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

कायप का मांक – ३७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २९/११/२०१७               वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक २९/११/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.उ म काश कदळे 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.हषल म छं  ढोरे 
७) मा.कुटे िनमला संजय 
८) मा.कोमल दपक मेवानी 
९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
११) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१२) मा.मोरे र महादू भ डव े
१३) मा.राजू िमसाळ 
१४) मा.अिमत राज  गावडे  

 
    

   यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वीण आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास 
जगताप -नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल 
रॉय –आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण – सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत, 
मा.बहुरे, मा.राऊत, मा.दांगट - सहा यक आयु , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.साळंुके - 
मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क , मा.आवार  - शासन अिधकार  
(िश णमंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.पुजार , मा.च हाण, मा.घुब े - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे - 
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पशुवै क य अिधकार , मा.गाडेकर, मा.आगळे, मा.जाधव - शासन अिधकार , हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

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

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले –  
 
वषय .४७) थाप य उ ान वभागाकड ल कामासाठ  त याम ये नमूद के या 

माणे वा तु वशारदची नेमणूक करणेबाबत. मा.िनमला कुटे, मा.ल मण 
उंडे यांचा ताव. 

वषय .४८) भाग .३ च-होली डुडूळगांव मशामभूमीची सुधारणा व थाप य 
वषयक कामासाठ  मे.ऐ युड इंिनिनअर ंग स हसेस यांची नेमणूक 
करणेबाबत. मा. ल मण उंडे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .४९)  आकुड  येथील कुलदैवत ी.खंडोबा उ सवास अनुषंिगक सु वधा 
पुर वणेबाबत. मा.अिमत गावडे, मा. हषल ढोरे यांचा ताव. 

वषय .५०) मा. थायी सिमती ठराव .१३१७ द.१५/११/२०१७ म ये सुधारणा 
करणेबाबत. मा.उ म कदळे, मा. अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .५१) मा. थायी सिमती ठराव .१३०९ द.१५/११/२०१७ म ये सुधारणा 
करणेबाबत. मा.उ म कदळे, मा. अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .५२) मा. थायी सिमती ठराव .१३१८ द.१५/११/२०१७ म ये सुधारणा 
करणेबाबत. मा.उ म कदळे, मा. अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .५३) मा. थायी सिमती ठराव .१०१६ द.१९/०९/२०१७ म ये सुधारणा 
करणेबाबत. मा.उ म कदळे, मा. अिमत गावडे यांचा ताव. 

वषय .५४) महापािलके या थाप य वषयक वकास कामांसाठ  सा.बां. वभाग 
यांचेकड ल रा य तरावर ल SSR for year 2017-18 वापरणेस मा यता 
देणेबाबत. 

--------- 
ठराव मांक – १४११      वषय मांक – १ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग - बीआरट एस 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/७९५/२०१७ द.१७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका JNNURM अंतगत शहरातील एकूण ४ र यांवर ल 

बीआरट  सेवा नागर कांना पूर वणेसाठ  वकिसत करणेचे काम हाती घेणेत आले होते. यापैक  
औंध-रावेत र ता व नािशक फाटा वाकड र ता या र यांवर ल सावजिनक वाहतूक 
बीआरट एस सेवे ारे सन २०१५ म ये सु  करणेत आली आहे. यावेळ  या सेवेबाबत 
नागर कांना सेवेचे संपूण मा हती हावी यासाठ  जागितक बँके या अथसहा याने (GEF 
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Grant) स लागाराची नेमणूक क न Promotion & Outreach ची कायवाह  केली 
होती. यामुळे नाग रकांचा चांगला ितसाद िमळाला होता. पंपर  िचंचवड मनपाकडून जूना 
मंुबई र ता व काळेवाड  फाटा ते देहू-आळंद  र ता या र यावर नजीक या काळात 
बीआरट एस सेवा सु  कर याचे िनयोजन आहे. ह  सेवा सु  करत असताना पु हा सेवेबाबत 
Promotion व Outreach करावे असे जागितक बँकेकडून सुच वणेत आले आहे. या 
अनुषंगाने याचा ताव तयार क न क  शासना या शहर  िनमाण वभाग यांचे माफत 
जागितक बँकेकडे सादर कर यात आला होता. सदर तावास द. ३१/१०/२०१७ चे ईमेल ारे 
जागितक बँकेने मा यता द याचे क  शासनाकड ल शहर  िनमाण वभाग यांनी मनपास 
कळ वले आहे. जागितक बँके या मागदशक णालीनुसार या कारचे कामाचा अनुभव असलेली 
CEE (Central for Environmental Education) या सं थेचे मागील कामाचा अनुभव 
वचारात घेऊन यांचे माफत सदरचे काम कर याचा या वभागाचा ताव असून यास एकूण 
र. .५४,७५,०००/- + GST (सेवाकर) इतका खच येणार आहे. सदरचा खच जागितक 
बँकेकडून मंजूर GEF Grant मधून कर यात येणार असून जागितक बँकेचा ह सा  ८९% व 
मनपाचा ह सा ११%या माणे खच कर यात येणार आहे. तसेच सदर तावास जागितक 
बँकेची मा यता ा  असून तावानूसार पुणे-मंुबई र ता व काळेवाड  फाटा ते देहू-आळंद  
र ता या वर ल बीआरट  सेवा सू  करणेस करावयाचे Promotion व Outreach चे काम 
CEE (Central for Environmental Education)  सं थेमाफत क न घेणेस व याकामी 
येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

   (सीईई या सं थेमाफत सदर कामकाज करणार अस याने यांचेमाफत कामाचे  
    सादर करण करणेत आले) 
िनणय- १)  मंुबई-पुणे हायवे (एनएच-४) हा सगळयात ट कल आहे. याम ये ॅ ट कली 
वदयाथ  असतील, ओ ड एज पपल असतील यांना, तु ह  काय केल पाह जे हे सांग यासाठ  
ऑल फ ड तेथे तुमची माणस ठेवावीत. 
३) फोर हलर, टू हलर वाहन आहेत ते सगळेच िस नल या पांढ-या प टया या पुढे 
थांबतात यासंदभातह  काय से ट  करता येईल ते केले पाह जे व एनएच-४ वरती ऑल फ ड 
काम पाह जे. 
४) अवेअरनेस घे यासाठ  मह या या पह ला, दुसरा, तीसरा, चौथा गु वार िसले ट क न व 
एनएच-४ वरती कॉ ेट करावे. 
५) या या ठकाणी बीआरट  चालू होईल तो दवस सांगावा, आम या पैक  जे कोणी सद य 
येणार आहेत ते या ठकाणी येतील. 
६) आड च लाख लोक बीआरट चा वापर करत असतीलतर, लोकांना से ट  वाटायला लागलेतर 
लोक वत: या जा तीत जा त गाडया सोडून बीआरट चा वापर क  शकतील. 
७) एनएच-४ ायोगीक त वावर या दवशी चालू करणार या या एक मह ना अगोदर हे सव 
से ट  मेजर ॅ ट कली यावे. एनएच-४ जोपयत चालू होत नाह  तोपयत काम कराव लागेल. 
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८) जे बस टॉप वापरतो ते बंिध त अस यामुळे या ठकाणी सीसी कॅमेरे बस टॉप या 
आतम ये काढता येणार नाह त अशा प दतीने लावावेत व जीपीएस िस ट म लावावी.  

---------- 
ठराव मांक – १४१२      वषय मांक – २ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पाणी पुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६९०/२०१७ द.०३/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा .९/३/२०१७-१८ अ वये  

Implementation of Pressurized Water Supply, Reduction of Non-Revenue 
Water (NRW) and improving Coverage in Akurdi, Chikhali, Jadhavwadi, Rupi 
Nagar etc., of Pimpri-Chinchwad city under AMRUT mission या कामासाठ   मे. 
पी. पी. गोगड यांची िन वदा र कम .५२,०४,३४,९९३/- (अ र  र. . बाव न कोट  चार 
लाख चौतीस हजार नऊशे या नव फ ) पे ा ४.४०% जादा िन वदा वकृती यो य दरापे ा 
०.७९% ने जादा दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५४,३३,३४,१३२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 
क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) मटेर यल या अग ट ८० ट के पेमट हेर फाय क न दे यात यावे. तसेच laying 

झा यावर १०%  व तपासणी झा यावर उवर त १०% पेमट दे यात यावे.                 
२) कामाची वक ऑडर द यानंतर ते काम पडने करावे. 
३) मा.पालकमंञी यांनी सांगीतले आहे क  पाणीपुरवठा, एसट पी हे ोजे ट वेळे या 
आत पुण झाले पाह जेत. याम ये कुठेह  दरंगाई होता कामा नये. वक ऑडर 
द यानंतर काम पडने झाले पाह जे याम ये कोणी आडवाआडवी केलीतर गु हे 
दाखल करावेत. या माणे हायला पाह ज.े आप याकडून दरंगाई होता कामा नये.  

---------- 
ठराव मांक – १४१३      वषय मांक – ३  
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव..  

 मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ६५ दनांक १०/११/२०१७ 
नुसार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फुगेवाड  यायामशाळा, फुगेवाड  (जुना दवाखाना 
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इमारत) ह  यायामशाळा “"जय महारा  िम मंडळ" ”  यांना ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास मा यता  देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१४१४         वषय मांक – ४ 
दनांक – २९/११/२०१७       
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ –१) मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव..  
      २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृतीक सिमती कड ल ठ. .६७ द.१०/११/२०१७ 
    

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.दशरथ नामदेव कापसे यायामशाळेवर ल  
      हॉल दनेस डा स फॅ टर  या सामा जक सं थेला ११ म हने कराराने भाडे  
      त वावर चाल व यास देणेबाबत. 

        वषय मांक ४ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
िनणय- १) असे ठराव करताना थािनक नगरसेवकांना व ासात यावे. 

२) थायी सिमतीने केले या ठरावाची अंमलबजावणी झाली पाह जे. 
३) यासंदभात वकआऊट क न चांगली नवीन पॉलीसी आणली पाह ज.े शहराम ये 
एकसारखे काम झाले पाह जे.  

 ---------- 
ठराव मांक – १४१५      वषय मांक – ५ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१०५८४/२०१७ द.१७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
सह शहर अिभयंता व ुत/यां क  वभाग यांनी द.१०/११/२०१७ च े

तावा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये 
र. .९५,४१,२००/- कमी पडत अस याने तरतूद वग करण करणेची वनंती केलेली आहे. व तू 
व सेवा काय ाची अंमलबजावणी द.१/७/२०१७ पासून सु  झालेली असलेने द.३०/६/२०१७ 
पूव ची बले जु या कर णालीनुसार अदा करावयाची अस याने  र. .९५,४१,२००/- (अ र  
र. . पं या नव लाख एकेचाळ स हजार दोनशे फ ) चे वभागातंगत वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४१६      वषय मांक – ६ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– लेखा  
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१अ/का व/१०५८६/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामकाजासाठ  
वभाग  मुखां या िनयु या कर यात आले या आहेत. वभाग मुख / शाखा मुख  यांना 
वेळोवेळ   व ीय अिधकार दान कर यात आले आहेत. महानगरपािलकेम ये न याने ग व ह 
े य कायालय िनमाण कर यात आली आहेत. ह े य कायालयाकडे व ुत दवाब ी 

देखभाल दु ती या कामाकर ता दोन हाय ोिलक वाहने दे यात आली आहेत. सदर दोन 
वाहनांकर ता दरमहा साधारणपणे र. .३०,०००/- इंधनाकर ता आव यक असलेबाबत ह े य 
कायालय व ुत वभागाने ताव सादर केला आहे. यापुव  आदेश 
.लेखा/१अ/का व/६०/२०१७ द.१८/१/२०१७ अ वये वभाग मुखांना व ीय अिधकार दान 

कर यात आले आहेत. परंतु ह े य कायालयाकडे न याने दोन हाय ोिलक वाहने दली 
अस याने यांचे इंधनाकर ता र. .३०,०००/- वाहन इंधन थायी अ ीमधन कायकार  
अिभयंता ( व ुत) ह े य कायालय यांचे नावे मंजुर कर यास सदरची र. .३०,०००/- ची 
थायी अ ीमधन बले मंजुर कर याचे अिधकार कायकार  अिभयंता ( व ुत) ह े य 

कायालय यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – १४१७      वषय मांक – ७ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– बीआरट एस 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/७४८/२०१७ द.०७/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

पंपर  येथील रे वेवर ल इं दरा गांधी उ डाणपुल सुमारे ३५ वषापूव  बांधलेला असून 
सदर पुलास चार बाजूने पोहच र ते आहेत. सदर पुलाची स थतीत पडझड व दुरव था 
ल ात घेता पुलाचे लवकरात लवकर चरल ऑड ट क न देखभाल दु ती करणे आव यक 
आहे. चरल ऑड ट/Condition Survey with NDT क न सादर केले या प र ण 
अहवालानुसार काम करता येणार अस याने तावात नमूद केलेनुसार इं दरा गांधी 
उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट / Condition Survey with NDT क न अहवाल सादर 
कर याचे काम तातड चे व वशेष व पाचे अस याने महारा  महापािलका अिधिनयमातील 
कलम ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने करारनामा न करता या े ातील त  क लटंट मे. 
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सी. ह .कांड क लटंट ा.िल. यांची नेमणूक करणे व या कामासाठ  दयावयाची 
र. .४,२१,०००/- + इतर कर चे खचास व यांची थेट प दतीने िनयु  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
                                ---------- 
िनणय- १) जे जे छोटे-मोठे ोजे ट आहेत ते चालू करताना याची मा हती नागर कांना 

हो यासाठ   या ठकाणी कामाचे नाव, काम सु  के याचा दनांक, काम संप याचा 
दनांक, कामाची एकूण मुदत, कामाची िन वदा र कम, कॉ ॅ टरचे नाव, संबंिधत 
अिधकार  सुपरवाईज करणार यांची नाव, यांचे कॉ टॅ ट नंबर, या कामाच ेआयु य 
कती ते काम धोकादायक कधी ठरणार आहे याबाबत या मा हतीच े बोड लावावे ते 
लाव या िशवाय काम चालू क  नये.  
२) कामा या भूिमपुजनाची कोनिशला दशनी भागाम ये लावावी. 
३) पंपर या पुलाच चर ऑड ट करताना मा.कोमल मेवानी यांनी सांगीत या माणे 

तो पुल काळेवाड पयत ने यासाठ  याबाबत याची फजीबीलीट  काय आहे ते 
बघुन यावे.     

---------- 

ठराव मांक – १४१८      वषय मांक – ८ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८/२०१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-14-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी पर सरात पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस िन.र. . 
30,79,365/- (अ र  र कम पये तीस लाख एकोणऐंशी हजार तीनशे पास  फ ) पे ा 
32.12% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .20,90,273/-  पयत काम क न 
घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

िनणय- १) कामाचे पुण नाव िलहावे. माग यावेळेस फुटपाथचा वषय होता. शहरातील फुटपाथ  
एकसारखे असले पाह जेत हणून िसट  जनीअर यांना ेझटेशन तयार करायला 
सांगीतले होते. 
२) भ -श  पासून दापोड  पयत सगळे फुटपाथ खराब झाले आहेत याची दु ती 
करणे गरजेचे आहे. याव न नागर कांना चाल यासाठ  फार अडचणी येतात. तर  
याची ताबडतोब दु ती करावी. 

 ----------- 
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ठराव मांक – १४१९      वषय मांक – ९ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-24-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी मधील उ मनगर भागात टॉम वॉटरपाईप लाईन टाकणेकामी मे.कवीता 
एंटर ायजेस िन.र. .30,81,232/- (अ र  र कम पये तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
ब ीस फ )पे ा 35.17% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .19,97,563/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १४२०      वषय मांक – १० 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-7-2017-18 अ वये भाग .५ 

जाधववाड  कुदळवाड  म ये ठक ठकाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.पी.जे.मोटवाणी िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस फ ) पे ा 32.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .19,04,481/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४२१      वषय मांक – ११ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८१/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-44-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी मधील भागात टॉम वॉटरपाईप लाईन टाकणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस 
िन.र. .30,80,299/- (अ र  र कम पये तीस लाख ऐंशी हजार दोनशे न या नव फ ) 
पे ा 32.18% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .20,89,059/-  पयत काम 
क न घेणेस   तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – १४२२         वषय मांक – १२ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग–  थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८२/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-17-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथे फुटपाथ दु तीची कामे करणेकामी मे.कवीता एंटर ायजेस 
िन.र. .30,81,232/- (अ र  र कम पये तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे ब ीस फ ) 
पे ा 33.92% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .20,36,078/- पयत काम क न 
घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४२३      वषय मांक – १३ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८६/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-9-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी येथील प ले सां कृितक भवन देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार चारशे एक 
फ ) पे ा 26.77% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,64,076/-  पयत काम 
क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४२४      वषय मांक – १४ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८४/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-43-2017-18 अ वये भाग .२८ 

मासुळकर कॉलनी मधील व वध भागातील कमचार  वसाहतीचे कामे करणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .28,00,186/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख  एकशे 
शहाऐंशी फ ) पे ा 27.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 20,16,414/-
 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १४२५            वषय मांक – १५ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८३/१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36-7-2017-18 अ वये भाग .१३ मधील 

मनपा इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
िन.र. .28,00,917/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख नऊशे सतरा फ ) पे ा 15.22% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .23,74,617/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४२६      वषय मांक – १६ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८५/१७ द.२०/११/२०१७ 
  

वषय - भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील पवळे उ डाणपुल ते एल आय सी  
       इमारती पयत या र याचे कडेने कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी. 

वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
िनणय- १)  या वषयाचे ेझे टेशन दयाव.े 

  
---------- 

ठराव मांक – १४२७      वषय मांक – १७ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/२०५/२०१७ 

 द.१७/११/२०१७ 

   मा. वकास अिभयंता ( व/या)ं यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत भाग .२८ मधील हेगडेवार डा संकुलातील मैदानावर वाढ व 
काश यव था करणेकामी (सन २०१६-२०१७) मे. व प इले कल ए ड इं ज.  
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िन.र. .6,99,380/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव हजार तीनशे ऐंशी फ ) पे ा 16.50% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १४२८      वषय मांक – १८ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६०६/१७ द.२१/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१८/२०१७-१८ भाग .२७ मोरवाड  
म ये दशादशक फलक, साईड प टे व इतर रोड फिनचरची काम े करणेकामी 
M/s.Shriganesh Balkrushna Pore िन.र. .२१,४७,४४१/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
स ेचाळ स हजार चारशे ए केचाळ स फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१६,९६,४७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १४२९      वषय मांक – १९ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६०९/१७ द.२१/११/२०१७ 

   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे–  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १०/९/२०१७-१८ भाग . १६ म ये 

दशादशक फलक, साईड प टे व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s.Shriganesh 
Balkrushna Pore िन.र. .२२,३८,३००/- (अ र  र. . बावीस लाख अडोितस हजार ितनशे 
फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१७,६८,२५७/- (अ र  
र. . सतरा लाख अडुस  हजार दोनशे स ाव न फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार करारनामा क न आदेश िनगत केले  अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १४३०      वषय मांक – २० 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – उ ान वभाग 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५९९/२०१६ द.२९/०९/२०१६ 

   मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१६/२०१६-१७ मनपाच े वाड .११ 
यमुनानगर येथील व वध उ ानाम ये उ ान वषयक कामकाज करणेकर ता मे.िनशांत 
इंटर ायजेस यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९७,७७७/- (अ र  र. .एक लाख 
स या नव हजार सातशे स याह र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०२.००% ने कमी 
र. .१,९३,८२१/- या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/६/का व/५९८/२०१६  द. २९/९/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १४३१      वषय मांक – २१ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३१४/२०१७ द.९/११/२०१७ 

   मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/73-2017-18 अ वये 
ड भाग अंतगत तापक रनगर, ीनगर भाग  ४८ येथील व वध र यांवर ल ख डयांची 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी मे.के.कमलेश यांनी िन वदा र कम 
.8,36,415/- (अ र  र.  आठ लाख छ ीस हजारचारशे पंधरा फ ) पे ा -19.81% कमी या 

ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,70,721/- 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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १४३२      वषय मांक – २२ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३२९/२०१७ द.१५/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

 मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/३-२०१७-१८ अ वये ड 
भाग अंतगत भाग ं  29 मधील वैदुव ती, जवळकर नगर व इतर प रसरातील ट 

लाईटची देखभाल दु ती व अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. द वीजय इले स 
िन.र. .९,३०,७५६/- (अ र  र. . नऊ लाख तीस हजार सातशे छ पन फ ) पे ा -२०.००% 
कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४४,६०५/- 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 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
ठराव मांक – १४३३      वषय मांक – २३ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३३१/२०१७ द.१५/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

 मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/५-२०१७-१८ अ वये ड 
भाग अंतगत भाग ं  28 मधील रहाटणी गावठाण व इतर प रसरातील ट लाईटची 

देखभाल दु ती व अनुषंगीक कामे करणकेामी (2017-2018) मे. द वीजय इले स 
िन.र. .९,३०,७५६/- (अ र  र.  नऊ लाख तीस हजार सातशे छ पन फ ) पे ा -२०.००% 
कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४४,६०५/- 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 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १४३४      वषय मांक – २४ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३८२/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/32-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत वैदूव ती भाग ं  55 येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट प टचे 
प टे मारण,े वाहतुक वषयक कामे करणे, व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ 
दु तींची कामे करणेकामी मे.एस.एस.इ टर ायझेस िन वदा र कम .6,97,012/- (अ र  र.  
सहा लाख स या नव हजार बारा फ ) पे ा -25.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र.  5,19,274/- 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 याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३५      वषय मांक – २५ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.उ म कदळे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३६४/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/62-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत भाग .55 मधील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट प टचे प टे 
मारणे, वाहतुक वषयक कामे करण,े व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तींची 
कामे करणेकामी मे. एस.एस. इ टर ायझेस िन वदा र कम .6,93,277/- (अ र  र.  सहा 
लाख या णव हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा -30.50% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र.  4,81,827/- 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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
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ठराव मांक – १४३६      वषय मांक – २६ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३५८/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/58-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग .54 येथील व वध र यांवर ल ख डयांची खड मु माने 
व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी मे.सोहम ए टर ायझेस. िन वदा र कम 
.8,39,402/- (अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे दोन फ ) पे ा -27.10% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,11,924/- 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 याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३७      वषय मांक – २७ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३५६/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/6-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग  54 येथील मु य व अंतगत र यां या कडे या 
पे ह ंग लाँकची दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 
ए टर ायझेस. िन वदा र कम .6,91,877/- (अ र  र.  सहा लाख ए या णव हजार आठशे 
स याह र फ ) पे ा -26.99 % कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  5,05,139/- 
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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १४३८      वषय मांक – २८ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३६०/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/17-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत पंपळेिनलख भाग .54 येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट 
प टचे प टे मारणे, वाहतुक वषयक कामे करणे, व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक 
करकोळ दु तींची कामे करणेकामी मे.एस.एस. इ टर ायझेस िन वदा र कम .6,99,346/- 
(अ र  र.  सहा लाख न या नव हजार ितनशे शेहचाळ स फ ) पे ा -28.50% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,00,032/- 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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४३९      वषय मांक – २९ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३१३/२०१७ द.०९/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/20-2017-18 अ वये 

ड भाग अंतगत तापक रनगर, ीनगर भाग  48 मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, 
ड हाईडर इ याद ंचीदु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.कमलेश यांनी िन वदा र कम .6,86,088/- (अ र  र.  सहा लाख शहाऐंशी हजार 
अ याऐंशी फ ) पे ा -20.08% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,48,322/- 
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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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ठराव मांक – १४४०      वषय मांक – ३० 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ड े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.आशा धायगुडे-शडगे 

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/३७५/१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ड े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१-२०१७-१८ अ वये ड 

भाग अंतगत वाकड उप वभागातील जं शन बॉ स दु तीत पट ग फडर पलरची आव यक 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. ओम रेणुका एंटर ायजेस िन.र. .६,४२,२८१/- (अ र  र.  
सहा लाख बेचाळ स हजार दोनशे ए याऐंशी फ ) पे ा -19.05% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,१९,९२६/- 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 याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/७११/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 07 04 2016-17 मधील 

कासारवाड , रावेत व इतर मैलाशु द करण क ासाठ  उव रत आर.सी.सी. सीमािभंत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. टे सन ब डस यांचेकडून िन.र. .५९,९४,६२५/- (अ र  
र. . एकोणसाठ लाख चौ-या नव हजार सहाशे पंचवीस फ ) पे ा -१७.८४% कमी या दराने 
याचेसोबत करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पाणी पुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/७४४/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/११/२०१६-१७ अ वये  मनपा या रहाटणी 

स.नं.२० येथील शु द पाणीपुरवठा  करणा-या पंपहाउस ची वा षक देखभाल दु ती करणकेामी 
मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा र कम .१५,००,०००/- (अ र  र. . पंधरा  
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लाख फ ) पे ा ७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१४,५५,३००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/७४३/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/९/२०१६-१७ अ वये  मनपा या थेरगाव 

गावठाण, थेरगाव स.नं.९. थेरगाव ल मण नगर  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउस 
ची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी  मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा र कम 
.२२,००,०००/- (अ र  र. . बावीस लाख फ ) पे ा ७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .२१,३४,४४०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पाणी पुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/७४२/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१७/६/२०१६-१७ अ वये  मनपा या पंपळे 

गुरव गावठाण, पंपळे गुरव स.नं.७२ व दापोड  येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाउस 
ची वा षक देखभालदु ती करणेकामी मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा र कम 
.२१,००,०००/- (अ र  र. . एकवीस लाख फ ) पे ा ७.६०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३७,४२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक  
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राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
------------ 

ठराव मांक – १४४५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– पाणी पुरवठा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८७/२०१७ द.०२/११/२०१७ 

   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/१/२०१७-१८ अ वये  ब मु यालय 

अंतगत सन २०१६-१७ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत िचंचवडेनगर येथ ेपाणीपुरवठा वषयक 
कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी  मे. भराटे क शन िन वदा र कम .९,८०,२२६/- 
(अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार दोनशे स वीस फ ) पे ा २३.४०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ७,८८,३९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------ 
ठराव मांक – १४४६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– मु य लेखा प र क 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/२०४/२०१७ द.२०/११/२०१७ 

   मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे –  
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल तावात नमूद माणे माहे  ऑ टोबर, २०१७ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२०४/२०१७ द.१०.११.२०१७ अ वये 
पाठ वलेला मािसक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

------------ 
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ठराव मांक – १४४७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग–औ ोिगक िश ण सं था 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ सं/४/का व/१०९४/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  यांचेकड ल तावात नमूद कमचा-यांना मे.उ च 

यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका .२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च 
यायालयाचे यां या आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार 
द.३०/११/२०१७ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक ०१/१२/२०१७ रोजी ईइ-ए-िमलाद 
सावजिनक सु ट  अस याने दनांक ०२/१२/२०१७ ते दनांक ०१/०६/२०१८ पयत सहा म हने 
कालावधीकर ता क रता हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४८           वषय मांक – ३८ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– नगररचना व वकास  
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .न.र. व./का व/९/४२५/२०१७ द.२०/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
तावात नमूद माणे ी. मोह मद गौसी न बाबालाल यांचेकडुन खरेद खत क न 

नुकसान भरपाई धनादेशा ारे र. .६१,८०,०००/- अदा करावी लागेल तसेच र ज ेशन फ  
र. .३०,०००/- व टँ प डुयुट  र. .३,७०,८००/- असे एकुण र. .४,००,८००/- चा खच तसेच 
खरेद खतासाठ , वक ल फ  व इतर खच र. .५०००/-  असे एकुण र.  ४,०५,८००/- या 
र कमेस मा. थायी सिमतीची मंजूर  आव यक असलेने तावात नमूद के या माणे एकूण 
र. . ६५,८५,८००/- (अ र  र. . पास  लाख पं याऐंशी हजार आठशे फ ) अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

िनणय- १)   भूसंपादन मोबदला अदा केला, िनवाडा जाह र झाला असताना य  ताबा 
यात िमळाला नाह  अशी करणे कती आहेत आ ण मोबदला र कम कती आहे. 

२) भूसंपादन मोबदला आदा केला परंतु सहा मह यापे ा जा त कालावधी झाला असताना 
देखील अदयापह  िनवाडा झाला नाह  अशी करण कती आहेत आ ण मोबदला र कम कती 
आहे.  
३) भूसंपादन करणेकामी आपण रोख र कम नेहमी अदा करतो ती रोख र कम आदा 
कर याऐवजी बँक गॅरंट  दे याबाबत आप याला या करता येईल का याची मा हती दयावी. 
कंवा तसे नसेलतर तु ह  ज हािधका-यांना वचा  शकता, यांना पञ यवहार क  शकतो. 
आपण हे जे पैसे देतो ते यां याकडे पडूनच राहतात. िनवाडा जाह र झा यानंतर जे काह   
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ोिसजर आहे कोणाचे दोन वष, पाच वष, सात वष तेवढे वष आपले पैसे पडून राहतात 
याऐवजी आप याला बँक गॅरंट  देता आलीतर आपले पैसे मोकळे राहतील. तसे श य 

असेलतर मा.आयु ांनी तसा ताव मा. ज हािधकार  यांना दला पाह जे.  
४) वर ल सव मुदयांची मा हती पुढ ल थायी सिमती बैठक म ये उपसंचालक नगररचना यांनी 
दयावी.     

------------ 
ठराव मांक – १४४९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/३३९/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .1/4-2017-2018 अ वये 

ब े य कायालय िचंचवड उप वभागांतगत होणा-या गणेशो सव २०१७ कर ता ता पुरती 
व पात वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी मे.मोरया 

मंडप डेकोरेटस िन.र. .9,99,445/-(अ र  र. .नऊ लाख न या णव हजार चारशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा -0.90% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०      वषय मांक – ४० 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/३४६/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .1/2-2017-2018 अ वये 

ब े य कायालय िचंचवड उप वभागांतगत होणा-या व वध काय मासाठ  ता पुरती 
व पात वनी ेपण, काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी मे. मुत  

मंडप पकस अँड इले क स िन.र. .9,99,957/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार 
नउशे स ाव न फ ) पे ा -0.90% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – १४५१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– मा हती व जनसंपक  
सूचक – मा.आशा-धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/४६२/२०१७ द.१८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांतीवीर लहुजी व ताद साळव े

जयंतीिनिम  द. १४/११/२०१७  रोजी व वध सां कृितक, बोधना मक काय म, या यान 
इ. चे आयोजन िचंचवड येथे कर यात आलेले आहे. या अंतगत संबंिधतांचे मानधन, काय म 
िस द  बॅनर, ले स, हड ओ शु टंग, मा यवर चहापान, भोजन यव था इ. साठ  अंदाजे 

र. .१,४०,०००/- (अ र  र. .एक लाख चाळ स हजार फ ) इतका थेट प दतीने खच अपे त 
अस याने  या खचास अथवा येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४५२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.आशा-धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/४/का व/१०२/२०१७ द.२०/११/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.२८/११/२०१७ रोजी महा मा फुले यां या 
मृित दनािनिम  महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध बोधना मक काय म, या याने, 

रांगोळ , ले स बॅनर, मा यवरांसाठ  चहापान, भोजन यव था व काय माचे मानधन इ.साठ   
थेट प दतीने होणा-या अंदाज ेर. .१,२५,०००।- (अ र  र. .एक लाख पंचवीस हजार फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– ब े य कायालय 
सूचक – मा.आशा-धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/३४१/२०१७ द.२२/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .1/3-2017-2018 अ वये 

ब े य कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवा कर ता ता पुरती व पात 
वनी ेपण काश, जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी मे. वजय 

इले क स अँड  जनरेटस िन.र. .9,49,883/- (अ र  र. .नउ लाख एकोणप नास हजार  
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आठशे याऐंशी फ ) पे ा-0.80% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– थाप य 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१७०९/२०१७ 

  द.२४/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१-२०१७-१८ अ वये के.एस.बी. 

चौकातील ेड सेपरेट या भागातील रटेिनंग वाँल बांधणेकामी मे.कृ णाई इ ा. ा.िल. 
िन.र. .१,८६,५४,६०१/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौप न हजार सहाशे एक फ ) 
पे ा १०.५४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,६६,८८,४०६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५५      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– लेखा 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१०८४६/२०१७ द.२४/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
शहर अिभयंता यांनी द.२२/११/२०१७ चे तावा वये मोशी च-होली भाग .३ 

मधील कामांक रता व याक रता िनयोजनब द आराखडा क न या माणे र ते वकसीत  
करणेचे िनयोजन आहे. मोशी च-होली भाग .३ मधील तावात नमूद केले या 
र यां या   कामांची अंदाजप क तयार करावयाच ेआहे. सदर कामासाठ  चालू आिथक वषात 
तरतूद उपल ध नस याने शहर वकास आराखडा या लेखािशषातून तावात नमूद माणे 
र. .१,५०,००,०००/- (अ र  र. . एक कोट  प नास लाख फ ) वभागांतगत भांडवली 
वग करण  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार   
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.उषा मंुढे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१२११/२०१७ द.२४/११/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागाकड ल कागदप े/न ती/नकाशे 

कॅिनंग व डजीटायजेशन क न जतन करणे कामी ऑनलाईन िन वदा . ५६/२०१६-१७ 
अ वये लघु म िन वदाकार M/s.EQL business solutions pvt. Ltd यांच ेRFP(Request 
For Proposal) नुसार Commercial Proposal Amount (A+B+C) नुसार एकूण दर 
र. .१,४९,३६,०२२/- (अ.र. .एक कोट  एकोणप नास लाख छ ीस हजार बावीस फ ) दर 
वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 
 यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १४५७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ – मा.िनमला कुटे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 
  थाप य उ ान वभागाकड ल खालील नमूद माणे कामाचे अंदाजप क, नकाशे तयार 
करणेसाठ  कामासमोर दश वले या मनपा पँनलवर ल वा तु वशारदांची नेमणूक करणेस व मनपा 
न वन चिलत दरानुसार फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
अनु. . कामाचे नाव आ कटे ट 

१ मौजे पंपळे सौदागर येथील आ. . ३६१ अ 
येथे उ ान वकिसत करणे. 

मे. कमया असोिसएटस 

 

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

ठराव मांक –१४५८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.ल मण उंडे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव... 
 भाग .३ च-होली डुडूळगांव मशानभूमीची सुधारणा व थाप य वषयक कामे 

करणेसाठ  यापुव  नेमणुक करणेत आलेले क प स लागार म.ेिनल इ ा चर अँ ड 
क स ट ंग इं जिनअस ा.िल., पुणे यांची िन वदा प ात कामासाठ ची नेमणूक र  क न यां या 
जागेवर क प यव थापन  स लागार ( ोजे ट मँनेजमट क लंटट ) हणून म.े ऐ युड 
इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कार या कामाचा पुवअनुभव ल ात घेता यांची िन वदा  
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प ात कामासाठ  नेमणूक कर यास व क प तां क या यश वी पुण  होणेकामी यांना 
याकर ता मनपाचे चिलत दरानुसार िन वदा प ात कामासाठ  मे.ऐ युड इं जिनअर ंग स हसेस 
यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

िनणय- १) सव वभाग मुखाना सूचना आहेत क  स लागारांची नेमणूक कर यासाठ  आपण 
जे ताव थायी सिमतीला सादर करता ते ताव थायी सिमती मंजूर क न देते 
परंतु यां याकडून जबाबदार ने व पडने आपण काम क न यावे.   

---------- 
ठराव मांक – १४५९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.अिमत गावडे     अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.अिमत गावडे, मा.हषल ढोरे यांचा ताव.. 
  आकुड  येथे सालाबाद माणे यंदाह  ी.खंडोबा उ सव दनांक २४/१२/२०१७ व 
सोमवार दनांक २५/१२/२०१७ या दोन दवशी संप न होत असून महानगरपािलकेतफ 
मंडप, टेज, पकर, व ुत रोषणाई, टॅकरने पाणी पुरवठा करणे, सजावट, कु ती, 
आखाडा, व छता वषयक व अनुषंिगक सोईसु वधा मोबाईल टॉयलेट हँन इ याद  मनपा 
तफ िन वदा न माग वता थेट प दतीने उपल ध क न दे यास व याकामी येणा-या 

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

---------- 
ठराव मांक – १४६०      वषय मांक – ५० 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव.. 
   मा. थायी सिमती ठराव . १३१७ द.१५/११/२०१७ नुसार मे. तुप क स टंट 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे. वषयां कत 
कामासाठ  चिलत दरानुसार स हस टॅ स सह खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 
कामाचा 
कार 

िन वदापूवकाय (Pre Tender Activity)    िन वदाप ात
काय (Post 
Tender 
Activity)   

पुल व 
क प/

व तृत सव ण करणे-र. . १,१०,०००/-  क प 
यव थापनासाठ  वाहतुक सव ण करणे- र. . ४५,०००/- 
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ेड 

सेपरेटर
/सबवे  

सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वणे-
र. . ४५,०००/-  

य  क प
र कमे या १.८० % 
+०.५०%  
ुफचे कंगसाठ    

अंदाजपञक तयार करणे व याची 
पं.िचं.मनपा या तांिञक वभागाकडून 
तांिञक मा यता घेणे. र. . १,५०,०००/- 
िन वदा संच तयार करणे, िन वदापुव 
बैठक स उप थत राहणे, िन वदांची 
तांिञक छाननी करणे व अिभ ाय सादर 
करणे. र. . ५०,०००/- 
एकुण र कम . ४,००,०००/- 
मृदुसव ण- वकृत दरसूची +१५%                

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४६१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव.. 
 
   मा. थायी सिमती ठराव . १३०९ द.१५/११/२०१७ नुसार मे. तुप क स टंट 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे. वषयां कत 
कामासाठ  चिलत दरानुसार स हस टॅ स सह खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 
कामाचा 
कार 

िन वदापूवकाय (Pre Tender Activity)    िन वदाप ात
काय (Post 
Tender 
Activity)   

पुल व 
क प/
ेड 

सेपरेटर
/सबवे  

व तृत सव ण करणे-र. . १,१०,०००/-  क प 
यव थापनासाठ  
य  क प 

र कमे या १.८० % 
+०.५०%  
ुफचे कंगसाठ    

वाहतुक सव ण करणे- र. . ४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वणे-
र. . ४५,०००/-  
अंदाजपञक तयार करणे व याची 
पं.िचं.मनपा या तांिञक वभागाकडून 
तांिञक मा यता घेणे. र. . १,५०,०००/- 
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िन वदा संच तयार करणे, िन वदापुव 
बैठक स उप थत राहणे, िन वदांची 
तांिञक छाननी करणे व अिभ ाय सादर 
करणे. र. . ५०,०००/- 
एकुण र कम . ४,००,०००/- 
मृदुसव ण- वकृत दरसूची +१५%                

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४६२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव.. 
   मा. थायी सिमती ठराव .१३१८ द.१५/११/२०१७ नुसार मे. तुप क स टंट 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे. वषयां कत 
कामासाठ  चिलत दरानुसार स हस टॅ स सह खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 
कामाचा 
कार 

िन वदापूवकाय (Pre Tender Activity)    िन वदाप ात
काय (Post 
Tender 
Activity)   

पुल व 
क प/
ेड 

सेपरेटर
/सबवे  

व तृत सव ण करणे-र. . १,१०,०००/-  क प 
यव थापनासाठ  
य  क प 

र कमे या १.८० % 
+०.५०% ुफ 
चे कंगसाठ    

वाहतुक सव ण करणे- र. . ४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वणे-
र. . ४५,०००/-  
अंदाजपञक तयार करणे व याची 
पं.िचं.मनपा या तांिञक वभागाकडून 
तांिञक मा यता घेणे. र. . १,५०,०००/- 
िन वदा संच तयार करणे, िन वदापुव 
बैठक स उप थत राहणे, िन वदांची 
तांिञक छाननी करणे व अिभ ाय सादर 
करणे. र. . ५०,०००/- 
एकुण र कम . ४,००,०००/- 
मृदुसव ण- वकृत दरसूची +१५%                

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४६३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २९/११/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव.. 
   मा. थायी सिमती ठराव .१०१६ द.१९/०९/२०१७ नुसार मे. तुप क स टंट 
यांची क प यव थापन स लागार हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे. वषयां कत 
कामासाठ  चिलत दरानुसार स हस टॅ स सह खालील माणे फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 
कामाचा 
कार 

िन वदापूवकाय (Pre Tender Activity)    िन वदाप ात
काय (Post 
Tender 
Activity)   

पुल व 
क प/
ेड 

सेपरेटर
/सबवे  

व तृत सव ण करणे-र. . १,१०,०००/-  क प 
यव थापनासाठ  
य  क प 

र कमे या १.८० % 
+०.५०%  
ुफचे कंगसाठ    

वाहतुक सव ण करणे- र. . ४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वणे-
र. . ४५,०००/-  
अंदाजपञक तयार करणे व याची 
पं.िचं.मनपा या तांिञक वभागाकडून 
तांिञक मा यता घेणे. र. . १,५०,०००/- 
िन वदा संच तयार करणे, िन वदापुव 
बैठक स उप थत राहणे, िन वदांची 
तांिञक छाननी करणे व अिभ ाय सादर 
करणे. र. . ५०,०००/- 
एकुण र कम . ४,००,०००/- 
मृदुसव ण- वकृत दरसूची +१५%                

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४६४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २९/११/२०१७     वभाग – थाप य मु य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/शअ/तां/४/१५९/२०१७ 

       द.२९/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  रा य तरावर ल State Schedule Rate 2017-18 दरसूची मनपा या थाप य 
वषयक वकास कामांसाठ  तसेच स थतीत िन वदा येत  असले या िन वदां या 
िन वदा वकृती दर काढ यासाठ  वापर यास मा यतेसाठ  तसेच, यापुढे रा य शासनाचे 
सावजिनक बांधकाम वभागाकडून वेळोवेळ  िस द होणार  दरसूची वापर यास मा यता 
दे याचे अिधकार मा. आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

       (िसमा र वं  सावळे) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८७/२०१७ 

दनांक - ११/१२/२०१७                          

   
                                                                       नगरसिचव   

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
          पंपर  - ४११ ०१८ 

                                         
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


