय मांक – ४० 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.सं दप िचंचवडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६४/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/२८-१५-१६ . .७ च-होली येिथल 

वीटभ ट  ते काळजेवाड  येथील र या याकडेने बंद पाईप गटस करणेकामी  मे. एस बी सवई 
िन.र. . १४,०४,२७२/-  (अ र  र. . चौदा लाख चार हजार दोनशे बहा र) पे ा ४८.९९% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ७५२१३५/-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/ 
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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 – १५८५३    वषय मांक – ४१ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६८/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३६-१५-१६ भाग .७ च-होली 

प रसरात खड करण व ब बएम करणेकामी  मे.साकळे असोिसएटस ्  िन.र. .१४,१०,५०१/- (अ र  
र. . चौदा लाख दहा हजार पाचशे एक) पे ा  ४८.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७५५४७१/- 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 – १५८५४    वषय मांक – ४२ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६७/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/२१-१५-१६ भाग .३३ गवळ नगर 

मधील गवळ नगर, आदशनगर पर सरात गटस करणेकामी मे. ी क शन, शैल  िशवाजी 
फाळके िन.र. .२३,३३,०११/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस  हजार अकरा फ ) पे ा  
३७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५२२२२०/- 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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८५५    वषय मांक – ४३ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६६/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/३५-१५-१६ भाग .३६ लांडेवाड  मधील 

शांतीनगर व लांडेवाड  प रसरात गटस करणेकामी  मे. ी क शन, शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .२२,३९,५७१/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे ए काह र फ ) 
पे ा ३८.५६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४४४७९२/-  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 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८५६    वषय मांक – ४४ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- थाप य 
सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२६५/२०१६ द.१९/०३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/५१-१५-१६  भाग .३६ लांडेवाड  मधील 

लांडेवाड , वकास कॉलनी, शांतीनगर, भगतव ती, गुळवेव ती पर सरात करकोळ दु तीची व 
देखभालाची कामे करणेकामी मे. ी क शन, शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .२२,४०,४०३/-
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे तीन) पे ा ४०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१४११४५४/-  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 झाललेी वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५८५७    वषय मांक – ४५ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं१/का व/२६/२०१६ द.२१/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागामाफत व वध कार या िन वदा 

िस द के या जातात. यानुसार िन वदा फॉम व स ठेवले जातात म यवत  भांडार 
वभागामाफत यापुव  िन वदा फॉम व च ेदर सन २०१३ पासुन िन त केलेले आहेत. तसेच 
िन वदा फॉम ऑनलाईन ारे िस द क न व स ठेवणेत येतात. सदरच ेदर हे ३ वषापुव च े
असुन खुपच कमी आहेत. महारा  शासन उ ोग उजा व कामगार वभाग शासन िनणय 
.भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४मं ालय, मंुबई ४०००३२ द. ३० ऑ टोबर २०१५ 

अ वये िन वदा संचाची कंमत ठर वणेत आलेली आहे. शासन िनणयानुसार दरवाढ करणेकामी 
मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली आहे. सदर िनणयानुसार खालील माणे िन वदा संच व  
दर व वा षक दरवाढ ता वत करणेत आले आहेत. 

प  “क” 

अ. तपिशल (कामाची एकूण र कम) शासनाकड ल 
दर 

द.१७.१०.१३ 
ते 

आदेशा माणे 
यापुव चे 

िन वदा संच 
दर 

तावीत 
करावयाचे 

िन वदा संच दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

-- २००/- ५००/-  

२ र. . ५० हजार ते १ लाखापयत -- ३००/- ७००/-  
३ र. . १ लाख ते २ लाखापयत -- ५००/- १०००/-  

४ र. . २ लाख ते ५ लाखापयत 

१०००/-
yearly 

increase 
100/- 

७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० लाखापयत 

२०००/- 
yearly 

increase 
200/- 

१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० लाखपयत 

३०००/- 
yearly 

increase 
300/- 

१,५००/- ३,०००/- ३००/- 
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७ र. . ५० लाख ते १ कोट पयत १०,०००/-
yearly 

increase 
1000/- 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. .१ कोट  ते २ कोट  

Respective 
dept to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 
९ र. .२ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- १५,०००/- २०००/- 
१० र. .५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- २०,०००/- २०००/- 
११ र. .१० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 
१२ र. .५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

वर ल माणे िन वदा फॉम व  संचाच ेदराम ये दरवाढ  करणेत आलेली आहे. सदर 
दरवाढ स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८५८    वषय मांक – ४६ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/२०४/२०१६ द.२१/०३/२०१६  

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपाचे िनवडणूक वभागास भाग .०८ जागा अ पोटिनवडणुक २०१६ क रता आव यक 

ह ड ओ िच ीकरण करणेकामी कोटेशन नोट स सु . ४१/२०१५-१६  अ वये लघु म दरधारक 
मे.राहुल ह डोओ अँड शुट ंग, पंपर  यांचे ह ड ओ िच ीकरण ती दवस र. . ७९९/- माणे 
थम १० दवसांसाठ  ०१ कॅमेरा कॅमेरामन सह र. .७९९/- माणे र. .७९९०/- व उव रत १८ 
दवसांसाठ  ०४ कॅमेरे कॅमेरामन सह र. .७९९/- माणे र. .५७५२८/- असे एकुण अंदाजे 
र. .६५,५१८/-(अ र  र. .पास  हजार पाचशे अठरा फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८५९    वषय मांक – ४७ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/२९३/२०१६ द.१८/०३/२०१६  

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखाप र ण वभागासाठ  कॅनन या उ पाद त 

कंपनीकड ल आव यक हेवी डयुट  ंटर सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा 
.४०/०२/२०१५-१६ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एस.बी.इले ॉिन स, 

पुणे यांच े ंटर एकूण-०१ नग (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .१,५०,२००/- लघु म दर ा  झाले 
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आहेत. मनपाचे मु य लेखाप र ण वभागाकर ता कॅनन कं.चे ऑल इन वन-Monochrome 
Laser Multifunctional (Reader/Printer Separated)Maximum Original Size-
A3Reader -4245 ंटर खरेद  करणे आव यक अस याने व सदरचा खच हा अंदाजप क य 
र कमेपे ा १.३४% ने कमी अस याने खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५८६०    वषय मांक – ४८ 
दनांक – २९/०३/२०१६    वभाग- व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/१८७/२०१६ द.२२/०३/२०१६  
वषय - मनपाच े भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ान येथे आकषक व ुत कारंजे  

 करणेबाबत... 
वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक –१५८६१     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २९/०३/२०१६     
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक –मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
इं ायणी नद त जलपण ची चंड माणावर वाढ झा याने डासां या ासाने नागर क हैराण 

झाले आहेत. तर  यापूव या मंजूर िन वदा दराने इं ायणी नद मधील जलपण  काढ याचे काम 
मे.शुभम ्  एंटर ायजेस यांना दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १५८६२     वषय मांक –५० 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४६२/२०१६ द.२९/३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .२ 

अ वये, भाग . ३८ मधील व ठलनगर झोपडप ट म ये जुने शौचालय पाडून न वन २६ 
िसटसचे शौचालय बांधणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र. .३२,६७,९३०/- (अ र  र कम 
पये ब ीस लाख सदुस  हजार नऊशे तीस फ ) पे ा  ९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .२९,४१,४६४/- 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८६३     वषय मांक –५१ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/४६०/२०१६  

द.२९/०३/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .०४ 

अ वये वॉड .३६ शांतीनगर झोपडप ट म ये २६ िसटसचे व छतागृह बांधणेकामी मे.अ व कार 
कं शन िन.र. .४२,०१,३६५/- पे ा  ८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३८,६५,२५६/- 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 कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८६४     वषय मांक –५२ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४६/१६ द.२९/३/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/३७/२०१५-१६ अ वये भाग . ६२ 

मधील फुगेवाड , कासारवाड  आनंदवन पर सरातील संडास लॉक मुतार ची दु ती करणेकामी 
मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र कम पये पंधरा लाख फ ) पे ा  ३२.१०%  

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६९,४२५/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने यांचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८६५     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/१०७/२०१६ द.२८/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना . १३ अ वये मनपा ह तील अंध, अपंग, 

मुकबधीर व ाथ  व नाग रकांना पी.एम.पी.एम.एल बसपास मोफत देणेकर ता सन २०१५-१६ या 
आिथक वषाक रता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले असून यानुसार अज ा  झाले 
असून यापैक  १०१३ अज योजने या अट  शत स अधीन राहून पा  झाले आहेत. तसेच सन 
२०१४-१५ मागील वषाचे ७९७ लाभाथ चे पासेस एक वषाकर ता नुतनीकरण क न दले आहे. 
तर  एकुण १८१० पा  लाभाथ ना र. .१२००/- दरमहा या माणे १२ म ह यांसाठ  एकुण र. . 
१,९७,३८,८४७/- (अ र  र. .एक कोट  स या णव लाख अडतीस हजार आठशे स ेचाळ स फ ) 
इतका खच अपे त आहे. सन २०१५-१६ या व ीय वषात “िन:समथ (अपंग), कणबधीर, अंध 
वदयाथ ना/ य ंना मोफत पी.एम.पी.एम.एल. बसपास बाबत “या उपलेखािशषावर         
र. .३,१६,८०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून र. .२,७१,००,०००/- िश लक आहेत. 
यामधून सदरचा खच करणेत येईल. तावात नमूद प  अ याद नुसार १८१० पा  लाभाथ  

यांना दरमहा र. .१२००/- माणे पास देणेकामी एकुण र. .१,९७,३८,८४७/-चे अपे त खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८६६     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/२१७/२०१६ द.२८/०३/२०१६  

मा.सह आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपाचे िनवडणूक वभागास भाग . ०८ जागा अ पोटिनवडणूक २०१६ क रता 

आव यक मतदार या ा झेरॉ स व िनवडणूक वषयां कत इतर कागदप े छपाई सा ह य 
खरेद कामी कोटेशन नोट स सु. . ४७/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे. िस द  
कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर , झेरॉ स व छपाई ती नग र. . १.४०/- या माणे 
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६०,००० तींसह एकुण र. . ८४,०००/- (अ र  र. . चौ-याऐंशी हजार फ ) चे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५८६७     वषय मांक –५५ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/५४७/२०१६ द.२८/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये अ 

भागाअंतगत जल े  .बी-४ म ये िचंचवडे कॉलनी, साई कॉ ले स, भ डवेनगर प रसरात 
जलवा हनी टाकणेकामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर िन.र. .४२,०१,६८५/- पे ा  ११.९७%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,८३,६८०/- 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 – १५८६८     वषय मांक –५६ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/५४४/२०१६ द.२८/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वये 

सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/४ म ये बजलीनगर टाक ारे पाणी पुरवठा होणा-या 
प रसरात ड .आय. वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख 
िन.र. .२५,२०,७४२/- पे ा २२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५७,३४१/- 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. 
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ठराव मांक – १५८६९     वषय मांक –५७ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा. अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/५४५/२०१६ द.२८/०३/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या पाणी पुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१२ अ वये 

सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/२ अतंगत पुनावळे येथे भुजबळ व ती, कोयतेव ती, 
काटेव ती म ये न याने वकसीत होणा-या भागात वतरण निलका टाकणेकामी मे.पी. ह . 
देशमुख िन.र. .२८,००,८५५/-(अ र  र कम पये अ ठावीस लाख आठशे पंचाव न फ ) पे ा  
२०.२१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,४६,५४२/- 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 – १५८७०     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- लेखा 
सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .लेखा/३/का व/३२१/२०१६ दनांक २८/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मा. थायी सिमती ठराव .११३६६ द.२८/०४/२०१५ अ वये दरमहा र. .१.५० कोट  
या माणे र. .१६,५०,००,०००/- अदा कर यात आले आहे. तसेच मा.आयु  यांचेकड ल 
द.१५/३/१६ चे मा य तावानुसार र. .१,६०,००,०००/- व वध कारचे पासेसपोट  मा. थायी 
सिमतीचे उमेद मा यतेवर समायोजन कर या या अट स अधीन राहून अदा करणेत आले आहेत.  
 वर नमुद करणेत आलेनुसार एकुण मागणी र. .१९,९२,५४,४४४/- पैक  वभागाकड ल 
तपासणीनुसार मा य करणेत आलेले र. .१८,४५,४६,८७४/- मधुन अदा केलेली 
र. .१८,१०,००,०००/- वजा जाता र. .३५,४६,८७४/- अदा करावे लागतील. 
 पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०१५-१६ साठ  र. .१२७/- कोट  (अ र  
.एकशे स ावीस कोट  फ ) तरतुद करणेत आली असून खच र. .१२५,२४,२१,०४८/- वजा 

जाता र. .१,७५,७८,९५२/- इतक  र कम िश लक आहे. दनांक १५/३/१६ रोजी थायी 
सिमतीचे उमेद मा यतेवर अदा केलेली र. .१,६०,००,०००/- व अदा करावयाची र. . 
३५,४६,८७४/- असे एकुण र. .१,९५,४६,८७४/- (अ र  र. . एक कोट  पं या णव लाख 
शेहेचाळ स हजार आठशे चौ-याह र फ ) इत या रकमेस मा यता देवून  र. . ३५,४६,८७४/- 
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(अ र  र. .प तीस लाख सेहेचाळ स हजार आठशे चौ-याह र फ ) पीएमपीएमएल सं थेस अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.          
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १५८७१     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार 
सुचक - मा.जािलंदर िशंदे                            अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ- मा.सह आयु  यांचेकड ल जा. .मभां/७/का व/२६४/२०१६ दनांक २३/३/२०१६ 
      मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपाचे आरो य वभागास ई-िन वदा सुचना मांक २०/५/२०१५-१६ अ वये ा  
लघु म िन वदाकार मे.नॅशनल पे ट साईड ऍ ड केिमक स यांचे ४७५ िल.पॅरा वॉट डाय लोराईड 
२४% SL चे एकूण दर र. .२,१९,९२५/- हे मनपा अंदाजपञक य दर र. .३,४६,७५०/- पे ा 
३६.५७% कमी अस याने ते वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.      
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १५८७२     वषय मांक – ६० 
दनांक – २९/०३/२०१६      

सुचक - मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

मनपाचे आरो य वभागास ई-िन वदा सुचना मांक ४५/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म 
िन वदाकार मे.रेखा इं ज. व स यांचे ८० नग म त ॅ ड पतळ   े पंप एकूण दर र. . 
५,८३,९२०/- हे मनपा अंदाजपञक य दर र. . ६,१६,०००/- पे ा ५.२०% ने कमी अस याने ते 
वकृत क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी यांचेबरोबर करारनामा करणेस व येणा-या 

खचास मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १५८७३     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- थाप य 

सुचक - मा.अिमना पानसरे                          अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे   
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. ./ था/िन/फ-मु य/४३८/१६ दनांक २८/३/२०१६ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/९/२०१५-१६ अ वये, . .४ मधील 
र याची दु ती खड मु माने क न ाऊट ंग करणेकामी  मे.ड .एस.कुलकण  िनवीदा 
र. .४७,२९,८८५/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख एकोणतीस हजार आठशे पं याऐशी फ ) पे ा 
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४७.४७ कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,०८,८३९/- 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 – १५८७४     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग- उदयान 

सुचक - मा. सुमन नेटके                            अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ- मा.अित.आयु  यांचेकड ल जा. .उदयान/६/का व/११०/२०१६ दनांक १५/३/२०१६ 
      मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे— 
 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ अ वये, मनपाचे उदयान 
वभागासाठ  होज पाईप खरेद  करणेकामी मे.ओम एंटर ायझेस कोटेशन नोट स र. .१,९८,५००/- 

(अ र .र. .एक लाख अ ठया नव हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (२०%ने कमी)  
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/१०९/२०१६  द.१५/०३/२०१६ 
अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत आले. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १५८७५     वषय मांक – ६३ 
दनांक – २९/०३/२०१६     वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक - मा. संपत पवार                            अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे   
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .मभां/०४/का व/२१६/२०१६ दनांक २८/३/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे— 
 मनपाचे व वध वभागास आव यक िलगल पेपर रम यापुव चे ई िन वदा सुचना . 
०७/२०१५-१६ चे पुनप ययी आदेशानुसार मे. िस द  कॉपीअसअँड टुडंट क झुमर टोअर, पंपर  
यांचेकडून आव यक उपरो  मागणीनुसार खरेद  कामी येणारा एकूण खच र. .३,३६,०००/- 
(अ र  र. .तीन लाख छ ीस हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.      
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १५८७६     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २९/०३/२०१६      

सुचक - मा.अिमना पानसरे                           अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे   
संदभ- मा.अिमना पानसरे व मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव. 
 दनांक ११ ए ल २०१६ रोजी तसेच द.१४/४/२०१६ रोजी मा.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती िनमी  सां कृितक काय म, या यानमाला एच.ए.कॉलनी येथ े साजरा करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १५८७७     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २९/०३/२०१६      

सुचक - मा. सुमन नेटके                            अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ- मा.सुमन नेटके व मा.अिमना पानसरे यांचा ताव- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/जी४ए/१३/०७/ 
२०११-१२ अ वये नेह नगर येथे गोडाऊन शेड बांधणेकामी मे.चैत य ए टर ायजेस िन.र. . 
२८,०१,१६४/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे चौस  फ ) पे ा १५.४५% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,८७,५१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कंञाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे या अट स अधीन राहून काय र मा यता देणेत येत आहे.                                     

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

ठराव मांक – १५८७८     वषय मांक – ६६ 
दनांक – २९.०३.२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके यावतीने दनांक १७/०३/२०१६ ते १९/०३/२०१६ या 
काळात वनायकनगर, बो-हाडेवाड , मोशी येथे महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल (पािसंग) 
पधा २०१६-१७ कर ता मे. मुत  मंडप पकर & इले क स यांनी ता पुर या व पात 
वनी ेपन व व ुत यव था केली होती.  याकामी झालेला खच र. .१,५३,६१३/- यांना पुव 
वकृत िन वदा (िन.नो. .३/११-१५-१६) या दराने हणजे १.६२% कमी या दराने 

र. .१,५१,१२४/- (अ र  र. .एक लाख ए काव न हजार एकशे चोवीस फ ) इतका खच 
करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५८७९     वषय मांक – ६७ 
दनांक – २९.०३.२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये आप ी व यव थापन  वभाग कायरत असून सदर 
वभागामाफत महानगरपािलकेचे अिधकार  व कमचार  यांना अचानक येणा-या नैसिगक संकटे, 
अमान वय संकटे, पूर, आप ीमुळे होणा-या संभा य धो यातून वत:ला व समाजातील 
नाग रकांना वाच वणेसाठ  आप ी व यव थापन वभागामाफत िश ण दले जाते.  
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महानगरपािलकेचे सुर ा वभागातील कं ाट  रखवालदार मदतनीस व आरो य वभागाचे 
कामकाज करणारे कं ाट  हाऊस क पंग/साफसफाई कमचार  यांना अशा कारचे आप ी व 
यव थापन (Disaster management) चे िश ण देणे आव यक आहे.  कारण अशा कारची 
आप ी अचानक उदभव यास सदर कमचा-यांमाफत िनयं णात आणणे सोपे जाईल.  मनपाचे 
आप ी व यव थापन वभागाकडे आप ी यव थापन िश णासाठ  महारा  शासनामाफत 
दरवष   िनधी उपल ध होतो. तसेच महानगरपािलकेचे आप ी व यव थापन वभागात देखील 
लेखािशषाखाली तरतूद उपल ध करणेत आलेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
काय े ातील “िस द वनायक असोिसएटस”  ६८४/१/१ आ दनाथनगर, द मं दर रोड, भोसर , पुणे 
– ३९ ह  सं था मागील ०३ वषापासून कायरत असून आप ी पासून सुर ा यांचे िश ण दे याचे 
कामकाज कर त आहे. सदर सं थेचा िश णापोट  ती िश णाथ  दर र. .३३०० + 
शासनाकड ल सेवाकर असा आहे. मनपाचे कं ाट  रखवालदार, मदतनीस व कं ाट  हाऊस 
क पंग/साफसफाईचे काम करणारे कमचार  यांना हे िश ण देणे आव यक आहे.  तर  
िस द वनायक असोिसएटस यांना ६ म हने कालावधीसाठ चे ायोिगक त वावर महानगरपािलकेचे 
कं ाट  रखवालदार, मदतनीस व कं ाट  हाऊस क पंग/साफसफाईचे काम करणारे कमचार  यांना 
हे िश ण देणेकामी मा यता देणेत येत आहे व सदर िश णापोट  येणा-या र. .३०,००,०००/- 
(अ र  र. .तीस लाख फ ) पयत या खचास व सदर तरतूद ह  आप ी व यव थापन 
वभागाकड ल िश ण खच या लेखािशषाखाली व महारा  शासनामाफत दरवष  आप ी 
यव थापन िश णासाठ  उपल ध होणा-या िनधीतून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५८८०     वषय मांक – ६८ 
दनांक – २९.०३.२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत शहरातील 
बचत गटातील म हलांसाठ  दरवष  माणे जागितक म हला दन द.१५/०३/२०१६ या 
कालावधीत जागितक म हला दन आयो जत कर यात आला होता.  यासाठ  र. .२,००,०००/- 
तरतुद कर यात आलेली आहे.  सदर तरतुद खच कमी पड याने उव रत र कम पुढ ल आिथक 
वषा या तरतुद तून खच कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
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ठराव मांक – १५८८१     वषय मांक – ६९ 
दनांक – २९.०३.२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत शहरातील  
म हलांसाठ  दरवष  माणे द.१२/०२/२०१६ ते १४/०२/२०१६ या कालावधीत पवनाथड  ज ा  
आयो जत कर यात आली होती. यासाठ  र. .६०,००,०००/- तरतुद कर यात आलेली आहे.  
माच म हना अस याने येक वभागाचे बील वेळेत वभागाकडे तरतूद साठ  येत नस याने 
तरतूद र  होणार तर  उव रत पवनाथड  संबंिधतची बीले पुढ ल वषा या आिथक तरतुद मधून 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
 
 
ठराव मांक – १५८८२     वषय मांक – ७० 
दनांक – २९.०३.२०१६      
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
  दनांक २२/०३/२०१६ रोजी ठराव मांक १५७७५ हा मा य झाला असून यातील 
“िन.नो. .९/८-१५-१६” हा मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “िन.नो. .९/४-१५-१६” असा 
मजकूर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 
 

   (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
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त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    


