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

कायप का मांक - २०७ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक - ०३/०२/२०१६           वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ०३/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट  
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.तापक र अिनता म छं  
११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१३) मा.काळे वमल रमेश  
१४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे-
वकास अिभयंता, मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.आ ीकर-सहा.आयु , मा.पोमण-मु य मा हती व 
तं ान अिधकार ,मा.डॉ.देशमुख-वै कय अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.सवणे,मा.इंगळे, मा.पठाण, 
मा.लडकत, मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.सोनवणे, 
मा.ग टुवार,मा.शेख,मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.पुजार -कायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य 
अिधकार , मा.बोदाडे- शासन अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

-------- 
 



 2

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले – 
 
वषय मांक ९०)- मनपा या वायसीएमएच येथील 500 KVA मते या जिन संचाचे वा षक  

देखभाल दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ९१)- पंपर  िचंचवड मनपा प रसरात न ांम ये वाढलेली जलपण  यां क   

प तीने काढणेबाबत... 
वषय मांक ९२)- वॉड .३५ भोसर  स.नं.१ म ये आंतररा ीय कु ती िश ण क  इमारत  

बांधणेबाबत... 
वषय मांक ९३)- मनपा या अिधकार /कमचार  व इतर वभागाकड ल ई मेल आयड   

नूतनीकरण व मनपा संकेत थळाक रता Secure Socket Layer (SSL)  

नूतनीकरण करणेबाबत...   
वषय मांक ९४)- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटचे  

Dedicated Server वर Host करणेबाबत... 
वषय मांक ९५)- सुधा रत खचास मा यता देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम  

भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक ९६)- सुधा रत खचास मा यता देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम  

भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक ९७)- Selection of Operator for managing water meter reading, on spot billing,  

user charge collection and improving coverage of water connections या 
कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ९८)- िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .९ वर ल कामाचा करारनामा  
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ९९)- िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .६ वर ल कामाचा करारनामा  
करणेस मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक १००)- . .१४ वाहतुकनगर मधील पा कग लॉट म ये सुधारणा करणेबाबत 
वषय मांक १०१)- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क े य कायालयातील कामां या  

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम 
भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १०२)- वॉड .४६ म ये वजयनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे 
करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १०३)- आकुड  मैलाशु करण क ाअंतगत वॉड .१५ द वाड  मधील भागात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणे कामाचे वाढ व खचास 
मा यता िमळणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
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वषय मांक १०४)- िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२६ काळभोरनगर प रसरात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणे कामाचे वाढ व खचास 
मा यता िमळणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
वषय मांक १०५)- . .०६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटिम स 

प तीने डांबर करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १०६)- मनपा या डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य 
खरेद बाबत... 

वषय मांक १०७)- . .१४ वाहतुकनगर मधील मु य र ता काँ टचा करणेबाबत... 
वषय मांक १०८)- िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२७ मोरवाड  पर सरात 

जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत-मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १०९)- िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२५ िचंचवड टेशन पर सरात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत-मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ११०)- बॅडिमंटन हॉल देखभाल चालन व संर णाचे अट वर देणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १११)- िशवजयंती उ सव साजरा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम 
भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ११२)- िन.नो. .११/२/२०१५-१६ मधील अ. .२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ११३)- िन.नो. .११/२/२०१५-१६ मधील अ. .१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
मंजूर  िमळणेबाबत... 

वषय मांक ११४)- वॉड .४६ म ये जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेबाबत- मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ११५)- सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या 
तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक ११६)- कासारवाड  मलशु करण क ांतगत कासारवाड  येथील भाग .६३ मधील 
हराबाई झोपडप ट  व उव रत भागात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेबाबत... 

वषय मांक ११७)- भाटनगर मैलाशु द करण क ातगत खराळवाड  भाग .४० म ये 
कामगारनगर, गंगानगर प रसर व उव रत ठकाणी जलिन:सारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक ११८)- कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३३ 
गवळ नगर मधील मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा कामे करणेबाबत... 
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वषय मांक ११९)- कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनीमधील मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा कामे 
करणेबाबत... 

वषय मांक १२०)- कासारवाड  मलशु करण क ांतगत, दापोड  येथील भाग .६१ मधील 
बॉ बे कॉलनी तसेच उव रत प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेबाबत... 

वषय मांक १२१)- कासारवाड  मलशु करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग .३० 
च पाणी वसाहत मधील मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेबाबत... 

वषय मांक १२२)- उ ान देखभाल संर णाकामी सेवाशु क त वावर देणेबाबत – मा.सं या 
गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १२३)- यायामशाळा सेवाशु क त वावर देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, 
मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १२४)- यायामशाळा सेवाशु क त वावर देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, 
मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 

वषय मांक १२५)- ाथिमक/मा यिमक शाळेतील व उ ानातील खेळणी दु ती व देखभाल, 
पेअर पाट खरेद  इ. कामे क न घेणेस मुदतवाढ देणेबाबत – मा.सं या 

गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक १२६)- वॉड .२१ स.नं.१ येथील मशानभुमीची उव रत थाप य वषयक कामे 

करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक १२७) मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम 

भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक १२८) सभा आयोजनाबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
वषय मांक १२९) सुर ा वभागास ए कॉटचे कामकाजासाठ  स म वाहन उपल ध क न 

देणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक १३०) म.न.पा. प रसरातील मितमंद व अपंग व ा या या व वध डा पधा 

२०१५-१६ म ये सहभागी होणा-या शाळांना यू टार वॉटर कुलर भेट 
देणेस व जादूचे योग दिशत करणेस व याकामी येणा-या वाढ व खचास 
मा यता देणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा 

ताव... 
वषय मांक १३१) भाग .६२ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 

करणेबाबत -  मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक १३२) सांगवी येथील मधुबन सोसायट  येथील आर ण .३१६ स.नं.२६ येथे 

उ ान वकिसत करणेबाबत... 
वषय मांक १३३) कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, 

मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
--------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक – मा. वनायक गायकवाड   अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
 

  मु ड येथील समु ाम ये आबेदा इनामदार शाळेतील मृ युमुखी पडले या १४ 
व ाथ - व ाथ नी यांना ांजली वाहणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
-------- 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
-------- 

दनांक २७/०१/२०१६ व २९/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
.२०६) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

-------- 
ठराव मांक –१४८७२     वषय मांक – १ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४१७/२०१५ द.८/१२/२०१५   
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयाअंतगत ७ भागातील  

म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  ८ म हने कालावधीसाठ  कामगार पुर वणबेाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१४८७३     वषय मांक – २ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४३०/१५ द.१६/१२/२०१५   
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ 
मा यिमक व ालये, डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ ाथिमक 
शाळांची व छता करणेकामाची मा  यिमक िश ण वभागामाफत ई-िन वदा िस द क न पा  
िन वदाधारकांची खाली नमुद केले माणे नेमणुक कर यात आली आहे. 
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उपरो  नमुद केले माणे सदर ठेकेदारांची मुदत द.३०/११/२०१४ रोजी संपली आहे. 
उपरो  मा. थायी सिमती ठराव, करारनामा तसेच कामाचे आदेश यानुसार संबंधीतांना मा. आयु  
तसेच मा. थायी सिमतीचे मंजूर ने पुढ ल १ वषाकर ता मुदतवाढ देता येईल अशी मा यता ा  
आहे. यानुसार सदरचे ठेकेदारांचे कामास दनांक ०१/१२/२०१४ पासून पुढ ल १ वष 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस, याकामी यांचेशी करारनामा करणेस व कमान वेतन दराम ये 
शासनाकडून होणा-या वाढ नुसार येणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत वषयप  सादर 
केले होते. तथा प मा. थायी सिमती ठराव मांक ११५८४, द.२/६/२०१५ नुसार सदर ठेकेदारांना 
द.१/१२/२०१४ ते द.३१/८/२०१५ पयतची मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता दली आहे. मा.आयु  साहेबांनी द.२४/८/२०१५ चे तावा वये सदर कामाची 
न वन िन वदेची कायवाह  अंितम ट यात अस याने सदर ठेकेदारांना द.१/९/२०१५ ते 
द.३०/९/२०१५ पयत मुदतवाढ स मा यता दली असुन यानुसार सदर ठेकेदारांना १ म हना 
मुदतवाढ कामाचे आदेश दे यात असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८७४     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४६०/१५ द.२१/१२/२०१५   
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/११/१५-१६ अ वये, 
. .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते वकसीत करणेकामी 

M/S. Nanekar and Associates (िन.र. .९३,३६,८९६/- (अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार 
आठशे शहा णव) पे ा ३५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६२,७५,३७४/- 
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 

अ. . भागाचे नाव(जुन)े नेम यात आले या 
एज सीचे नाव 

मा. थायी सिमती 
ठराव मांक व 

दनांक 

कामाचा 
मािसक 

दर/खच र. . 
कामाची मुदत 

१ अ 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
िल. ४२६४, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

२ ब 
मे.बी.एस.ए.काप रेशन 
िल. ४२६६, द.९/१०/२०१३ ४,४८,७१५/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 

३ क मे.ड .एम.एंटर ायझेस ४२६७, द.९/१०/२०१३ ५,१५,०००/- द.१/१२/२०१३   ते 
द.३०/११/२०१४ 

४ ड 
मे.युिनक डे टा फोस 
िस यु रट  ा.िल. ४३७८, द.१७/१०/२०१३ ४,६४,२५९/- द.१/१२/२०१३   ते 

द.३०/११/२०१४ 
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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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४८७५    वषय मांक – ४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/श.अ./तां/४/५१५/१५ द.२८/१२/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी  

मया दत, बी.एस.एन.एल., एम.एन.जी.एल. तसेच क  शासन, महारा  शासन व 
शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  र ते खोदाईस 
परवानगी देतांना वसूल करावया या चालू दराम ये पुणे मनपा या धोरणा माणे सवलत 
देणेबाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४८७६     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४२५/१५ द.२९/१२/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/11/ 2015-

2016 साठ  . .३९ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उ रेस े क गॅलर  
बांधणेकामी मे.बालाजी क शन कमल आर मेघानी (िन.र. .८३,९७,७५१/- अ र  
र. . यांऐंशी लाख स या णव हजार सातशे ए काव न फ ) पे ा ४२.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .५१,१४,२३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 



 8

ठराव मांक –१४८७७    वषय मांक – ६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/१८/२०१६ द.११/०१/२०१६      
वषय - मनपा दवाखाना/ णालयातील िलनन (कपडे) धुलाईबाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४८७८     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/६५/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/28/4/13-14 अ वये ड भाग 
काय े ातील उ डाणपुल व अंडरपास व पुलाची वाहतूक सुधारणा कामे करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,३०२/- (अ र  र. . चौदा लाख ितनशे 
दोन फ ) पे ा ३६.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,३५,५६३/- 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 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८७९     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा. जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१०/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/७६-२०१४-१५ अ वये 
भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स 

अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करण.े मे. ट ड जे इ ा चर, िन.र.  

९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा -४९.०५% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ४,६३,८३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
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याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८८०     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.स वता साळंुके  
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/४१/१६ द.१४/१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

मनपाचे करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१६-१७ या वषाकर ता आव यक 
िमळकतकर बले छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन सु . ३३/२०१५-१६  अ वये लघु म 
िन वदाकार मे अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे नोट स छपाई ती नग र. . ०.७९/- या माणे 
९,००,००० नगासाठ  एकुण ७,११,०००/- (अ र  र. . सात लाख अकरा हजार फ ) खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  

सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या व ीय वषाक रता ई.िन.सू. .३३/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म 
दराने ती नग र. .० = ७९ या दराने A4 साईज पाठोपाठ दोन रंगांत डाटासह दोन वषासाठ  
१८,००,००० तींसाठ  र. .१४,२२,०००/- पयत येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८८१     वषय मांक – १० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/४२/१६ द.१५/१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब े य कायालयातील छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृह व केशवनगर डांगणामधील वाचनालयाक रता कारपेट (मॅट) पसंत नमु या माणे 
फट ंगसह खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नो टस ं .२९/२०१५-१६ िस द करणेत आली होती 
ा  कोटेशन मधील  मे.वैभव ेडस िचंचवड यांच े ४ एम.एम जाड च े वुलन कारपेट (मॅट) 

खरेद कामी र. .७२,०००/- व मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांच े२ एम.एम जाड चे पी. ह .सी 
कारपेट(मॅट) खरेद कामी र. .२०,५२०/- ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास एकुण  र. .९२,५२०/- खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४८८२     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–जलिनःसारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/८०/१६ द.१८/१/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५१/२०१५-१६ अ वये, ब े य 
कायालयांतगत . .२२, २३ व ५२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने े नेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी M/S. KAPIL CONSTRUCTION (िन वदा र कम .२०,३६,२१५/- 
(अ र  र. .वीस लाख छ ीस हजार दोनशे पंधरा) पे ा ३०.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,२५,३५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील 
िन वदा अट  शत  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८८३     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिनःसारण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/८२/१६ द.१८/१/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१/२०१५-१६ अ वये, रावेत 
मैलाशु द करण क ांतगत वॉड .१८ मधील नगर, मामुड , वकासनगर, कवळे इ. प रसरात 
जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. ANANT BALKRISHNA 

BAHIRAT (िन वदा र कम .१४,९९,९९४/- (अ र  र. . चौदा लाख न या णव हजार नऊशे 
चौ-या णव) पे ा ३६.७५ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९६,१८४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

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

---------- 
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ठराव मांक –१४८८४     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५४/१६ द.२०/१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) liquid खरेद कामी ई-
िन वदा .२०/१७/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये 
ा  िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) 

liquid चे लघु म दर र. . १४५०/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास एकूण ३०० िल. बेिसलस थु रजे सस H-14,As-12(BTI) liquid खरेद  कामी एकूण 
र. .४३५०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
४५००००/- पे ा ३.३३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
  

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

ठराव मांक –१४८८५     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५०/१६ द.२०/१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास ट .सी.एल पावडर खरेद कामी ई-िन वदा .२०/१६/२०१५-१६ 
अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  मे.रमेश 
अ ोकेम कॉप . यांचे ट .सी.एल.पावडरचे लघु म दर र. .९११/- .२५ क.बॅग ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २८० बॅग ट .सी.एल.पावडर खरेद  कामी एकूण र. . 

२५५०८०/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
२६६०००/- पे ा ४.१० % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४८८६     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५३/२०१५ द.२०/१२/२०१५  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% wp खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/१०/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०% wp चे लघु म 
दर र. . ६१९/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ९५० 
क. फन झोन (सोड यम सॉ ट) ८०%wp खरेद  कामी एकूण र. .५८८०५० /- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .६१७५००/- पे ा ४.७६% ने कमी 
आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८८७     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालकेर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/५२/२०१६ द.२०/०१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास डे टामे ीन १.२५% ULV खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे डे टामे ीन १.२५% ULV चे लघु म दर र. . 
२१००/- . िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १५० िल. 
डे टामे ीन १.२५% ULV खरेद  कामी एकूण र. . ३१५०००/- इतका खच येणार आहे. ा  
लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .३२५५००/- पे ा ३.२२ % ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४८८८     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/SRA-EWS/०१/२०१६ द.०८/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महापािलकेमाफत BSUP-JnNURM –SRA क प राब वणेत येत आहे. सदर 
क पांतगत वेताळनगर येथे उभार यात येणा-या इमारतींक रता जागेची उपल धता होणेसाठ  तेथील 

झोपडप ट धारकांना उ ोगनगर येथील प ाशेड येथे हल वणेत आले आहे. सदर प ाशेड मधे येक 
लाभधारकांना म.रा. व. व.कंपनीकडून वजिमटर बस वणेत आले असून वजवापरा माणे वजदेयके 
पाठ वणेत आलेली होती. परंतू प ाशेडधारकांनी वज बले भरलेली नस याने सदर वज बलाची 
थकबाक  संबंिधत म.रा. व. व.कंपनी या कायालयाकडून यांचेकड ल प  .Add.Ex.Eng /CHD/ 
SubDn/ 1379  Dt.5/10/2015 नुसार र. .११,०७,०९१/- पाठ वणेत आलेले आहे. स या वेताळनगर 
क पातील चार इमारतीची कामे पूण झालेली असून लाभधारकांना वाटपासाठ  तयार असलेचे कळते. 

सदर इमारतींस वजपुरवठा करणेचे  बा व ुतीकरणाचे काम पूण क न सदर वजसंचमांडणी 
काया वत करणेसाठ  म.रा. व. व.कंपनीकडे संपक केले असता यांचेकडून वर ल माणे थकबाक ची 
र कम .११,०७,०९१/-पूणपणे भरणा करणेबाबत सुच वले आहे. तदनंतर वेताळनगर क पातील 
पुढ ल ा सफॉमर काया वत क न लाभधारकांना वजपुरवठा करणे श य होणार आहेत. सबब वर ल 
थकबाक  र. .११,०७,०९१/-  म.रा. व. व.कंपनीकडे भरणा करणे आव यक असून सदर खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८८९     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/७/१६ द.२२/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१७/२०१५-१६ अ वये, थेरगांव . . ५० 
म ये सुनधाम शेजार  ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी म.ेिशवकुमार कं शन (िन वदा र कम 
.१३,९९,९५८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार नऊशे अठाव न) पे ा २८.८९ % कमी) या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४५,२८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४८९०     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३५६/१६ द.१५/१/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२६/२०१५-१६ अ वये, 
. .२८ म ये W-secter ते भाजी मंडई पयतचा टे को कंपनी या िसमािभंती लगतचा र ता 

डांबर करण करणेकामी M/S. MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. 

(िन वदा र कम .१४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या नव) पे ा २९.९९ % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८९१     वषय मांक – २० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३५१/१६ द.१५/१/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४/२०१५-१६ अ वये, 
. .२८ म ये यशवंतरावनगर पर सरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S. MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. (िन वदा र कम .१४,००,४९५/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे पं या नव) पे ा २९.९९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२९,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४८९२     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६१/१६ द.१५/१/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७१/२०१५-१६ अ वये 
भाग . २८ म ये मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. 

MATHARANI CONSTRUCTION PVT. LTD., िन.र. . १४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे पं या णव फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,२९,५११/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच 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 बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

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

---------- 
ठराव मांक –१४८९३     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/७४/१६ द.१९/१/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१९/२०१४-१५ अ वये भाग . २५ 
िचंचवड टेशन व भाग . २६ काळभोरनगर या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. पु पाई एंटर ायजेस िन.र. . 
९,१०,२८३/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे याऐंशी फ ) पे ा ३६.३६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०८,२६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 



 16

ठराव मांक –१४८९४     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/७०/२०१६ द.१९/१/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२५/२०१४-१५ अ वये भाग . ३५ 
भोसर  गावठाण व भाग . ३६ लांडेवाड  या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यासाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. पु पाई एंटर ायजेस 
िन.र. .९,८०,३७३/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे याह र फ ) पे ा ३४.२०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,७७,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८९५     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य फ मु यालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७८/१६ द.१६/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५४/२०१४-१५ अ वये भाग . ४ 
पुणानगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े ी िस द वनायक क शन 
िन.र. .२२,४०,८९६/-(अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव फ ) पे ा 
४६.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,६५,१७६/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच 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 बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४८९६     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/७७/१६ द.१६/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२६/२०१४-१५ अ वये भाग . १५ 
द वाड  व भाग . १६ आकुड  या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे 
व वाहतूक वषयक सुधारणा करणेकामी मे. एस.एम. क शन िन.र. .९,१०,२९१/-(अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे ए या णव फ ) पे ा ३८.३६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .५,८९,१५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४८९७     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६०/१६ द.१५/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६९/२०१५-१६ अ वये 
भाग .२८ मधील अजमेरा सोसायट  प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S 

MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD., िन.र. .१४,००,४९५/-(अ र  
र. .चौदा लाख चारशे पं या णव फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,२९,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४८९८     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११६७/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, 
सांगवी फाटा ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणे. अ) सांगवी येथे औंध णालयासाठ  कमचार  
वसाहत अित मह वा या य साठ  अितिथगृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ट  
अँ ड ट  इ ा. ा.िल.िन.र. .३,१२,३०,५७६/- (अ र  र. .तीन कोट  बारा लाख तीस हजार 
पाचशे शहा र फ ) पे ा  १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,८६,६०,३००/- 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. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४८९९     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .मभा/ं७/का व/६९/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास मॅलेिथऑन ५% पावडर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/९/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे मॅलेिथऑन ५% पावडर चे लघु म दर र. . 
१११५/- .२५ क. बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण १००० 
बॅग मॅलेिथऑन ५% पावडर खरेद  कामी एकूण र.  ११,१५,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  
लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ११,७५,०००/- पे ा ५.१०% ने कमी आहेत. 
सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९००     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७०/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास टेमेफॉस ५०% EC खरेद कामी ई-िन वदा .२०/१/२०१५-१६ 
अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  
मे.एस.के.से स यांचे टेमेफॉस ५०% EC चे लघु म दर र. .१,३४०/- .िल. ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २,००० िल. टेमेफॉस ५०% EC खरेद  कामी एकूण 

र. .२६,८०,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. . २९,००,०००/- पे ा ७.५८% ने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९०१     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७४/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास डे टामे ीन (केओ ीन) २.५% Sc खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/७/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.एस.के.से स यांचे डे टामे ीन (केओ ीन) २.५% Sc चे लघु म दर 
र. .१,४७३/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २,३०० 
िल. डे टामे ीन (केओ ीन) २.५% Sc खरेद  कामी एकूण र. .३३,८७,९००/- इतका खच येणार 
आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .३७,१४,५००/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख चौदा हजार पाचशे फ ) पे ा ८.७९% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९०२     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/७२/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे प पस आ ण टाटस 
सा ह य खरेद कामी ईिन वदा सुचना .१६/९/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे. सुरज वचगेअर कंपनी यांचे दरप कातील बाब . 
१,२ या सा ह याचे दर र. .५३,९२४/- (अ र  र. . येप न हजार नऊशे चोवीस फ ) मे. 
पायोिनयर से स यांचे बाब .३ या सा ह याचे दर र. .७४,५००/- असे एकूण बाब . १ ते ३ चे 
दर र. .१,२८,४२४/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९०३     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७२/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास पायरे म ए स ट २% खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/३/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे. ीराम अ ो एज सी यांचे पायरे म ए स ट २% चे लघु म दर र. . 
२०२५/- .िल. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ५०० िल. 
पायरे म ए स ट २% खरेद  कामी एकूण र. .१०,१२,५००/- (अ र  र.र.दहा लाख बारा हजार 
पाचशे फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
१०,५०,०००/- पे ा ३.५७% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४९०४     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७५/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास काब िलक पावडर ५% Rwc-1 पावडर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/१५/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.ल मी केिमक स लाईम अं ड पे ट कं ोल यांचे काब िलक पावडर ५% Rwc-
1 पावडर चे लघु म दर र.   .१७१३/- .५० क. बॅग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने 
आरो य वभागास एकूण ७०० बॅग काब िलक पावडर ५% Rwc-1 खरेद  कामी एकूण 
र. .११,९९,१००/- (अ र  र. .अकरा लाख न या णव हजार शंभर फ ) इतका खच येणार आहे. 
ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१२,२५,०००/- पे ा २.११% ने कमी 

आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९०५     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७३/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास पायरोसीन ऑईल (ई) खरेद कामी ई-िन वदा .२०/६/२०१५-
१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक  
मे.डॉ फन से स कॉप . यांचे पायरोसीन ऑईल (ई) चे लघु म दर र. . ६२९/- .िल. ा  
झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण २५०० िल.पायरोसीन ऑईल (ई) 
खरेद  कामी एकूण र. .१५,७२,५००/- (अ र  र. . पंधरा लाख बहा र हजार पाचशे फ ) 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण      
र. .१६,२५,०००/- पे ा ३.२३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९०६     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/७१/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२०/२/२०१५-१६ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  

िन वदाकारापैक  मे.रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे पायर ा सीफेन ०.५ जी. आर. चे लघु म दर 
र. .३,२०१/- . क. ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने आरो य वभागास एकूण ३८० क. 
पायर ॉ सीफेन ०.५ जी.आर खरेद  कामी एकूण र. .१२,१६,३८०/- (अ र  र.र. बारा लाख 
सोळा हजार तीनशे ऐंशी फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .१२,५४,०००/- पे ा ३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता 
दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९०७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/४५२/२०१५ द.२५/०१/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/०४/२०१५-१६ मधील काम  . १  
अ वये, भाग .११ मधील  बोधनकार ठाकरे मैदानातील उ ान येथ े थाप य वषयक व  
नूतिनकरणाची कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस िनवीदा र. .४१,६०,९३३/- (अ र  र. .एकेचाळ स 
लाख साठ हजार नऊशे तेहतीस फ ) पे ा २५.२५% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३२,६५,८१२/- 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९०८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/४५६/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम 
.०७ अ वये, पंपर  कॅ प ् येथील बालभवन  उ ाना या नामकरणासाठ   २  कमानी व छतागृह  

बांधणे व शा ी पाक उ ानाची  िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. हष 
एंटर ायजेस िन.र. .५,६०,२२४/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा 
३०.०० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,११,७६५/- 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 
कामाचे आदेश  िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९०९     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१०/१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/०१/२०१५-१६ अ वये, िचंचवड आ. . २११ 
येथे यापार  क  वकिसत करणेकामी मे.ए.आर. नायडू िन.र.  १,५८,५०,०००/- (अ र  र. .एक 
कोट  अ ठाव न लाख प नास हजार फ ) पे ा १३.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा  मंजूर 
दराने र. .१,४४,७०,६५४/- 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 आदेश िनगत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९१०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पयावरण अिभयां क  
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/३९/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ENV१०-२०१५-१६ मधील Designing, Providing, 
Erecting, Commissioning & Running the Leachate Treatment Plant with O & M for 5 years at 
Moshi for PCMC या कामासाठ  मे.वॉटर ट ट ई वपम स यांचेकडुन अ) Designing, 
Providing, Erecting, Commissioning & Running the Leachate Treatment Plant-२,९७,५०,०००/- 
ब) Operation & maintenance for 5 yerars etc. complete. ित म हना- र. . 
२,५०,००० X ६० = १,५०,००,०००/- असे (अ+ब) एकुण  र. .=४,४७,५०,०००/- या दराने काम 
क न घेवुन यांचेसोबत करारनामा क न कामाच े आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९११     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६१/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३०/१५-१६  अ वये   मोशी भाग .६ 
गट नं. १३९३ ते १३८७ दर यानचा १८.०० मी ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी  मे. एम. पी. 
धो े क शन िन.र. . ६३,०२,५५४/-  (अ र  र. . येस  लाख दोन हजार पाचशे चोप न 
फ ) पे ा  ४७.५१% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३४,७३,६२१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९१२     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६२/१६ द.१५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२२/१५-१६  अ वये   भाग . ६ मोशी 
व डुडूळगाव मनपा या ता यात आलेली ड .पी.र ते करणेकामी  मे.एम.पी. धो े क शन 
िन.र. .९८,०१,९६३/- (अ र  र. .अ ठया णव लाख एक हजार नऊशे येस  फ ) पे ा  ४९.११% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५२,३७,६३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१४९१३     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१७/१५-१६  अ वये   भाग . ६ मोशी 
मनपा या ता यात आलेले  ड .पी.र ते वकिसत करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र.   
९८,०४,०४४/- (अ र  र. .अ ठया नो लाख चार हजार चौ वेचाळ स फ ) पे ा  ४६.८०% कमी   
 या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५४,७६,५३९/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१४९१४     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६४/१६ द.२५/१/२०१६  
वषय - भाग  ३३ गवळ नगर येथील आर ण .४०७ खेळाचे मैदान वकिसत करणेबाबत... 
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वषय मांक ४३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४९१५     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६७/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/२८/१५-१६  अ वये   भाग .५६ 
वैदूव ती येथील अंतगत नेताजीनगर, मयुरनगर , कािशद पाक, सुदशननगर, व इतर प रसरात 
पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी  मे. सांडभोर क शन  िन.र. .८८,२६,३३१/- (अ र  र. . 
अ ठयाऐंशी लाख स वीस हजार तीनशे एकतीस फ ) पे ा  ४९.९९% कमी    या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .४६,३४,७५१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९१६     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६५/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३६/२४/१५-१६  अ वये,  भाग .५६ 
वैदूव ती जवळकरनगर येथील पाथवे, पे ह ंग लॉक व ॉम वॉटर लाईनची कामे करणे. कामी  
मे. सांडभोर क शन  िन.र. .६३,०२,५२१/- (अ र  र.  येस  लाख दोन हजार पाचशे 
एकवीस फ ) पे ा  ४९.९९% कमी    या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,०९,४८५/-  
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४९१७     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/२४/१५-१६  अ वये,   भाग .३१ दघी 
म ये स.नं.७९ म ये ता यात आले या जागेत बहुउ ेशीय इमारत बांधणेकामी  मे. त मय 
एंटर ायजेस िन.र. .९३,३६,७७४/- (अ र  र. . या णव लाख छ ीस हजार सातशे चौ याह र 
फ ) पे ा  १३.१४% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८५,१५,४१८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९१८     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५८/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .  ३५/२७/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये मनपा इमारत व खेळा या मैदानाचे सुधारणा व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे.अंकुश द ु िशंदे  िन.र. .७००१५५/-  (अ र  र. . सात लाख एकशे पं चाव न ्) 
पे ा  ३५.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४७३४४५/-   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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९१९     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३५/३४/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये म.न.पा या ता यात आलेले आर णास िसमािभंत बांधणे व  वकिसत 
करणे कामी  मे.अंकुश द ु िशंदे  िन.र. .७,००,२५५/-  (अ र  र. .सात लाख दोनशे पं चाव न) 
पे ा  ३१.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५०२९२३/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२०     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/८/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी पर सराम ये न याने ता यात येणा-या जागेवर खड मु म व ड यु बी.एम चे 
र ते करणेकामी म.ेअंकुश द ु िशंदे  िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. . सात लाख प नास हजार) 
पे ा  ३३.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,२२,९००/-  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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९२१     वषय मांक – ५० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५५/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३५/१२/१५-१६  अ वये   भाग .३२ 
सॅ ड वक कॉलनी म ये ना याची सुधारणा करणे व न वन नाला गटर करणेकामी मे.अंकुश द ु 
िशंदे  िन.र. . ७,५०,०००/-   (अ र  र. .सात लाख प नास हजार) पे ा  ३४.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५१८१७५/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२२     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२४/१५ द.२५/१/२०१५  
वषय - पंपर  येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार करणे (अ)  

 थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ५१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१४९२३     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/९/१६ द.१८/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/ 11/2015-16 

भाग . ३८ नेह नगर मधील दफनभुमी म ये अंतगत फुटपाथ बांधणेसाठ  मे.एस. बी. सवई 
 या ठेकेदाराची िन वदा रकमे या िन.र. .14,98,054/- (अ र  .चौदा लाख अ या णव हजार 
चोप न फ ) पे ा 45.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .865126/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 
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करारनामा क न कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२४     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/८/१६ द.१८/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/5/ 2015-16 

भाग .३८ नेह नगर मधील मनपा गोडाऊन येथ ेसंर ण िभंत बांधणेसाठ  मे.एस बी सवई  या 
ठेकेदाराची िन वदा रकमे या  िन.र. .14,98,276/- (अ र  .चौदा लाख अ या णव हजार दोनशे 
शहा र) पे ा 45.54% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .8,56,759/- 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 करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२५     वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/७/१६ द.१८/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/2/ 2015-16 

वॉड .३७ महा मा फुले नगर एम आय ड  सी मधील गटसची व थाप य वषयक कामे 
करणेसाठ  मे. साकळे असोिसएटस  िन.र. .22,33,256/- (अ र  र. . बावीस लाख तेहेतीस हजार 
दोनशे छप न) पे ा 44.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .12,89,940/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४९२६     वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/१८/१५ द.२१/१०/२०१५  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/31/ 2015-2016 

. .६१ दापोड  गावठाण sms colony पर सरात Readymix  प दतीने काँ ट पे ह ंग  व गटर 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. जयराम क शन ो ा.सतीश जयराम 
मंगळवेढेकर िन.र. .12,54,150/- (अ र  .बारा लाख चोपन हजार एकशे प नास) पे ा 44.93% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .7,25,193/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२७     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/१९/१६ द.२१/१/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/19/33/ 2015-2016 

भाग . ६१ आंबेडकर पुतळा ते िशतळादेवी चौक फुटपाथसाठ  एफ आर.पी लंब टाकणे व 
चेकड टाई स बस वणेसाठ  मे. जयराम क शन ो ा.सतीश जयराम मंगळवेढेकर 
िन.र. .14,00,557/- (अ र  .चौदा लाख पाचशे स ाव न) पे ा 43.01% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. . 8,38,086/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९२८     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१३९/२०१६      

द.१८/१/२०१६  
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ अ. .४३ मधील 

शा ीनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िनलेश 
क शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३५.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,९७,४१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९२९     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१३७/२०१६      

द.१८/१/२०१६  
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .११ 

अ वये भाग . ४२ आंबेडकरनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.िनलेश क शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा) पे ा ३५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,९७,४१५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९३०     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१३८/२०१६      

द.१८/१/२०१६  
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .८ 

अ वये भाग .४३ मधील सुभाषनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.िनलेश क शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा) पे ा २८.३९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,६८,३४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन 
राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९३१     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४७/२०१६ द.२२/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५/२०१४-१५ मधील अ. .१ 
अ वये भाग .३७ बालाजीनगर झोपडप ट तील संडास लॉक नं.४ (१२ िसटस) पाडून २६ 
िसटसचे सौचालय बांधणेकामी मे.एम.बी. क शन िन.र. . ३२,५८,४६०/- (अ र  . ब ीस 
लाख अ ठाव न हजार चारशे साठ फ ) पे ा ३% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .३३,५६,२१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९३२     वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/३८/२०१६ द.२५/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करसंकलन वभागा अंतगत 15 वभागीय 
कायालयामाफत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नुसार शहरातील इमारती व 
जिमनींवर कर आकारणी क न िमळकत कराची वसूली करणेत येते. अिधिनयमातील अनुसूची ड 
करण ८ मधील िनयम 41 म ये व हत कालावधीम ये िमळकतकराची र कम भरणा न  

करणा-या िमळकतधारकांना ती महा 2% दराने मनपा कर शा ती आकारणेची तरतूद आहे. सन 
2010-2011 पासून सदर तरतूद नुसार मनपाकर शा ती लागू करणेत आली आहे.  चालू आिथक 
वषाम य ेप ह या व दुस-या सहामाह ची र कम भरणा न करणा-या िमळकत धारकांना अनु मे 
दनांक 01 ऑ टोबर व दनांक 01 जानेवार पासून ती महा 2% दराने मनपाकर शा ती लागू 
करणेत आली आहे. थकबाक दार िमळकत धारकांकड ल थकबाक  ह  वषानुवष िमळकत बंद 
अस याने, मालक व भाडेक  तसेच कौटंु बक वादामुळे, कोटकेस, र ता ं द करणाम ये पूणत:/ 
अंशत: पाडले या िमळकती, तसेच आिथक प र थती इ याद  बाबींमुळे िमळकतकर भर याचा 
नाग रकांचा कल दसून येत नाह .  याबाबत िमळकत धारकांना वेळोवेळ  थक त बलांवर 2%  
शा ती दरमहा आकारली जाते, या संदभात ेसनोट, जा हरात फलक, मागणीप ा ारे कळ व यात 
आलेले आहे.  वषानुवष िमळकतकराचा भरणा करत नस याने िमळकतकराच े थकबाक त 
दवस दवस वाढ होत आहे.   थक त िमळकतकराची र कम जा तीत जा त वसूल हो याच े ीने 
नाग रकांना मनपाकर शा तीम ये सवलत/माफ  द यास िमळकत कराची वसूली होणेस मदत 
होईल.  यामुळे थक त असलेली मालम ाकराची मूळ र कम वसूल होऊन महानगरपािलकेचे 
आिथक उ प नाम ये वाढ होईल. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील अनुसूची ड करण 
8 िनयम 51 अ वये शा ती फ  कंवा वसूलीचा खच आयु ास, आप या वे छा िनणयानुसार, 
िनयम 41 खालील शा ती, कंवा िनयम 50 खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: 
माफ करता येईल, अशी तरतूद आहे. िमळकतकर थकबाक वर आकारणेत आले या मनपा कर 
शा तीम ये िमळकत धारकांक रता सवलत/माफ  देणे कामीची अभय योजना खालील माणे 

अ. . थकबाक सह संपूण िमळकतकराची 
र कम भरणेकामी कालावधी 

मनपा कर शा तीम ये देणेची 
माफ / सवलत ट केवार  

1 
दनांक 01 फे ुवार  2016 ते 29 

फे ुवार  2016 अखेर 

भरणा दनांकापयत आकारणेत 
आले या मनपा कर शा ती 
र कमेच े75% 

2 
दनांक 01 माच 2016 ते 31 माच 

2016 अखेर 

भरणा दनांकापयत आकारणेत 
आले या मनपाकर शा ती 
र कमेच े50% 

उ  नमूद माणे अभय योजना राब वणेकामी व सदर योजनेची नाग रकांम ये जनजागतृी 
हो या या ीने शहरातील मो याचे व वदळ चे ठकाणी जा हरात फलक लावणे, थािनक केबल 
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नेटवक व िसनेमा िथएटर इ याद  साधना ारे िस द  करणेकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१४९३३     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/मुका/४/का व/४०३/२०१६ द.२५/१/२०१६  
वषय - व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे एल.ई.ड  फट ं ज खरेद बाबत... 

वषय मांक ६२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४९३४     वषय मांक –६३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–ब े य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/२४/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. . २/१७-२०१५-१६ अ वये 

थेरगांव वाकड उप वभागा अंतगत कायालये, णालये इ. ठकाणची व ुतीकरणांची वा षक 
देखभाल व दु ती करणेसाठ  मे. ी वामी समथ इले कल काप . िन.र. .५,००,०००/-  
(अ र  र. . पाच लाख फ ) पे ा -२९.२९% 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 करण े बंधनकारक राह ल यानुसार मे. ी वामी समथ इले कल काप . यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९३५     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/का व/२३/२०१६ द.२७/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पाणी बल आऊट सोिसगचे काम सन २०१२ म ये म.े ँ नबेर  एनए स स हसेस ा. िल. 
यांना दे यात आले होते. सदरचे काम मे-२०१५ म ये संप यानंतर बलींग या कामाला 
६ म ह यांची मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर मुदतवाढ या कालावधीत बलींगसाठ  नवीन 
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िन वदा माग व यात आली, व नवीन ठेकेदार िन त कर याची कायवाह  अंितम ट यात आहे. 
सदर नवीन िन वदेतील कामा या Scope म ये पूव या कामापे ा इतर ब-याच बाबी समा व  
कर यात आले या आहेत, व सदरचे काम विश  कारचे अस याने य ात नवीन काम सु  
कर यासाठ  आरएफपीम ये ६ म ह यांचा कालावधी दे यांत आलेला आहे. यामुळे सु वाती या 
सदर सहा म ह यां या कालावधीसाठ  पूव चे बलींगचे काम पुढे चालू ठेवणे आव यक आहे. सदर 
६ म ह यां या कालावधीत िनवासी बलांसाठ  तीन म ह यां या दोन बलींग आवतनांसाठ  व 
वा ण य बलांसाठ  दर म ह या या बलींग आवतनासाठ  साधारणपणे र. .८० लाख इतका खच 
अपे त आहे. सदर कामासाठ  आतापयत या कामासाठ  होणा-या र. .३.९२ कोट  इत या 
खचास थायी सिमतीने ठराव मांक – १२७२५, दनांक ०६।१०।२०१५ अ वये मा यता दलेली 
आहे. सदर खचा यित र  र. .८० लाख इतका खच अपे त आहे. सदर खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९३६     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०३/का व/३६/२०१६ द.२१/१/२०१६  
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव . १२ दनांक २७/१/२०१६ अ वये, 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना 
राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव ं . ४५७ द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर 
धोरणानूसार घटक योजना ं .९ दड वष पूण झाले या बचतगटांस अथसहा य देणे. ह  योजना 
राब व यात येते. या योजने क रता सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ   जा हर कटना नुसार 
अज माग वणेत आले असता एकूण ७२ अज ा  झाले आहेत.  सदर अजाची अट शत  नुसार 
तपासणी केली असता एकूण ७२ अज पा  ठरले आहे. सदर पा  बचतगटाला येक  र कम . 
२०,०००/- या माणे  र कम   १४,४०,०००/- (अ र  र कम  चौदा लाख चाळ स  हजार फ ) 
इतका खच अपे ीत आहे. सन २०१५-१६ या व ीय वषात “ दड वष पूण झाले या बचतगटास 
अथसहा य ” या उपलेखािशषावर र कम  ४०,००,०००/-(अ र  र कम पये चाळ स लाख 
फ ) इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून सदरचा खच  कर यात येईल. पा  ठरणा-या 
बचतगटाला अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास र कम . १४,४०,०००/- (अ र  र कम   
चौदा लाख चाळ स हजार फ ) तसेच ह  योजना १२ ह  म हने खुली अस याने सन २०१५-१६ 
अखेर पयत जेवढे अज ा  होतील या बचतगटाला पा  ठरणा-या म हला बचतगटाला अनुदान 
मंजूर कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९३७     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२१/२०१६ द.२७/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 
वाडाकर ता आव यक पर ट (Denatured Spirit) खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना ं .०४/२०१५-
१६ अ वये, १ मुळ मुदत + २ मुदतवाढ देऊन िन वदा माग वणेत आ या हो या. सदर 
कालावधीम ये २ िन वदाधारकां या िन वदा ा  झा या असुन पैक  मे.मेड केम एंटर ायजेस, पुणे 
यांनी सादर केलेला दर र. .४६/- ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाला आहे. यानुसार 
यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध वाडाकर ता आव यक पर ट (Denatured Spirit) 

मे.मेड केम एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेला दर र. .४६/- ती नग/ Bottle माणे 

करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद स होणारा खच एकूण र. .१,८४,०००/- ला मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९३८     वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–मु यलेखाप र ण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र ण यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११/२०१६ द.२१/१/२०१६  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
माहे डसबर-२०१५ मधील अ यावत एकुण कामकाज वषयक  मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/११/२०१६ द. २१.०१.२०१६ अ वये पाठ वलेला लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

---------- 
ठराव मांक –१४९३९     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६९/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 13/2015-16 मधील अ.  7 अ वये अ 
े ीय कायालय अंतगत भाग .१८ कवळे प रसरातील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 

कामे करणे (२०१५-१६) कामी मे. अँ प इले क स (िन.र. .12,55,383/- पे ा 45.20 % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१४९४०     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांच ेजावक . वमुका/५/का व/६२६/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१५-१६ मधील अ. .५  अ वये, भोसर  
े ागृहातील Online Ups  बस वणे व आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी (२०१५-१६) कामी 

मे. पल मी इले क स िन.र. .१६,८७,३२९/- (अ र  र. . सोळा लाख स याऐंशी हजार तीनशे 
एकोणतीस फ )  पे ा ११.२३ % कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४१     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६२४/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१६/२०१५-१६ मधील अ. .४  अ वये, 
कै.अंकुशराव लांडगे े ागृहातील रो ह संचाचे चालन देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. रअल 

इले क स िन.र. .७,९९,८८४/- (अ र  र. . सात लाख न या णव हजार आठशे चौ-याऐंशी फ ) 
पे ा २५.२०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४२     वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६२७/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .५  अ वये, फ 
े ीय कायालय अंतगत थरमॅ स चौक ते साने चौक र ता दुभाजकाम ये दवाब ीची सोय 

करणेकामी (२०१५-१६) मे. हसन इले क स इं जिनअ रंग िन.र. .४,२८,९८३/- (अ र  र. . 
चार लाख अ ठावीस हजार नऊशे याऐंशी फ )  पे ा ४१.०९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१४९४३     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६२५/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .४  अ वये, 
फ े ीय कायालय व ुत वभागाअंतगत प रसरातील णालये व दवाखाने येथील व ुत 
वषयक कामे करणेकामी (नाग रकां या व णां या सोईसाठ ) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन 
िन.र. .७,४४,३४५/- (अ र  र. . सात लाख च वेचाळ स हजार तीनशे पंचेचाळ स फ )  पे ा 
२८.४५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४४     वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१५७/१६ द.२७/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३-२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट त रे वे डेपो या बाजूने िसमािभंत बांधणेकामी मे. यंकटे रा 

क शन िन.र. .९२,४०,९४५/- (अ र  र. . या णव लाख चाळ स हजार नऊशे पंचेचाळ स) 
पे ा २%  जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९४,२५,७६४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४५     वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१५५/१६ द.२२/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .२ 
अ वये, भाग .६४ िस दाथनगर येथील लॉक नं. ४ (१० िसटस) चे पाडून २६ िस सचे 
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शौचालय बांधणेकामी मे.एम.बी. क शन िन.र. .३२,६०,०४०/- (अ र  . ब ीस लाख साठ 
हजार चाळ स) पे ा ३% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३३,५७,८४१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन 
राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४६     वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/१८/२०१६ द.२८/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौकापयत मनपाचे मंजुर 
वकास आरख यातील ४५ मी. ं द बीआरट एस र ता वकसीत कर याचे काम हाती घेतले 
आहे.सदर र याचे िनसग दशन सोसायट  येथे पुणे मंुबई लोहमागामुळे दोन भागात वभाजन 
होत आहे. यामुळे सदर ठकाणी लोहमागावर उ डाणपूल (ROB) बांधणे आव यक आहे. या 
कामाची िन.र. . ८७,४५,५०,२६६/- असुन, िन वदा मांक  थाप य/मु यालय/ 
HO/39/1/2015-2016अ वये िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदर र यावर ल ता वत िनसग 
दशन सोसायट , रावेत येथील रे वे कमी. १७०/१६A – १७०/१७A मधील रे वे उ डाणपूलाचे 
(ROB) संक पिच  (GAD) म ये रे वे पुणे यांचेकडे मा यतेसाठ  सादर कर यात आले आहे. 
म य रे वेने (Central Railway) CODAL & MAINTENANCE शु का पोट ची उवर त र कम 
१०,४७,१०,४७५/-  अदा केलेनंतरच  रे वे उ डाणपुलाचे संक प िच  (GAD)HQ/CSTM यांचे 
मंजूर साठ  पाठ व यात येईल व काम कर यापुव  करारनामा करता येईल असे द.११/९/२०१५ 
या प ानुसार  महानगरपािलकेस लेखी कळ वले आहे. रे वे शासनाकड ल नवीन िनधा रत 

िनयमांनुसार व भ व यातील मंुबई-पुणे लोहमागाचे व तार करण करणेची आव यकता इ. 
बाबींमुळे रे वेवर ल उ डाणपुलाची लांबी (Span) वाढत आहे. यामुळे रे वेवर ल उ डाणपुला या 
(Railway Portion) थाप य वषयक स लागार यांनी फेरसादर केले या अंदाजप क य र कमेनुसार 
CODAL & MAINTENCE  शु क Sr Divisional Finance manager, Central Railway Pune 
यांचे नावे खालील माणे अदा करणाबाबत म य रे वे वभागाकडून प ानुसार महानगरपािलकेस 
कळ व यात आले आहे. 

Estimate cost of ROB   Rs. 288387516 (Railway portion) 

P & E Charges 2%    Rs. 5767750 (Deposite) 

Balance Charges 
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O & D Charges 25%   Rs. 18024220/- 

Maintenance charges 30%   Rs. 86516255/- 

Way leave charges 10 yrs   Rs. 120000/- 

2g gang man charges for protection Rs. 50000/- 

                                                                         ------------------- 

                                                                        10,47,10,475/- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ मुकाई चौक ते भ  श  चौक या र यावर ल रे वे 
कमी १७०/१६A -१७०/१७ Aमधील ता वत रे वे उ डाणपुल करणे कामापोट  म य रे वे 
वभागास अदा करावया या एकूण र कमेपैक  P & E Chargesसाठ ची र. . ३१,१६,६४६/- अदा 
करणेस मा. थायी सिमती ठराव . ७०६४ दनांक १७/६/२०१४ अ वये मंजूर  घे यात आली 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव  १२१७० दनांक ११/८/२०१५ अ वये म य रे वे 
वभागास CODAL & MAINTENANCEChargesसाठ  एक त अदा करावया या र. . 
११,०४,७८,२२५/- पैक  P & E Charges(2%) मधील र. . २६,५१,१०४/- ची वाढ व मागणी 
र कम  अदा कर यास मंजूर  घे यात आली आहे.वर ल माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ 
P & E Charges(2%)साठ  आज अखेर एकूण र. . ५७,६७,७५०/- म य रे वे वभागास अदा 
कर यात आले आहेत. तर  रे वे उ डाणपुलाचे संक पिच  व आराखडा (Drawing & Design, 

GAD ) यांस HQ/CSTM यांचे मंजूर  िमळ यासाठ  व पुलाचे काम सु  कर यापुव  रे वे समवेत 
करारनामा करणे आव यक असलेने म य रे वे वभागास (Central Railway) CODAL & 

MAINTENANCEChargesसाठ  अदा करावया या र. . ११,०४,७८,२२५/- पैक  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने अदा केलेले र. . ५७,६७,७५०/- वजा जाता उवर त र. . १०,४७,१०,४७५/- 
(एकूण अ र  र. . दहा कोट  स ेचाळ स लाख दहा हजार चारशे पं यांह र फ )   अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४७     वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–जलिनःसारण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०६/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/६/२०१५-१६ अ वये, पंपळे िनलख व 
वाकड वाड .५४, येथील मुळा नद या कडेने मु य गु व वाह नी दु त करणेकामी M/s. 

H.C.LUNKAD (िन.र. .४४,९९,९९७/- (अ र  र. . चौळेचाळ स लाख न यानऊ हजार नऊशे 
स यानऊ फ ) पे ा ५.६५  %कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४४,५८,०३५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
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कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाटकालावधीम ये झालेली वाढ/घट  
दरा नुसार 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 

न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४९४८     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–जलिनःसारण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११०/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .१३/४/२०१५-१६ अ वये नागर  दिलत ती 
सुधारणा योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . ५२ मधील काळाखडक, वाकड 
झोपडप ट म ये जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S.VENKATESHWARA 

CONSTRUCTION (िन वदा र कम . ४३,८८,३३६/- अ र  र. . ेचाळ स लाख अठयांशी 
हजार तीनशे छ ीस फ )  पे ा २.५२% कमी)  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
४४,९१,६३७/- 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 ाटकालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार कराह ल या  अट स 
अिधन राहून या या बरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९४९     वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिनःसारण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा. जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/९४/१६ द.२१/१/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३४/२०१५-१६ अ वये, जलिनःसारण 
वभाग क े ीय कायालय भाग .५८, ५९, ६० म ये वा षक ठेकेदार  प तीने ेनेज लाईनची 
व चबरची  देखभाल दु ती करणेकामी M/s.VIP RAO DEVELOPERS (िन.र. .- १९,६१,५२३/- 
(अ र - एकोणीस लाख एकस  हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा १३.७५ %कमी) याठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. १६,९१,८१४/- पयत काम क न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आला असुन आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९५०     वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–जलिनःसारण 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/९३/१६ द.२१/१/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. ७/१०/२०१५-१६ अ वये, कवळे पं पंग 
टेशन अंतगत देखभाल दु तीसह इतर थाप य वषयक कामे करणे कामी M/s 

R.G.Mangalvedhekar (िन.र. .- १४,९९,९७०/- (अ र -चौदा लाख न या णव हजार नऊशे स र 
फ ) पे ा ३०.००  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,०२,४७८/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार ि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 या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५१     वषय मांक – ८० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिन:सारण 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१०८/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  १३/२/२०१५-१६ अ वये, इ भागातील 
भाग .३०, ३२, ३३, ३४ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व 

दु ती करणेकामी M/s Manish Associates (िन.र. . २९,९८,७१७/- (अ र  र. . एकोणतीस 
लाख अ या णव हजार सातशे सतरा फ ) पे ा ७.७७  % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२९,०४,००३/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५२     वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिन:सारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/१०७/१६ द.२२/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/५/२०१५-१६ अ वये, इ भागातील 
भाग .६, ७, ३१ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती 

करणेकामी M/s Manish Associates (िन.र. .२९,९७,०८०/- (अ र   -एकोणतीस लाख 
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स या णव हजार ऐंशी फ ) पे ा ७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,६४,२०७/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५३     वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०५/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१३/२०१५-१६ अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३३ गवळ  नगर म ये ीराम कॉलनी व उवर त भागात 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s KAPIL  CONSTRUCTION  (िन.र. . २५,४८,८३६/- 
(अ र -  पंचवीस लाख अ ठेचाळ स हजार आठशे छ ीस फ ) पे ा ३३.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९१,७६८/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५४     वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०४/१५ द.२८/१२/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ७/१७/२०१५-१६ अ वये दापोड  पंपींग 
टेशन अंतगत  मु य जलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणे  कामी M/S.SANKALP 

 CONSTRUCTION (िन.र. .५२,४९,८९८/- (अ र  र. . बाव न लाख एकोणप नास हजार 
आठशे अठठया णव फ ) पे ा ३३.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. ३६,९२,७५२/- 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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९५५     वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०९/१६ द.२५/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१३/६/२०१५-१६ अ वये िचंचवड मैला 
शु करण क पा अंतगत भाग .८ म ये व ानगर, रामनगर, द नगर,् प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाक़णे तसेच इतर जलिनःसारण वषयक आव यक 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s.SHIVAM ENTERPRISES MAHADEV  P WAGHALE 
(िन.र. .४६,६८,५००/-(अ र -शेहचाळ स लाख अडूस  हजार पाचशे फ ) पे ा ५.५० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४६,३२,३१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५६     वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा. जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/७७/२०१६ द.२७/०१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद कामी अ पमुदत 
ईिन वदा सुचना . 37/2015-16 अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील 
लघु म िन वदाकार मे. मुत  इं जिनअ रंग यांचे 13 बाबींचे दर र. . 4,24,222/-  मे. ड  एस 
बॉड मा टर इं जिनअ रंग यांचे 6 बाबींचे दर र. . 5,57,100/-,मे. सुमीत पोटस अ ड फटनेस 
इ वीपमट यांचे 8 बाबींचे दर र. .2,51,740/- व मे. लोबल फटनेस यांचे 7 बाबींचे दर र. . 
4,25,818/- असे एकूण 1 ते 34 बाबींचे दर र. .16,58,880/- चे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९५७     वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११७०/२०१५ द.२८/१/२०१५  
वषय -शहर झोपडपटट  पुनवसन अंतगत अंजठानगर येथील क पाम ये बांधकाम पुण झालेले  
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परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये समाजकंटकामाफत तोडफोड कर यात 
आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व जल:िन सारण वषयक दु तीची कामे 
करणेबाबत... 

वषय मांक ८६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४९५८     वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.क./३/का व/२५/१६ द.२७/१/२०१६  
वषय – ब े ीय कायालयास कचरा उचलणे व वाहतुक करणेकामी ०३ जादा खाजगी टपर  

 वाहने उपल ध करणेबाबत... 
वषय मांक ८७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१४९५९     वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/१८/१६ द.२८/१/२०१६  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१५-१६ या आिथक वषातील अज सादर केले या अंध, अपंग, 

कणबधीर व ाथ ना १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस., 
बी.ए.एम.एस.,बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. आ ण  आिभयां क  पदवी पर ा यासारखे उ च िश ण 
घे यासाठ  एक पा  लाभाथ स र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) अथसहा य अदा  
करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९६०     वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/४/का व/५६/१६ द.२८/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

िचखली पेठ .२० मधील गाळा/चौथरा ११ म हने कालावधीसाठ  भाडेत वावर देणेकामी ४ 
मह यांचे अनामत हणुन वकारणेत येऊन करारनामा करणेत येऊन गाळा/चौथरा ता यात देणे 
व ११ मह ने कालावधीचे भाडे एक ीत न घेता दर तीन मह यांचे आगाऊ भाडे + चिलत 
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सेवाकर जमा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक –१४९६१     वषय मांक – ९० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–क े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क ेका/ व/जा/८४/१६ द.२८/१/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 वायसीएम णालयाकर ता असले या ५०० के ह ए मते या जिन  संचाचे तीन वष 
कालावधीकर ता मे.एम.के.स ह सेस यांचेसोबत थेट प तीने करारनामा क न करवून घेणेस व 
याकामी येणारा एकुण ितवष  खच र. .(५४७०५+७८९६८=र. .१३३६७३/-+टॅ सेस) पैक  
द.१.८.२०१५ ते ३१.७.२०१६ या कालावधीकर ता र. .५४७०५/-+टॅ सेस इतक  र कम मे.एम.के. 
स ह सेस यांस आगावू अदा करणेस व सदर कालावधीम ये देखभाल दु ती अंतगत लागणा-या 
सा ह याचा य  खच या या वेळ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६२     वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/४६/२०१६ द.३/२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड मनपा प रसरात पवना,मुळा व इं ायणी या न ांमधील पा याची 
वहन मता कमी झाली असून, पावसा या यित र  नद म ये दू षत पाणी साठून रा ह याने 
नद  पा यावर मो या माणाम ये जलपण ची वाढ होत अस याने डासांची उ प ी मो या 
माणात होऊन नद  पा ा या प रसराम ये अनारो याची थती िनमाण होत आहे. यामुळे 

प रसरातील नाग रक तसेच पदािधकार  यांनी नद पा ातील जलपण  वर त काढणेबाबतची 
मागणी केलेली आहे.  
 स थतीत आरो य वभागा या कमचा-यांकडून जलपण  काढणेचे काम चालू आहे. परंतू 
जलपण ची वाढ जा त माणात होत असलेने आरो य वभागा या कमचा-यांकडून जलपण  
काढणेचे काम िनयं णात येत नाह , यामुळे मिशन ारे यां क प तीने जलपण  काढणेचे काम 
वर त करता येईल कंवा कस?े याबाबत ायोिगक त वावर SAI FREIGHT PVT. LTD यांनी 

Truxor DM5045 या मिशनचे दनांक ०८/०१/२०१६ रोजी पवना नद , िचंचवड येथे मा.आयु  सो. 
यांना जलपण  काढणे या कामाचा Demo दाख वला, यावेळ  मा.आयु  सो. यांनी मशीनचे 
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Attachments म ये सुच वले या काह  दु तीनंतर दनांक १५/०१/२०१६ रोजी मुळा नद  सांगवी 
येथ,े मा. थायी सिमती अ य  व मा.आयु  सो. यांचे सम  जलपण  काढणे या कामाचा पु हा 
Demo दाख वला. तसेच दनांक १९/०१/२०१६ रोजी झाले या मा. थायी सिमती सभेम ये 
मशीनचा वापर क न वर त जलपण  काढणेचे काम चालू करणेबाबत सुचना दले या आहेत.  

 सबब कामाची आव यकता व तातड  वचारात घेता उपरो माणे मनपा काय े ातील 
नद पा ातील मशीन ारे यां क प तीने जलपण  काढणेचे काम ायोिगक त वावर एक 
म ह यासाठ  मे.साई ाईट ा.िल. यांना र. .६,००,०००/- व िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- 
[अिधक स हस टॅ स १२.५०%] या दराने वनािन वदा थेट प तीने पण करारनामा क न काम 
देणेस व याबाबतचा खच आरो य वभागाकड ल जलपण  काढणे या लेखािशषातून करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६३     वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग– थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३/२०१६ द.३/२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये वॉड .३५ 
भोसर  स.नं.१ म ये आंतररा ीय कु ती िश ण क  इमारत बांधणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .१२,६०,५०,४२०/- (अ र  र. .बारा कोट  साठ लाख प नास हजार चारशे वीस) पे ा 
१६.११% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,१०,३०,८८२ पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६४     वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–मा हती तं ान 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/५२/२०१६ द.२/२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  व इतर वभाग 
यांचेकड ल उपल ध ई-मेल आय.ड  चे नुतनीकरण करणे आव यक आहे. मनपाचे 
अिधकार /कमचार  व मनपाचे व वध वभाग यांना पूव  न याने ई-मेल आयड  उपल ध क न 
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दे यात आलेले आहेत. म यवत  भांडार वभागाकड ल आदेश .मभां/५/का व/१७७/२०१४ 
द.२०.१०.२०१४ अ वये मनपाचे अिधकार /कमचार  व मनपाचे व वध वभाग यांचेकड ल ई-मेल 
आयड  नुतनीकरण कर याचे काम मे.टेक ९ स ह सेस यांना १ वष कालावधीसाठ  देणेत आलेले 
होते. सदर कामाची मुदत एक वषासाठ  होती याची मुदत द.२७.११.२०१५ रोजी संपणार आहे. 
ई-मेल आयड  नुतनीकरण करणे आ ण Secure Socket Layer (SSL) चे वेबसाईटसाठ  नुतनीकरण 
करणेबाबत अनु मे र. .६,६७,०००/- आ ण १,६३,८२१/- असा एक ीत खच र. .८,३०,८२१/- 
इतका अंदाजप क य खच ध न िन वदा .१२/०१ आ ण १२/०२/२०१५-१६ िस  कर यात 
आलेली होती.  
 सदर िन वदा वकृती दनांक नंतर २९/१२/२०१५ रोजी पाक ट .२ उघडणेत आले 
असता १२/०१ आ ण १२/०२ साठ  मे.टेक ९ स ह सेस यांचे दर लघु म ा  झाले आहेत. 
१२/०१/२०१५-१६ ई-मेल आयड  नुतनीकरण करणेसाठ  र. .६,४२,९८८/- असे ा  झाले आहेत. 
सदरचे दर अंदाजप क य रकमेपे ा ३.६% ने कमी आले आहेत. आ ण १२/०२/२०१५-१६ 
Secusre Socket Layer (SSL)  कर ता र. .१,४९,९२२/- असे ा  झाले आहेत. यांचे दर 
अंदाजप क य दरापे ा ८.४८% ने कमी आले आहेत. मे.टेक ९ स ह सेस यांना दो ह  कामे 
िमळाली असलेने दो ह  कामे एक ीत क न तसेच यासाठ  दो ह चा एकच करारनामा करणे, 
एकच अनामत पावती घेणे व पुरवठा आदेश देणेकामी मा यता तसेच दो ह  कामे िमळुन एकुण 
खच र. .७,९२,९१०/- एवढा खच येणार आहे. द.२२/०१/१६ रोजी िन वदे या दर वकृतीस 
मा.आयु  यां या मा यते या अनुषंगाने मे.टेक ९ स ह सेस यांना पुरवठा आदेश देणेपूव  सदरचे 
कामकाज क न घेणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६५     वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–ई-ग हन स 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग/९/का व/५३/२०१६ द.२/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची अिधकृत वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in हो ट 
करणेकामी शासना या िनदशानुसार सव शासक य वेबसाईट ा सवाक रता अखंड त, जलदगतीने 
व सुर ीत दवसरा  (२४*७) उपल ध होणे गरजेचे अस याने सदर या सव वेबसाईट वतं पणे 
Dedicated Server वर हो ट करणे बंधनकारक आहे.  

 उपरो  कामकाजासाठ  िन वदा सुचना मांक ०९/२०१५-१६ अ वये िन वदा िस  
करणेत आली होती. याम ये मे.टेक ९ स ह सेस, िचंचवड यांचे दर लघु म र. .१६,९०,२००/- 
ा  झाले आहेत. सदरचे दर मा.आयु  यांचेकडुन दनांक २२/१२/२०१५ चे तावा वये 
वकृत करणेत आले आहेत. मे.टेक ९ स ह सेस यांना पुरवठा आदेश देणे आव यक आहे. यापुव  

दे यात आले या कामाची मुदत दनांक १८/१०/२०१५ रोजी पुण झालेली आहे. सदर िन वदा 
या (िन.सु. .०५/२०१४-१५) यापुव  राब वणेत आली आहे. गतवष  मे.टेक ९ स ह सेस 
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यांना पुरवठा आदेश . ई-ग/९/का व/७२४/२०१४ द.०६/१२/२०१४ अ वये आदेश दे यात 
आले होते. परंतु िन वदा या आ ण दर वकृती होईपयत बराच कालावधी झालेला आहे. 
पुढ ल िन वदेचा िनणय होइपयत मे.टेक ९ स ह सेस यांना काम करणेस सांगणेत आले होते. 
न वन िन वदा या केलेनंतर मे.टेक ९ स ह सेस यांचेच दर लघु म ा  झाले आहेत. यामुळे 
यांना न वन पुरवठा आदेश १९/१०/२०१५ पासुन देणेत येणार आहे. सदरकामीच ेखचास व 

करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६६     वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वॉड .४३ म ये जलिनःसारण वषयक सुधार कामे 
करणेक रता सन २०१५-१६ या आिथक वषात या कामाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१२७०३ 
द.०६/०९/२०१५ चे अ वये िन वदा र. .३२,९९,९९७/- पे ा २८.०७% कमी मंजूर दराने 
र. .२४,९२,३७२/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत आलेली आहे. शहरातील नागर कांना 
व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  शहरा या व छतेची आ ण शहरातील 

नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  क  शासनाने व छ भारत िमशन 
अंतगत वैय क घरगुती शौचालये बांधणे (HHL) यासाठ  धोरण िन त केले आहे. सदर 
धोरणाचे अंमलबजावणीक रता शासन िनणय . वभाअ२०१५/ . .२३/न व३४ द.१५/०५/२०१५ 
अ वये िनदश देणेत आले आहेत. सदर योजनेअंतगत कौटंु बक वैय क घरगुती शौचालय नाह  
यां यासाठ  बांधणे व मलिनःसारण निलका उपल ध क न देणे बंधनकारक आहे. सदर 

धोरणानुसार सदर वॉडात संजय गांधी झोपडप ट  येथे अ ाप ब-याच ठकाणी ेनेज लाईन 
टाकणे आव यक अस याने वाढ व खच र. .१०,६८,१६३/- सह उपरो  कामाचे सुधा रत खच 
र. .३५,६०,५३५/- पयत काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६७     वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शातंाराम भालेकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वॉड .४४ म ये जलिनःसारण वषयक सुधार कामे 
करणेक रता सन २०१५-१६ या आिथक वषात या कामाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१२७०४ 
द.०६/०९/२०१५ चे अ वये िन वदा र. .३०,००,०००/- पे ा २७.७८% कमी मंजूर दराने 
र. .२२,७४,९३०/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत आलेली आहे. शहरातील नागर कांना 
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व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  शहरा या व छतेची आ ण शहरातील 
नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  क  शासनाने व छ भारत िमशन 
अंतगत वैय क घरगुती शौचालये बांधणे (HHL) यासाठ  धोरण िन त केले आहे. सदर 
धोरणाचे अंमलबजावणीक रता शासन िनणय . वभाअ२०१५/ . .२३/न व ३४ 
द.१५/०५/२०१५ अ वये िनदश देणेत आले आहेत. सदर योजनेअंतगत वैय क घरगुती 
शौचालय नाह  यां यासाठ  बांधणे व मलिनःसारण निलका उपल ध क न देणे बंधनकारक आहे. 
सदर धोरणानुसार सदर वॉडातील गणेशनगर झोपडप ट  येथे अ ाप ब-याच ठकाणी ेनेज लाईन 
टाकणे आव यक अस याने वाढ व खच र. .१२,९९,९६०/- सह उपरो  कामाचे सुधा रत खच 
र. .३५,७४,८९०/- पयत काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९६८     वषय मांक – ९७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/का व/२०९/२०१६ द.०१/०२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

िन वदा . १४।१।२०१५-१६ साठ  ा  झाले या ०३ िन वदांपैक  मे. ँ नबेर  एनए स 
स हसेस ा.िल. या ठेकेदाराची िन वदा र. .४५.५०।- (अ र  र कम पये पंचेचाळ स पये 
प नास पैसे फ ) सवात कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवी 
दराची अस याने तसेच  ठेकेदार मुदतीम ये तूत काम मानांकना माणे पूण करणेस स म 
अस य़ाने मे. ँ नबेर  एनए स स हसेस ा. िल. यांचा वषयां कत कामासाठ  र. .४५.५०।- 
ित बल या दराने ( ित वष आधी या वषा या दराम ये ५ ट के वाढ देऊन) िन वदा वकृत 

कर यात आलेली आहे. सदरचे काम हे पाच वषासाठ चे असून सदर दर, याम ये दरवष  ५ 
ट के वाढ, तसेच आज या तारखेचे िनवासी कने श सची सं या (११८१८०), सोसायट  व 
वा ण य कने श सची सं या (१३८९४) वचारात घेता पाच वषासाठ ची एकूण र. . 
१६,०७,२५,२५४/- (अ र  र कम पये सोळा कोट  सात लाख पंचवीस हजार दोनशे चोप न 
फ ) इतक  होईल. यानुसार यांचेशी करारनामा क न घेणेकामी सदरचा वषय मा. थायी 
सिमतीपुढे मा यतेकामी ठेवणे आव यक आहे. सबब न याने ५ वषा या कामासाठ  र. . 
१६,०७,२५,२५४।- (अ र  र कम पये सोळा कोट  सात लाख पंचवीस हजार दोनशे चोप न 
फ ) इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच यापुढे Spot Billing होणार आहे. यामुळे 

येक बलावर वेगवेगळ  तार ख येणार आहे. यामुळे ाहकाने बल जर नाह  भरले तर 
आता या बलींग सायकलनुसार असणा-या दंडाऐवजी पूव माणे वा षक १० ट के दंडाची 
आकारणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९६९     वषय मांक – ९८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४१/२०१६ द.२७/०१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वये, से टर 
.२३ िनगड  येथील जलशु करण क ांचे यां क व तां क वषयक देखभाल दु ती करणे 

(िनयिमत,िनगा व कामकाज सुरळ त राख यासाठ ) या कामासाठ  मे.एस.आर.एंटर ायजेस 
िन.र. .५६,२८,३९१/- (अ र  र. .छ प न लाख अ ठावीस हजार ितनशे ए या णव) पे ा 
२३.५६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४५,१७,४६०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९७०     वषय मांक – ९९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४३/२०१६ द.२७/०१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, अ 
भाग अंतगत जल े  .बी/२ अंतगत नवीन वकिसत होणा-या रावेत भागात पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणे या कामासाठ  मे. ीसदगु कृपा 
क शन िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक) पे ा १३.९०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६३,३०,८८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९७१     वषय मांक – १०० 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग–अ े ीय कायालय ( थाप य) 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ /े था/का व/६३/२०१६ द.२५/०१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 भाग .१४ वाहतुकनगरमधील पा कग लॉटम ये सुधारणा करणे या वषयां कत िन वदा 
.९/२-२०१४-१५ कामास मा. थायी सिमती ठराव .७९०६, द.२५/०८/२०१५ अ वये 

र. .३,७२,०७,४२६/- खचास तसेच िनयमानुसार भाव वाढ झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल कर यास मा यता िमळाली आहे. उपरो  उ लेख केले माणे वाढ व कामे 
िन वदा .९/२-२०१४-१५ या कामामधुन मे.एच.सी.कटा रया या ठेकेदाराकडुन सदर कामा या 
िन वदेतील वकृत दराने कर यास तसेच यासाठ  येणा-या वाढ व र कम पये ८९,४०,०००/- 
अिधक भाव वाढ या माणे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९७२     वषय मांक – १०१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 क े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.        (वाढ/घट र. .३६,००,०००/-)  

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

ठराव मांक –१४९७३     वषय मांक – १०२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 वॉड .४६ म ये वजयनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणे (िन वदा नोट स 
.४/१८/२०१५-१६) या कामाअंतगत स थतीत २०% काम पुण झालेले असून अ ाप वजयनगर 

येथील गणेश कॉलनी, स ृंगी कॉलनी, भाग रोड, वामी समथ मं दर रोड, तसेच मु य 
र यावर ल ेनेज लाईन टाकणेचे काम बाक  असून सदर ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे 
अ याव यक आहे. सदर कामास २७,९०,५०४/- या खचास ठराव .१३०४८ द.२७/१०/२०१५चे 
अ वये मा यता िमळालेली आहे. सबब सदर कामासाठ  वाढ व खच र. .२१,७०,३९६/- वाढ व काम 
करणेसाठ  सुधार त र कम पये ४९,६०,९००/- या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१४९७४     वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 आकुड  मैलाशु करण क ाअंतगत वॉड .१५ द वाड  मधील प रसरात जलिनःसारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणे या कामाची िन वदा .१/४९/२०१५-१६, िन वदा 
र. .१४,९९,८७१/- व हे काम मे.देव क शन यांना २७.००% कमी या दराने दे यात आलेले 
आहे व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव .१३८६३ द.०१/१२/२०१५ अ वये 
र. .११,४९,६५१/- चे खच  मा यता दे यात आली आहे. वषयां कत काम ८०% पुण झाले असुन 
वॉड .१५ मधील व ठलवाड , ांतीनगर, ीकृ णनगर, जैनमंद र प रसर, पेश कॉलनी प रसर, 
मोरेवाडा, गोळे केबल या भागात ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने वषयां कत 
कामास र. .२१,३५,३४९/- वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  वर ल कामास या पुव ची खच 
मा यता र. .११,४९,६५१/- वाढ व खच र. .२१,३५,३४९/- एकुण सुधार त खच 
र. .३२,८५,०००/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९७५     वषय मांक – १०४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२६ काळभोरनगर प रसरात जलिनःसारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणे या कामाची िन वदा .१/३३/२०१५-१६, िन वदा 
र. .१४,९९,८४८/- व हे काम मे.देव क शन यांना २७.००% कमी या दराने दे यात आलेले 
आहे व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव .१३८६० द. ०१/१२/२०१५ अ वये 
र. .११,४९,६३३/- चे खच  मा यता दे यात आली आहे. वषयां कत काम ७०% पुण झाले असुन 
वॉड .२६ मधील जयम हारनगर झोपडप ट  े  अस याने व छ भारत अिभयाना अंतगत 
झोपड धारकांना वैय क शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. याबाबत 
मा.आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. याअनुषंगाने वषयां कत कामास र. .२१,३५,३६७/- 
वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  वर ल कामास या पुव ची खच मा यता र. .११,४९,६३३/- 
वाढ व खच र. .२१,३५,३६७/- एकुण सुधार त खच र. .३२,८५,०००/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

 
 



 55

ठराव मांक –१४९७६     वषय मांक – १०५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 मा. थाय़ी सिमती सभा ठराव .११३७१ द.२८/४/२०१५ अ वये मनपा या झोिनपु थाप य 
वभागाकड ल िन.नो. . ०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये भाग .०६ मधील संजय 
गांधीनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. या ठेकेदाराकडून २.९० ट के कमी इत या िन वदा 
मंजूर दराने १४,५०,५७७/- पयत काम क न घेणेस मा यता दे यात आली आहे. यानुषंगाने सदर 
झोपडप ट तील दोन र यांचे डांबर करण करणेत आले आहे. तथा प सदर झोपडप ट तील उवर त 
भागात ेनेज वभागामाफत ेनेज लाईन टाक यात आली अस याने र याची दुराव था झाली आहे. 
तर  सदर र यांची दु ती क न डांबर करण करणे आव यक अस याने सदर डांबर करणाचे काम 
िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये भाग .०६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट  
मधील अंतगत र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामात 
क न घेणे करणेकर ता मुळ िन वदा र कमे या यित र  सदर कामाचे वाढ व र. .२५,४९,४२३/- 
इत या खचास मा यता व मुळ िन वदा र कम व सुधार त वाढ व र कम िमळुन ४०,००,०००/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व मुळ िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल िनधार त 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 राहून 
ठेकेदाराबरोबर सुधार त कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९७७     वषय मांक – १०६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/७७/२०१६ द.२७/१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे डा वभागासाठ  व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद कामी अ पमुदत ई 
िन वदा सुचना .३७/२०१५-१६ अ वये,ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यामधील 
लघु म िन वदाकार मे. मुत  इं जिनअ रंग यांचे १३ बाबींचे दर र. .४,२४,२२२/-, 
मे.ड .एस.बॉड मा टर इं जिनअ रंग यांचे ६ बाबींचे दर र. .५,५७,१००/-, मे.सुमीत पोटस ्  ऍ ड 
फटनेस इ वीपमट यांचे ८ बाबींचे दर र. .२,५१,७४०/- व मे. लोबल फटनेस यांचे ७ बाबींचे दर 
र. .४,२५,८१८/- असे एकूण १ ते ३४ बाबींचे दर र. .१६,५८,८८०/- चे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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



 56

ठराव मांक –१४९७८     वषय मांक – १०७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग – अ े ीय कायालय ( थाप य) 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ /े था/का व/६४/२०१६ द.२५/१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 भाग .१४ भ  श  उ ान अंतगत से. .२६ येथील पंपर  िचंचवड अिभयां क  
महा व ालयासमोर ल १८ मी. ं द या र याचे िनसग दशन सोसायट  ते रे वे भुयार  
मागाजवळ ल काश गड सोसायट  पयत नाग रकां या सोईसाठ  डांबर करण करणे आव यक 
आहे. तसेच याबाबत तेथील मा.नगरसद य व नाग रकांची तातड ची मागणी आहे. यानुसार 
स थतीत सदरचे वाढ व काम व रल वषयां कत कामाअंतगत संबंिधत ठेकेदार मे.अजवानी 
इं ा ा.िल. यां या माफत करणेचे ता वत आहे. सदर वाढ व कामासाठ  एकुण 
र. .१,१७,४२,५००/- अिधक भाव वाढ इतका वाढ व खच अपे ीत आहे. सदरचे वाढ व काम 
संबंधीत ठेकेदार मे.अजवानी इं ा ा.िल. िन वदा वकृत दराने करावयास तयार आहेत. सदर 
वषयां कत िन वदा .९/१-२०१४-१५ कामास मा. थायी सिमती ठराव .७९०५, 
द.२५/०८/२०१५ अ वये र. .६,२३,१७,१५६/- खचास तसेच िनयमानुसार भाव वाढ झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल कर यास मा यता िमळाली आहे. उपरो  उ लेख 
केले माणे वाढ व कामे िन वदा .९/१-२०१४-१५ या कामामधुन मे.अजवी इं ा ा.िल. या 
ठेकेदाराकडुन सदर कामा या िन वदेतील वकृत दराने कर यास व यासाठ  येणा-या वाढ व 
र कम . १,१७,४२,५००/- अिधक भाव वाढ या माणे वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९७९     वषय मांक – १०८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२७ मोरवाड  प रसरात जलिनःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणे या कामाची िन वदा .१/८/२०१५-१६, िन वदा र. .१४,९९,८४८/- 
व हे काम म.ेसंजय कॉ ॅ टर यांना २३.९९% कमी या दराने दे यात आलेले आहे व या कामास 
यापुव  थायी सिमती ठराव .१४५५० द.०५/०१/२०१६ अ वये र. .११,९७,०३६/- चे खच  
मा यता दे यात आली आहे. वषयां कत काम २०% पुण झाले असुन वॉड .२७ मधील 
लालटोपीनगर (मोरवाड ) झोपडप ट े  अस याने व छ भारत अिभयानाअंतगत 
झोपड धारकांना वैय क शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. याबाबत 
मा.आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. .२२,२३,४१४/- 
वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  वर ल कामास या पुव ची खच मा यता र. .११,९७,०३६/- 
वाढ व खच र. .२२,२३,४१४/- एकुण सुधार त खच र. .३४,२०,४५०/- पयत खच करणेस 
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मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक –१४९८०     वषय मांक – १०९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 िचंचवड मलशु करण क ांतगत वॉड .२५ िचंचवड टेशन प रसरात जलिनःसारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणे या कामाची िन वदा .१/४५/२०१५-१६, िन वदा 
र. .१४,९९,८६८/- व हे काम मे.संजय कॉ ॅ टर यांना २२.२३% कमी या दराने दे यात आलेले 
आहे व या कामास यापुव  थायी सिमती ठराव .१४६३२ द.१२/०१/२०१६ अ वये 
र. .१२,२४,७७०/- चे खच  मा यता दे यात आली आहे. वषयां कत काम ७०% पुण झाले असुन 
वॉड .२५ मधील आनंदनगर झोपडप ट  े  अस याने व छ भारत अिभयाना अंतगत 
झोपड धारकांना वैय क शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. या बाबत 
मा.आयु  यांनी सुचना दले या आहेत. या अनुषंगाने वषयां कत कामास र. .२२,७४,८८०/- 
वाढ व र कम खच होणार आहे. तर  वर ल कामास या पुव ची खच मा यता र. .१२,२४,७७०/- 
वाढ व खच र. .२२,७४,८८०/- एकुण सुधार त खच र. .३४,९९,६५०/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक –१४९८१     वषय मांक – ११० 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 पंपळे गुरव भाग .  मधील कै.काळुराम मा ती जगताप बॅडिमंटन हॉल पंपळे गुरव 
ितभा म हला ित ाण पंपळे गुरव यांस स याचे भाडे दरात १०% ती वष  भाडेवाढ या 

अट वर ५ वष कालावधीकर ता देखभाल, चालन व संर णाचे अट वर दे यास व याकामी येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४९८२     वषय मांक – १११ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव... 
 एच.ए. कॉलनी पंपर  येथे सालाबाद माणे यंदाह  दनांक १९/२/२०१६ रोजी िशवजयंती 
उ सव साजरा करणेकामी मनपातफ मा यवर या या यांचे िशव या यान, मंडप, आसन 
यव था, िशव मारकाचे सुशोिभकरण, सां कृितक व बोधनपर काय म व अनुषंिगक सोई 
सु वधा मनपातफ िन वदा न माग वता थेट प तीने उपल ध क न देणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१४९८३     वषय मांक – ११२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४०/२०१६ द.२७/१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ११/२/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये 
से टर .२३ िनगड  येथील जलशु करण क ांतगत ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणे 
(२०१५-१६) या कामासाठ  मे. ी वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल. (िन वदा र कम 
.४३,५७,४०४/- अ र  र. . ेचाळ स लाख स ाव न हजार चारशे चार फ ) पे ा अंदाजप क य 

दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४३,५७,४०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार सदर कामावर नेमणेत येणा-या कामगारांना कमान वेतन 
दराने वेतन िमळणे आव यक असलेने कामगारांचे वेतनाम ये वेळोवेळ  होणार  दरवाढ 
कामगारांना देणे बधंनकारक आहे. सदर या दरवाढ सह मे. ी वनय इं जिनअ रग स हसेस ा. 
िल. यां याशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे. ी वनय इं जिनअर ंग 
स हसेस ा.िल. यांना अंदाजप क य दराने मंजूर करणेत आलेले आहे. सदरचे काम पुढ ल दोन 
वषासाठ  ी वनय इं ज. स हसेस ा.िल. या सं थेकडून कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार 
कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील दरवाढ सह त करवून घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
 
 
 



 59

ठराव मांक –१४९८४     वषय मांक – ११३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६    वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१३९/२०१६ द.२७/१/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ११/२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये 
से टर .२३ िनगड  येथील जलशु करण क ांतगत ट पा .२ व केिमकल हाऊस 
खाजगीकरणाने चाल वणे (२०१५-१६) या कामासाठ  मे. ी वनय इं जिनअ रंग स हसेस ा.िल. 
(िन वदा र कम .५५,४२,३३२/- अ र  – पंचाव न लाख बेचाळ स हजार ितनशे ब ीस फ ) 
पे ा अंदाजप क य दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५५,४२,३३२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार सदर कामावर नेमणेत येणा-या 
कामगारांना कमान वेतन दराने वेतन िमळणे आव यक असलेने कामगारांचे वेतनाम ये वेळोवेळ  
होणार दरवाढ कामगारांना देणे बंधनकारक आहे. सदर या दरवाढ सह मे. ी वनय इं जिनअ रग 
स हसेस ा. िल. यां याशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदर 
कामासाठ  मे. ी वनय इं जिनअर ंग स हसेस ा.िल. यांची अंदाजप क य दराची िन वदा मंजूर 
करणेत आलेली आहे. सदरचे काम पुढ ल दोन वषासाठ  ी वनय इं ज. स हसेस ा.िल. या 
सं थेकडून कमान वेतन कायदा १९४८ नुसार कामगारांची वेळोवेळ  होणार  वेतनामधील 
दरवाढ सह त करवून घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१४९८५      वषय मांक – ११४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      

सुचक - मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा. शांताराम भालेकर 
संदभ- मा.सं या गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचे पञ. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वॉड ं .४६ म ये जलिन:सारण वषयक सुधार कामे 
करणे (िन वदा नोट स . ४/२५-२०१५/१६) या कामाअंतगत स थतीत ३०% काम पुण 
झालेले असून सदर वॉडात आदशनगर, पवनानगर येथील बहुतांश भाग तसेच मु य र यावर ल 
ेनेज निलकांची मता कमी पडत असलेने सदर ठकाणी न याने ेनेज लाईन टाकणे आव यक 
आहे. सदर कामास २९,९१,७१०/- या खचास थायी सिमती ठराव .१३१४३ वषय . ७ 
द.०३/११/२०१५ चे अ वये मा यता िमळालेली आहे. सबब सदर कामासाठ  वाढ व खच र. . 
१५,९३,२९०/- सह सुधार त खच र. . ४५,८५,०००/- यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       
                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – १४९८६     वषय मांक – ११५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      

सुचक - मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा. शांताराम भालेकर 
संदभ- मा.सं या गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचे पञ. 
      सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये   

तावात नमूद केले माणे वाढघट करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. (वाढ/घट र. . १७,५०,०००/-) 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १४९८७     वषय मांक – ११६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ    
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/१३९/१६ द.२०/१/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१५/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६३ मधील हराबाई झोपडप ट  व 
उव रत भागात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s GAIKWAD 

HARESHKUMAR RAMDAS  िन.र. . २२,४९,७५५/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनप नस 
हजार सातशे पं चावन) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७०१०५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १४९८८     वषय मांक – ११७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/१३७/१६ द.२९/१/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२२/२०१५-१६ अ वये,भाटनगर 
मैलाशु द करण क ातगत खराळवाड  भाग . ४० म ये कामगारनगर, गंगानगर प रसर व 
उव रत ठकाणी जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s GAIKWAD 

HARESHKUMAR RAMDAS  िन.र. . २२,४९,८५३/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनप नस 
हजार आठशे ञेप न) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६५३८७८/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १४९८९     वषय मांक – ११८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा. स वता साळंूके  
संदभ- मा. मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/   /१६ द.  /  /२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२५/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ाअंतगत भोसर  येथील भाग . ३३ गवळ नगर मधील मलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे करणेकामी  M/s GAIKWAD HARESHKUMAR RAMDAS 
िन.र. .१४,९३,७६२/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार सातशे बास ) पे ा ३०.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०९७९१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १४९९०     वषय मांक – ११९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – मा. कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/१३५/१६ द.२९/१/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१८/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत भोसर  येथील भाग . ३२ सॅ ड वक कॉलनी मधील मलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे करणेकामी M/s GAIKWAD HARESHKUMAR RAMDAS 
िन.र. .१३,४८,३७२/- (अ र  र. .तेरा लाख अ ठेचाळ स हजार तीनशे बहा र) पे ा २९.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९९११९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
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कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १४९९१     वषय मांक – १२०  
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/१३४/१६ द.२९/१/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३२/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत दापोड  येथील भाग . ६१ मधील बॉ बे कॉलनी तसेच उवर त 
प रसरात जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा कामे करणेकामी M/s GAIKWAD 

HARESHKUMAR RAMDAS  िन.र. .२२,४९,७७५/- (अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास 
हजार सातशे पं याह र) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६५३५८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १४९९२     वषय मांक – १२१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६     वभाग - जलिनःसारण 

सुचक - मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. धनंजय आ हाट 
संदभ- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . जिन/२/का व/१३३/१६ द.२९/१/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-   

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१७/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत भोसर  येथील भाग . ३० च पाणी वसाहत मधील मलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s GAIKWAD HARESHKUMAR RAMDAS िन.र. . 
१४,९९,०३६/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार छ ीस) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११०१९४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा 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/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४९९३     वषय मांक – १२२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      

सुचक - मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ- मा.मा.सं या गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव- 
 तानाजीनगर, िचंचवड येथील सा वञीबाई फुले उदयान, कै.आनंद बाई डोके उदयान, 
गणेशबाग उदयान व जजाऊ यायाम शाळे शेजार ल उदयान देखभाल संर णकामी  अ जत 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत  यांस यो य या सेवा शु क त वावर ५ वष 

कालावधीकर ता 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 – १४९९४     वषय मांक – १२३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      

सुचक - मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ- मा.मा.सं या गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव- 
    तानाजीनगर, िचंचवड येथील तानाजी गावडे यायामशाळा   अ जत वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत  यांस चालन देखभाल कर याकामी यो य या सेवाशु क त वावर ५ वष 
कालावधीकर ता चाल व यास 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 – १४९९५     वषय मांक – १२४ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

काकडे पाक तानाजीनगर िचंचवड येथील जजाऊ म हला यायामशाळा अ जत 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांस चालन देखभाल करणेकामी यो य या सेवाशु क 

त वावर ५ वष कालावधीकर ता चाल व यात दे यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४९९६     वषय मांक – १२५ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

 मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२-२०१३-१४ चे मंजूर दर व 
करारना यातील अट  शत नुसार मनपाचे ाथिमक / मा यिमक शाळेतील व उ ानातील खेळणी 
दु ती व देखभाल पेअरपाट खरेद  इ. कामे पुढ ल ३ वष कालावधीपयत आव यकतेनुसार 
मे.अ रहंत इंड.काप .िल. यांजकडून क न घे यास मुदतवाढ देणेत येत आहे व यापोट  येणा-या 
र कम पये ८०,००,०००/- (अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) पयतचे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १४९९७     वषय मांक – १२६ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

वॉड .२१ स.नं.१ येथील मशानभूमीतील उव रत थाप य वषयक कामे करणे या 
कामाची मुळ िन वदा र. .२३,३४,२१३/- चे खचास मंजूर िन वदा दर १० ट के जा त दराने 
र. .२५,६७,६३४/- पयत काम क न घे यास तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
सदरचे कामास ठराव .१४२४९ द.२९/१२/२०१५ नुसार मा यता िमळालेली आहे.  तर  सदर 
कामाचे वाढ व िन वदा र. .५५,००,०००/- इतके खचास मुळ मंजूर िन वदा दर १० ट के जा त 
दराने खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच या कामासाठ  आव यक असले या खचाचे 

तावात नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  (वाढ/घट र. .५२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १४९९८     वषय मांक – १२७ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

 इ फ िनट  क सलट ंग इं जिनअस यांना मनपाचे आक टे ट पॅनेलवर नेम यास यांना 
मनपाची आक टे ट  वषयक कामे दे यास व याकामी होणार  फ  आक टे ट क सील या 
िनयमानुसार वेळोवेळ  अदा करणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४९९९     वषय मांक – १२८ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

मा. थायी सिमतीची मंगळवार द.०९/०२/२०१६ सकाळ  ११.०० ची सा ा हक सभा गु वार 
दनांक ११/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता आयो जत कर यात यावी.  तसेच मंगळवार 
दनांक १६/०२/२०१६ ची सा ा हक सभा बुधवार दनांक १७/०२/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० 
वाजता व दनांक २३/०२/२०१६ ची सा ा हक सभा शु वार दनांक २६/०२/२०१६ रोजी सकाळ  
११.०० वाजता व मंगळवार दनांक ०१/०३/२०१६ रोजीची सा ा हक सभा शिनवार दनांक 
०५/०३/२०१६ रोजी दुपार  १.०० वाजता आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५०००     वषय मांक – १२९ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अनेक रा ीय तरावर ल, रा य तरावर ल 
मा यवर य  उ च तर य अिधकार  तसेच महानगरपािलकेची वकास क प पाह यासाठ  
शासनाचे तसेच व वध महानगरपािलकेची िश मंडळे अ यासदौ-यासाठ  शहरात येत असतात.  
संबंिधत स मा.मह वाचे पदािधकार  व अिधकार  य  यांची सुर ा व पाहणीदौ-या यावेळ  
महानगरपािलके या सुर ा वभागाकडून पाहणीदौ-याचे आयोजन, मागदशक व सुर ा यव था 
सुर ा वभागाकड ल वाहना ारे पुर व यात येते. परंतु सदरचे ए कॉटचे काम सुरळ त पार 
पाड यासाठ  न वन स म वाहनाची आव यकता आहे. याकामी सुर ा वभागास न वन टाटा 
सुमो गो ड हे वाहन खरेद  कर याक रता र. .६,००,०००/-(अ र  र. .सहा लाख फ ) पयत 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  सदर वाहनाचा उपयोग मह वा या य ं या दौ-याचे 
वेळ  ए कॉटसाठ  व अ यवेळ  मनपाचे िमळकती व ठकाणाचे संर णाक रता थापन करणेत 
आले या शी कृतीदलाक रता (QRT) सु दा करता येईल. तर  सदरचे वाहन व रत उपल ध 
देणेबाबतची कायवाह  कायशाळा वभागामाफत करणेत येऊन सुर ा वभागास न वन टाटा सुमो 
गो ड वाहन उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५००१     वषय मांक – १३० 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

मा. थायी सिमती ठराव .१४४४२ दनांक २९/१२/२०१५ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड पुणे १९ यां या सहकायाने माहे 
जानेवार /फे ूवार  २०१६ म ये,  ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे 
अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. . ६,१७,९००/- चे खचास मा यता व सहभागी शाळांना भेट व तू , मेड स 

खरेद , पी. ह.सी. ले सबॅनस, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस, व सदर खचातील 
व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था  खच र. .५५,०००/- हा  व ुत वभाग, फ  े ीय 
कायालय  व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .१,१०,०००/- हा  थाप य वभाग फ 
े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस व उव रत खच र. .४,५२,९००/- हा खच 
डा वभागाचे डा िनधी, वा षक पधा डा कला या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता 

दलेली आहे.  मनपा प रसरातील मितमंद व अपंग व ा या या व वध डा पधा २०१५-१६ 
म ये सहभागी होणा-या १० शाळांना लू टार वॉटर कुलर भेट दे याचे िनयोजन आहे.  लू टार 
वॉटर कुलर अ वागाड वॉटर युर फायर अटो से सर फॉर वॉटर यु रफायरचा १ संच खरेद कामी 
अंदाजे र. .४२,२००/- माणे १० संच खरेद कामी र. .४,२२,०००/- व जादूचे योग व 
सां कृितक काय म दिशत करणेकामी अंदाजे र. .५०,०००/- इतका असा एकूण 
र. .४,७२,०००/- इतका खच अपे त आहे.  मा. थायी सिमती ठराव .१४४४२ दनांक 
२९/१२/२०१५ म ये मंजूर केले या र. .६,१७,९००/- म ये भेट व तु खरेद कामी 
र. .१,७५,०००/- व सां कृितक काय म व बस यव थेकामी र. .३५,०००/- या खचाचा एकूण 
र. .२,१०,०००/- समावेश आहे.   तर  मनपा प रसरातील मितमंद व अपंग व ा या या व वध 

डा पधा २०१५-१६ म ये सहभागी होणा-या १० शाळांना लू टार वॉटर कुलर भेट दे याचे 
िनयोजन आहे. लू टार वॉटर कुलर अ वागाड वॉटर युर फायर अटो से सर फॉर वॉटर 
यु रफायरचा १ संच खरेद कामी अंदाजे र. .४२,२००/- माणे १० संच खरेद कामी 
र. .४,२२,०००/- व जादूचे योग व सां कृितक काय म दिशत करणेकामी अंदाजे 
र. .५०,०००/- इतका असा एकूण र. .४,७२,०००/- चे खचास मा यता व मनपा प रसरातील 
मितमंद व अपंग व ा या या व वध डा पधा २०१५-१६ म ये सहभागी होणा-या १० शाळांना 
लू टार वॉटर कुलर भेट देणेस व जादूचे योग व सां कृितक काय म दिशत करणेकामी 
वाढ व र. .२,२७,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५००२     वषय मांक – १३१ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर यांचा ताव - 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा .१९/३२-२०१५-१६ अ वये भाग .६२ 
फुगेवाड म ये मु यालय तरावर डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन वदा र. .१७,२५,०००/- (अ र  र. .सतरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा ३०.९० 
ट के कमी या ठेकेदाराकडून करारनाम क न घेऊन ठराव मांक १३४७२ द.१०/११/२०१५ 
अ वये या पूव  थायी सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे.  सदर कामास मा.महापािलका सभा 
ठराव मांक ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .२३,००,०००/- शासक य मा यता दे यात 
आलेली आहे.  उव रत डांबर र ते १० वषापूव  केलेले अस याने र याचे डांबर करण करणे 
गरजेचे आहे.  सदरची कामे र याची दु ती व डांबर करण करणे अ यंत आव यक अस याने 
सदरचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. याची सुधा रत अंदाजप क 
र. .४९,९०,०००/- इतक  येत आहे व वाढ व र. .३२,६५,०००/- इतक  येत आहे.  तर  
ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधा रत काम क न घे यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५००३     वषय मांक – १३२ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/४५७/२०१६, द.२५/०१/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/०२/२०१५-१६ मधील काम .०१ 
अ वये सांगवी येथील मधुबन सोसायट  येथील आर ण .३१६ स.नं.२६ येथे उ ान वकिसत 
करणेकामी मे.िशतल क शन, िन.र. .२४,९६,४१३/- (अ र  र. .चोवीस लाख शहा णव 
हजार चारशे तेरा फ ) पे ा २३.५० ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदार मंजूर दराने 
र. .२०,०५,२४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ांट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकार रा हल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामाक न कामाचे आदेश िनगत केलेले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५००४     वषय मांक – १३३ 
दनांक – ०३/०२/२०१६      
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 

क े ीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  (वाढ/घट र. .२,००,००,०००/-) 

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

 

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

  (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१२/२०१६ 

दनांक – ०४/०२/२०१६     

                                    
                                             नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

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


