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

कायप का मांक – २४७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १८/१०/२०१६           वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१८/१०/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
६) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
७) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
८) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
९) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१०) मा.नेटके सुमन राज   
११) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१२) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
 

      यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.दंडवते,मा.माछरे, 
मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे-सहा यक आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.कांबळे 
- .िश णािधकार (मा यिमक),मा.िनकम,मा.थोरात,मा.कुलकण ,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे-कायकार  अिभयंता,मा.बडे- शासन अिधकार , 
मा.बुरसे-मु य अिभयंता पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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ठराव मांक - १८०८०      वषय मांक - १ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८०६/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/39-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.५ कुदळवाड  मनपा इमारत शाळा इ याद साठ  रंगसफेद  करणे इतर दु तीची कामे 

करणेकामी मे. के.पी.कं शन िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चोवीस फ ) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८१      वषय मांक - २ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८०८/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/93-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ जाधववाड   कुदळवाड  म ये म हलांसाठ  व छतागृह बांधणेकामी मे. के पी 
कं शन िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पांच लाख साठ हजार दोनशे चो वस फ ) पे ा 
15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८२      वषय मांक - ३ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८१०/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/37-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ जाधववाड  मधील मशानभुमी या शेड दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. ड  एम 
ए टर ायजेस, मनोज नानकानी िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पाच  लाख साठ हजार दोनशे 
चोवीस फ ) पे ा 15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८०८३      वषय मांक - ४ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८१२/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/82-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील मनपा इमारत शाळा इ याद  साठ  रंगसफेद  करणेकामी 
इतर दु तीची कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पांच 
लाख साठ हजार दोनशे चो वस फ ) पे ा 12.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८४      वषय मांक - ५ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८१६/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/24-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ कुदळवाड  मधील मशानभुमी या दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.एस बी सवई 
िन.र. .5,60,224/- (अ र  र. .पाच लाख साठ  हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा 10.00%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८५      वषय मांक - ६ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८१४/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/102-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ कुदळवाड - जाधववाड   मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा 
उचलणे या साठ  यं णा पुर वणेकामी मे.एस बी सवई िन. र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे ऐकोनस र फ ) पे ा 23.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८०८६      वषय मांक - ७ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८१८/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/80-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील मनपा इमारतींची वाष क प दतीने दु ती करणेकामी 
मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस  हजार तीनशे स र 
फ ) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८७      वषय मांक - ८ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२०/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/35-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .९ संभाजीनगर  मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा उचलणे या 
साठ  यं णा पुर वणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .9,24,368/- (अ र  र. .नऊ  लाख 
चोवीस हजार तीनशे अडूस  फ ) पे ा 26.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०८८      वषय मांक - ९ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२८/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/60-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.९ संभाजीनगर म ये ठक ठकाणी  थम पा ट प टे मारणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायजेस 

िन.र. .9,24,362/- ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 28.00%  

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८०८९      वषय मांक - १० 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२६/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/115-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पी नगर, तळवडे येथील प रसरात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.र वं  क शन िन.र. .9,33,312/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
बारा फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९०      वषय मांक - ११ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२९/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत संभाजीनगर व ुत उप वभागाकड ल व वध काय मांकर ता वनी ेपन 
यव था, काश यव था, सीसीट ह  कॅमेरे जिन  भाडेत वावर वापरणेकामी (सन 2016-17) 
मे.मोरया मंडप डेकोरेटस िन.र. .7,47,155/- (अ र  र. .सात लाख स ेचाळ स हजार एकशे 
पं चाव न फ ) पे ा 0.2% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९१      वषय मांक - १२ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८८८/१६ द.१०/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम येथील राहूलनगर, िमकनगर, कमवीरनगर 
प रसरातील र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन, मोशी 
िन.र. .२२,२५,०९६/- (अ र  र. .बावीस लाख पंचवीस हजार  याह नव फ )  पे ा १०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,०२,५८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९२      वषय मांक - १३ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/८८४/१६  

 द.७/१०/२०१६  
  मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१५ 
अ वये भाग .१३ येथील अ णाभाऊसाठे वसाहत प रसरात थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र.  ९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .६,९५,४६०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९३      वषय मांक - १४ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८८१/१६ द.७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२३ 
अ वये भाग .२७ मोरवाड  अंतगत येणा-या झोपडप ट  म ये पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.एम.पी.धो े कं शन िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार दोनशे 
ेचाळ स फ )  पे ा २७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१७,०३,९९७/- पयत 

काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८०९४      वषय मांक – १५  
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/८८५/१६  

 द.७/१०/२०१६  
  मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७२ 
अ वये भाग .२६ मोहननगर मधील महा मा फुलेनगर येथील थाप य वषयक देखभाल 
दु ती कामे कऱणेकामी मे.उप  क शन, िन.र.   ९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचशे चार फ ) पे ा २०.०६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .७,४६,२४३/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९५     वषय मांक - १६ 
दनांक – १८/१०/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.रो हतअ पा काटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-१/का व/१८१७/२०१६  
  द.१४/१०/२०१६ 
वषय - यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर ३ म ह यासाठ   

र ज ार-१९ व हाऊसमन-४२ या पदांना व स ा कायरत असणा-या र ज ार व    

हाऊसमन यांना मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १८०९६      वषय मांक - १७ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१०८/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .१२ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध  वभागात आव यकतेनुसार एल.ई.ड . फट ंग 

बस वणेकामी मे. गती इले क स ए ड एंटर ायजेस िन.र. .१४,९९,९१०/- (अ र  
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र. .चौदा लाख न या नव  हजार नऊशे दहा  फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदारा बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९७      वषय मांक - १८ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५३४/२०१६ द.१३/१०/२०१६ 
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१३/२०१६-१७ मनपाचे उ ान 

वभागासाठ  Stainless Steel Hanging Dustbin  पुर वणे व बस वणेकामी मे. पे म इंटर ायजेस 

यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर र. .१,९३,५३४/- (अ र  र. .एक लाख या नव हजार 
पाचशे चौतीस फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ३४.००% ने कमी या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/६/का व/५३३/२०१६  द.१०/१०/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९८      वषय मांक - १९ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/२०२/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
वषय – औषधेखरेद  िन वदा दर २/२०१६-२०१८  चे िन वदादरांना मा यता घेणेबाबत... 

मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .१९ 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०९९      वषय मांक - २० 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु जं/२/का व/३५९/२०१६ द.१०/१०/२०१६ 
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक च ेमनपा मु य कायालय इमारत  

 आवारातील उपहारगृह ई-िन वदाने पाच वष कालावधीसाठ   वतरणबाबत... 
मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .२० 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१८१००      वषय मांक - २१ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८८/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .७१ अ वये  फ 
भागातगत से. .२०, िचखली, कुदळवाड , तळवडे, गणेशनगर, रामदासनगर येथे नवीन हॉ ह 

बस वणे व इतर अनुषंिगक  कामे करणेकामी मे.एच. एम. क शन िन वदा र कम 
.११,२०,४७१ /- (अ र  र. .आकरा लाख वीस हजार चारशे ऐं काह र फ ) पे ा १८.००% कमी 

दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूरदराने र. .९,६४,७२५/-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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८१०१      वषय मांक - २२ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८७/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .४८ अ वये  'फ' 

े ीय कायालया अंतगतअ वनायक चौक, िचंचेचामळा रोड, मोरे व ती येथे  पाणी पुरवठयाची 
लाईन टाकणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन िन वदा र कम 

.११,९०,३९९/-(अ र  र. .आकरा लाख न वद हजार तीनशे न या णव फ ) पे ा १९.००% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.र.१०,१२,४३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८१०२      वषय मांक - २३ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८६/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .२१ अ वये  'फ' 

भागा अंतगत भाग .०४ म ये वतरण यव थेम ये सुधारणा कर यासाठ  ठक ठकाणी 
जलवा हनी टाकणे, करकोळ दु तीची व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन 
िन वदा र कम .९,८०,३९३/-(अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे यां णव फ ) पे ा 
२०.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२३,५३० /-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 - १८१०३      वषय मांक - २४ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८५/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .७९ अ वये  फ' 

भागा अंतगत भाग .०९ म ये ठक ठकाणी जलवा हनी टाकणे, करकोळ दु तीची व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.एच.एम. क शन िन वदा र कम .९,८०,०१४/- (अ र  
र. .नऊ लाख ऐंशी हजार चौदा फ ) पे ा २०.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,२३,२११/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १८१०४      वषय मांक - २५ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८४/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .५६ अ वये 
'फ' े ीय कायालया अंतगत सहयोग नगर, वेणी नगर, ता हाणे व ती येथे  पाणीपुरवठा 
वषयक  देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे. यांका क शन िन वदा र कम 
.११,२०,२७७/-(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा १५.००% कमी 

दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.र.९,९९,८४७/-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 - १८१०५      वषय मांक - २६ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८३/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .७५ अ वये 
'फ' े ीय कायालय अंतगत भाग . ११ यमुनानगर भागात ठक ठकाणी पाईप लाईन व 
 हॉ ह बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.जय गणेश एंटर ाजेस, पंपर  िन वदा 
र कम .२१,००,३६०/-(अ र  र. .एक वस लाख तीनशे साठ फ ) पे ा १९.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.र.१७,८६,३५६/-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. 
-------- 

 
 



12 
 

 
 

ठराव मांक - १८१०६      वषय मांक - २७ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८२/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .६४ अ वये 'फ' 

े ीय कायालया अंतगत तळवडे, देहूआळंद रोड, पी नगर येथ ेपाणी पुरवठा वषयक  देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. जय गणेश एंटर ाजेस, पंपर  िन वदा र कम .११,२०,२७७/- 
(अ र  र. .आकरा  लाख वीस हजार दोनशे स ाह र फ ) पे ा १७.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.र.९,७६,३२१/-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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८१०७      वषय मांक - २८ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८१/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .९ अ वये  फ 
भागातगत जाधववाड  कुदळवाड  येथ े पाणीपुरवठा सुधारणेकामी पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

दु तीची व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.आर. एंटर ाजेस िन वदा र कम .१२,६०,३९८/-
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार तीनशे आ या णव  फ ) पे ा १८.९६% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.र.१०,७२,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८१०८      वषय मांक - २९ 
दनांक – १८/१०/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१६८०/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७ मधील अ. .५ अ वये  

भाग .६३ प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. मोरया एंटर ायजेस िन वदा र कम .८,३४,७४४/- (अ र  र. .आठ लाख चौतीस हजार 
सातशे चौरेचाळ स फ ) पे ा २०.२०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,९९,४३१/- 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 
यां याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/९५/२०१६ 
दनांक - २०/१०/२०१६ 

                                                                        
 नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


