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

कायप का मांक – ३९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १३/१२/२०१७              वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक १३/१२/२०१७ 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.कंुदन अंबादास गायकवाड 
३) मा.उ म काश कदळे 
४) मा.मुंढे उषा अंकुश 
५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.कुटे िनमला संजय 
७) मा.कोमल दपक मेवानी 
८) मा.आशा धायगुडे-शडग े
९) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
११) मा.मोरे र महादू भ डव े
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे  
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर-अित.आयु ,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.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सह आयु , मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.दुधेकर–सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, 
मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,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 तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण,े मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.गलबल,ेमा.घोडे,मा.ओंभास,ेमा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसल,े  
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मा.मोरे,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.िशंपी-नगररचनाकार 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 मांक ९०) इं डयन आम  मराठा-२ बटािलयनला २५० वष पूण होत असून 
यािनिम  शह द जवानां या मातांचा/प ींचा स कार करणेबाबत – 

मा.उषा मुंढे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
वषय मांक ९१) सुदशननगर चौक येथे एफ.ओ.बी. बांधणे तसेच तळवडे जकात नाका ते 

देहू कमान र याचे उवर त काम करणेकामी क प यव थापन 
स लागार यांची नेमणूक करणेबाबत – मा.कैलास बारण,े मा.अिमत 
गावडे यांचा ताव... 

वषय मांक ९२) रावण दहन काय मांसाठ  मैदान वापरणेस देणेबाबत – मा.उषा मुंढे, 
मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ९३) मनपा या थाप य वभागाकड ल कामांसाठ  क प यव थापन 
स लागार यांची नेमणुक करणेबाबत – मा.उ म कदळे, मा.कंुदन 
गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ९४) क प स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत - मा.उ म कदळे, 
मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ९५) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१०८६ द.४/१०/१७ म ये दु ती 
करणेबाबत - मा.उ म कदळे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 

वषय मांक ९६) पंपळे सौदागर येथील आर ण .३६२ व आर ण .३६७ अ खेळाचे 
मैदान वकसीत करणेकामी आ कटे ट नेमणूक बाबत – मा.िनमला कुटे, 
मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव... 

वषय मांक ९७) से टर न.ं४,९,१० येथील व वध डा सु वधा ल मण पोटस ्  
फाऊंडेशन, िचंचवड यांना भाडेत वावर कराराने चाल वणेस देणेबाबत – 
मा.आशा धायगुडे-शडग,े मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 

वषय मांक ९८) खेळणी पुर वणे व बस वणेबाबत-मा.माधुर  कुलकण ,मा.आशा धायगुडे-
शडगे यांचा ताव... 

वषय मांक ९९) मा. थायी सिमती सभा द.२०/१२/१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 
आयो जत करणेबाबत-मा.कोमल मेवानी,मा.उ म कदळे यांचा ताव... 

वषय मांक १००) दवंगत वग य मा.गोपीनाथ मुंडे, माजी क य मं ी यां या जयंती 
िनिम  काय म आयो जत करणेबाबत - मा.उ म कदळे, मा.कोमल 
मेवानी यांचा ताव... 

--------- 
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दनांक २२/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३६) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

----------- 
 
िनणय- १) सभेम ये सद यांना यांचे  मांडायचे असतात, हणून सव अिधका-यांनी थायी 

सिमती सभेस उप थत असणे आव यक आहे.  
२) पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत- १२८ नगरसेवकां या वॉडम ये या- या ठकाणी 
खोदकाम झाले असेल, जा याये यासाठ  अडचण िनमाण झाली आहे, अशी कामे 
आज/उ ा ाधा याने पूण करावीत. नवीन लॉक लाव यानंतर जुने पे ह ंग लॉक कुठे 
जातात याचे िनयोजन होणे गरजेचे आहे. जुने बदल यासारखे असतीलतरच बदलावेत.  
३) एक र ता कती वेळा दु त झाला पाह जे, पे ह ंग लॉक कती वेळा बदलले 
पाह जेत हे िन त कराव.े  
४) स मा.नगरसद या वैशाली काळभोर यां या वॉडमधील व छतागृहांची व छता 
केली जात नस याची त ार यांनी सभेम ये मांडली आहे. याअनुषंगाने व छता का 
केली जात नाह  ते अिधका-यांनी पहाव.े तसेच संबंिधत ठेकेदार काम करत नसेलतर 
पयायी ठेकेदाराकडून काम क न याव.े  
५) शासनाकड ल सव फाईली या मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत या यात. 

----------- 
 
ठराव मांक –१५४०      वषय मांक – १ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१७३/१७ द.२९/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२७/२०१७-२०१८ अ वय े भाग .२३ 
मधील मनपा महापािलका इमारतीची दु ती करणकेामी मे. पी जे मोटवाणी 
िन.र. .२७,९४,२३७/-(अ र  र. .स ा वस लाख चौ-या नव हजार दोनशे सदोितस फ ) 
२६.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र. .२०,६५,७७९/- पयत काम क न 
घेणेस  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५४१    वषय मांक – २ 
दनांक – १३/१२/२०१७   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१६९०/२०१७  
द.१३/११/१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदांवर (एम.एस.ड य,ुए स-रे टे निशयन, लड बँक टे निशयन) या पदांवर 

सहा म हन े कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात जा हरात दली होती. या या लेखी 
प र ा घेणेत आ या हो या. याम ये जे उमेदवार पा  झाले यांना नेमणुका देणेत आ या 
अस यान े तावात नमूद उमेदवार याद चे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५४२    वषय मांक – ३ 
दनांक – १३/१२/२०१७   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे   अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१६८८/२०१७ द.१३/११/१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात टाफनस (GNM) या पदांवर सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात 

जा हरात दली होती. या या मुलाखती घेणेत आ या हो या. याम ये जे उमदेवार पा  झाले 
यांना नेमणुका देणेत आले या अस याने  तावात नमूद माणे उमेदवार याद चे अवलोकन 

करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५४३    वषय मांक – ४ 
दनांक – १३/१२/२०१७   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े   अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१७०३/२०१७ द.२०/११/१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदांवर ( लड बँक कौ सलर, लॅबोरेटर  टे निशअन, डाटा ए  ऑपरेटर) 

यापदांवर सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात जा हरात दली होती. या या 
लेखी प र ा घेणेत आ या हो या. याम ये जे उमेदवार पा  झाले यांना नेमणुका देणेत 
आले या अस यान े तावात नमूद माणे उमेदवार याद चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१५४४    वषय मांक – ५ 
दनांक – १३/१२/२०१७   वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/१६९६/२०१७ द.१७/११/१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदांवर (ए.एन.एम, डायलेिसस टे निशयन,फमािस ट) या पदांवर सहा म हने 

कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात जा हरात दली होती. या या लेखी प र ा घेणेत 
आ या हो या. याम ये जे उमेदवार पा  झाले यांना नेमणुका देणेत आले या अस यान े

तावात नमूद माणे उमेदवार याद चे अवलोकन करणेत यते आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

िनणय- १) डॉ.पंड त हे शासक य सेवेतून ितिनयु वर वायसीएम म ये जू झाले  
आहेत. डॉ.पंड त यां या वषयी ब-याच त ार  आहेत. यांनी डॉ.देशमुख यांना 
दम दला ह  अ यंत चूक ची गो  आहे. महापािलकेला यां या पदाचा फायदा 
होत नाह ए, यांना या कामाकर ता िनयु  दली आहे ते काम यां याकडून 
समाधानकारकपणे झालेले नाह , तर  यांना शासन सेवेत परत पाठवाव.े 
यां याजागी काय म य ची नेमणूक करावी.  

२)  डॉ.पंड त यांना मेड कल कॉलेजची परवानगी घेणेचे काम सोप वणेत आले होते. 
तर सु ा मेड कल कॉलेजची परवानगी िमळ यास वलंब झाला. यां यामुळे 
काम होत नसेल कंवा वाद िनमाण होत असतीलतर ह  गंभीर बाब आहे. 
शासनाने मा.आयु  यांचेशी चचा क न, सदर य ची महापािलकेस 

आव यकता नस याबाबतचा ताव पुढ ल थायी सिमती सभेपढेु सादर 
करावा.  

३) ताव सादर करताना डॉ.पंड त यां याबाबतचे सव लस/मायनस मु े 
नजरेखालून घालावेत. डॉ.पंड त यांना जे मानधन दले आहे, यानुसार 
यां याकडून काम क न घेतले पाह जे. अशा कारे डॉ टरांकडून दमबाजीची 

भाषा अपे त नाह  आ ण तसे चालणारह  नाह . असे कोणी सुमोटो आदेश 
आणत असतील तर यांना शासनात परत पाठवावे.     

---------- 
ठराव मांक –१५४५      वषय मांक – ६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं१०/का व/४६५/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

   मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध बॅला ट सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना 
.५४/१/२०१६-१७ अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यामधील लघु म 
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िन वदाकार म.े ाईटशाईन असोिसएटस यांचे बाब .1,2 व 3 सा ह याचे एकुण लघु म दर 
र. .5,07,850/- हे अंदाजप क य दर र. .5,96,750/- पे ा -14.90% ने कमी अस याने व म.े 
श  फ चस ा. िल. यांचे बाब .4 या सा ह याचे एकुण लघु म दर र. .1,58,000/- हे 
अंदाजप क य दर र. .1,57,000/- दरापे ा +0.64% ने जा त अस यान ेसदर माणे एकुण बाब 
.1 ते 4 चे एकुण लघु म दर र. .6,65,850/- हे अंदाजप क य दरांपे ा -11.66% ने कमी 

असलेने सदर दर वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार म.े ाईटशाईन असोिसएटस व म.े 
श  फ चस ा. िल. यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५४६      वषय मांक – ७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– म यवत  भाडंार 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.िनमला कुटे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/८४१/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे आरो य वभागास व छ भारत अिभयान अंतगत हैगींग िलटर बी स 

सा ह याची तातड ची मागणी वचारात घेता हैगींग िलटर ब स यापुव चे ई िन वदा सुचना 
.60/2016-17 चे आदेशानुसार म.ेइं िनल टे नॉलॉ जस पुण,े यांचेकडुन 280 नगासाठ  पाच वष 

देखभाल दु तीसह ती नग र. .29,300/- माणे एकुण र. .82,04,000/- (अ र  र. . याऐंशी 
लाख चार हजार फ ) चे खचास पुन ययी आदेश देणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – थायी सिमतीने व छ भारत अिभयान अंतगत संबंिधत अिधका-यांना या- या  
  सूचना के या आहेत, यानुसार आ ण जलद गतीने काम झाले पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –१५४७      वषय मांक – ८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१०३/१७ द.६/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19-12-2017-18 अ वये भाग .४ 
कृ णानगर मधील नेवाळे व ती पर सरात र ते खड मू माचे करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
31.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .19,31,372/-  पयत काम क न घेणेस   

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
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िनणय – मातीसारखा मु म टाकला जातो. यामुळे र ता हो याऐवजी िचखल होतो. असे  

   न होता कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा राखला गेला पाह जे.  
---------- 

ठराव मांक –१५४८      वषय मांक – ९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४१९/२०१७ द.२७/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/२० अ वये 
कासारवाड  गुली ताननगर, जवळकर काँलनी म ये गटरची कामे व काँ ट करणकेामी 
मे.यश कत  डे ह.&काँ . िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ ) पे ा 
(-) २२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१५४९      वषय मांक – १० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग–क े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४१७/२०१७ द.२७/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३४ अ वये सन 
२०१७-१८ भाग .६३ सुशोिभकरणेचे कामे करणकेामी मे.यश कत  डे ह. & काँ . 
िन.र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-) २३.९९% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५५०      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६९/२०१७ द.२०/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३१ अ वये सन 
२०१६-१७ क रता . .४०,४१ येथील व वध समारंभासाठ  मंडप यव था करणकेामी मे. 
लालद प क श स यांना र. .९,३३,६४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
पंचेचाळ स फ ) पे ा (-)१८.१८% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करण ेबंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

िनणय-सव कायकार  अिभयंता यानंा आदेश आहेत क , जेवढे मंडपवाल,े टेजवाले आहेत,  
यांनी शासक य काय म कती केले आहेत,कुठे-कुठे केले आहेत आ ण कती बाय 
कतीचे टेज लावले आहेत, ह  सगळ  मा हती सादर करावी.   

---------- 
ठराव मांक –१५५१      वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४१५/२०१७ द.२७/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३५ सन २०१६-
१७ अ वये भाग .६१ म ये भाग तरावर करकोळ देखभाल व दु तीची कामे 
करणकेामी मे.यश कत  डे ह.&काँ . िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. . सात लाख प नास 
हजार फ ) पे ा (-)२०.९९ % कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५५२      वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ–मा. े य अिधकार  याचें जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६३/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/१० सन २०१७-
१८ अ वय े भाग .३९ म य े   टॉम वॉटर लाईन  साफसफाईची,राडारोडा उचलणे व आरो य 
वषयक कामे करणकेामी मे.साकळे असोिशयट िन.र. .६,७२,४६३/- (अ र  र. .सहा लाख 
बाह र हजार चारशे ेस  फ ) पे ा (-) २७.१०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट 
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम य े कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

िनणय – थाप य, पाणीपुरवठा आ ण जलिनःसारण वभाग यांना आदेश आहेत क , या  
वभागांनी टॉम वॉटर लाईन, प या या पा याची लाईन, ेनेज लाईन याचे 
डजाईन/ ॉ ज ्  तयार क न याची त भाग कायालयांत ठेवावी, महापािलके या 
संकेत थळावर ती उपल ध करावी. हॉ ह कुठे आहेत, पाईपलाईन कुठे आहे हे 
कळाले पाह जे. 

 ---------- 
ठराव मांक–१५५३      वषय मांक – १४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६१/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/५८ सन २०१६-
१७ अ वये भाग .३९ म य े संत तुकारामनगर येथे द  मं दर प रसात पे ह ंग लाँक 
बस वणे व इतर अनुंषिगक कामे करणकेामी म.ेसाकळे असोिशयट िन.र. .८,९९,२५२/- (अ र  
र. .आठ लाख न या नव हजार दोनशे बाव न फ ) पे ा (-)२८.५०% कमी दराने िनयमानुसार 
व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५५४      वषय मांक – १५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३५९/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/२३ सन २०१६-
१७ अ वये भाग .३९ म य े संत तुकारामनगर येथे द  मं दर प रसात ाम वाटर लाईन 
वषयक कामे करणकेामी म.ेसाकळे असोिशयट िन.र. .८,९७,८७९/- (अ र  र. . आठ लाख 
स या नव हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-)२८.१०% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक– १५५५      वषय मांक – १६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६६/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/७४ सन २०१६-
१७ अ वेय . .३८ नेह नगर येथे जुना टे कोरोड प रसरात पे ह ंग लाँक बस वणे 
इ.अनुषिंगक कामे करणकेामी म.ेके.पी.क श स िन.र. .८,९७,८६९/- (अ र  र. . आठ 
लाख स या नव हजार आठशे एकोणस र फ ) पे ा(-)२७.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

िनणय- पे ह ंग लॉक िनसरडे न लावता एँट  क ड लावावेत. सव भाग अिधकार , 
काय.अिभयंता यानंा वारंवार सूिचत केले आहे क , भाग तरावर ल वषय मंजूर साठ  
आणावेत. परंतू अजूनह  वषय येत नस याचे दसून येते आहे. कती वकऑडर 
ाय या राह या आहेत, ते सगळे वषय पुढ ल आठव यापयत थायी सिमतीपुढे 

आणावेत.  
---------- 
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ठराव मांक –१५५६      वषय मांक – १७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३५९/२०१७ द.१५/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/११ सन २०१६-
१७ अ वय े भाग .३८ सुशोिभकरणेचे कामे करणकेामी मे.एस.एस एंटर ाजस एस.एम गु ा 
िन.र. .६,२८,६८१/- (अ र  र. . सहा लाख आ ठावीस हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) पे ा (-) 
१५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५५७      वषय मांक – १८ 
दनाकं – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६४/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३९ सन २०१६-
१७ अ वय े . .३८ नेह नगर येथे वसंतदादा पाट ल शाळे या पाठ मागील प रसरात  पे ह ंग 
लाँक बस वणे इ.अनुषिंगक कामे करणकेामी मे. के.पी. क स शन िन.र. .८,९९,०४९/- 
(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार एकोणप नास फ ) पे ा (-)२७.००% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा 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 यांचेबरोबर करारनामा क न 
घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५५८      वषय मांक – १९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३५५/२०१७ द.१५/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३२  सन 
२०१६-१७ अ वये वाड .६२ मधील े चेस खड मु माने व बी.बी.एम ने भरणकेामी  
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मे.एच.ए.भोसल ेिन.र. .५,९९,७८०/- (अ र  र. .पाच लाख न या नव हजार सातशे ऐंशी फ ) 

पे ा (-) २४.२०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल 

मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल  करण े बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५५९      वषय मांक – २० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३५७/२०१७ द.१५/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/३२ सन २०१६-
१७ अ वय ेकासारवाड  येथील ेचेस खड मु माने व बी.बी.एम ने भरणकेामी मे.एच.ए.भोसल े

िन.र. .५,९९,७८०/- (अ र  र. .पाच लाख न या नव हजार सातशे ऐंशी फ ) पे ा (-) 
२४.२०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक– १५६०      वषय मांक – २१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– फ े य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ ेका/िन-४/का व/७०२/२०१७ द.४/१२/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल  सोबतचे प  ‘अ’  (1 

ते 18) मधील िन वदा कामांचे अवलोकन होऊन िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 
लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक–१५६१      वषय मांक – २२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५२४/१७ द.६/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/10/2017-18 अ वये यशवंतनगर 

चौकापासून पिथक हॉटेल समो न मटे रयल गेट ते पाईन रोड पयतचा र ता वकसीत 
करणेकामी म.ेधने र क शन िन.र. .27,91,39,250/- (अ र  र कम पये स ावीस कोट  
ए या नव लाख एकोणचाळ स हजार दोनश े प नास फ ) पे ा 4.01% जादा दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
4.58% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .29,03,32,734/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-१) एस.एस.आर. दराबंाबत सव नगरसद याचंी एक कायशाळा आयो जत करावी.  
शहरातील प कारांना देखील याबाबत मा हती ावी.   
२) कामाचा दजा राखलाच पाह जे. कामा या दजाबाबत कुठलीह  तडजोड सहन केली 
जाणार  नाह .  
३) कामाची मुदत २४ म हने आहे. तर काम २४ म ह यांम येच हणजे दले या 
मुदतीतच संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करावयाचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
५) या काह  सूचना के या आहेत यानुसारच काम झाले पाह जे. कोणा या काह  
वेर ज ्  असतील तर िन तपणे यांचे सु ा िनरसन झाले पाह जे.  

---------- 
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ठराव मांक –१५६२      वषय मांक – २३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– म यवत  भांडार  
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/१२४५/२०१७ द.०७/१२/२०१७             
   मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  कॅनन या उ पाद त कंपनीचे 

ऑल इन वन ंटर खरेद कामी ऑनलाईन िन वदा .२४/०२/२०१७-१८ अ वये लघु म 
िन वदाकार म.ेधम एंटर ाजेस याचेंकडून आव यक ७५ नग ंटर खरेद कामी बाबतचे दर 
एकुण र. .१८,६०,०००/- (अ र  र. .अठरा लाख साठ हजार फ ) दर वकृत क न, 

करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६३      वषय मांक – २४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग–मु यलेखाप र ण  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/२१०/२०१७ द.४/१२/२०१७ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१३.११.२०१७  ते  द.१९.११.२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/२१०/२०१७ द.०४.१२.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५६४      वषय मांक – २५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण  
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/२०९/२०१७ द.४/१२/२०१७ 

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.०६.११.२०१७  ते द.१२.११.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२०९/२०१७ द.०४.१२.२०१७ अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५६५      वषय मांक – २६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/५२४/२०१७ द.६/१२/२०१७ 

   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१७-१८ मधील अ. .१५ 
अ वये सुर ा वभागाकड ल वाक टाक  यं णा वा षक त वावर देखभाल दु ती करणेकामी म.े 
थमेश इंटर ायजेस िन.र. .६,९५,७२८/- (अ र  र. .सहा लाख पं या नव हजार सातशे 

अ ठावीस फ ) दर ५.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५६६      वषय मांक – २७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/५२३/२०१७ द.६/१२/२०१७ 

   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .४/२०१७-१८ मधील अ. .३ 
अ वये वायरलेस यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती करणेकामी मे. थमेश इंटर ायजेस 
िन.र. .५,२८,६९९/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठावीस हजार सहाशे न या नव फ ) दर 
५.७५% कमी, या ठेकेदारा बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५६७      वषय मांक – २८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६१/१७ द.७/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/64/2017-18 अ वये भाग .७           
च-होली, पठारे मळा, ड  वाय पाट ल कॉलेज वकास आराख यातील ३० मी. ं द या र याचे 
उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेधने र क  ान िन.र. .35,35,57,040/- 

(अ र  र कम पये प तीस कोट  प तीस लाख स ाव न हजार चाळ स फ ) पे ा 4.01% 

जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृती यो य दारपे ा 04.14% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .36,77,34,677/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

(महापािलका ह तील ड पी र ते वकसीत करणबेाबत (PPP) सादर करण कर यात आल.े) 
िनणय-१) हे र ते करताना वेगवेग या पाईपलाईनसाठ  ड टची यव था कर यात यावी. 

२) कामाचा दजा राखलाच पाह जे.  
३) कामाची मुदत २४ म हने आहे. तर काम २४ म ह यांम येच हणजे दले या 
मुदतीतच संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१५६८      वषय मांक – २९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६२/१७ द.७/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/32/2017-18 अ वये भाग .७           
च-होली मु य र ता दाभाडे व ती ते इं ायणी नद  पयतचा ४५ मी. ं द र ता सी. वक सह 
वकास आराख यानुसार वकिसत करणेकामी म.े धने र क  ान िन.र. .17,36,09,158/- 
(अ र  र कम पये सतरा कोट  छ ीस लाख नऊ हजार एकशे अ ठाव न फ ) पे ा 4.01% 

जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृती यो य दारपे ा 11.11% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .18,05,70,885/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-कामाचा दजा कुठ याह  प र थतीत राखलाच पाह जे.  
---------- 
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ठराव माकं  १५६९      वषय मांक – ३० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/११०४/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९५८, द.१३/०९/२०१७ नुसार ी.जागडे अ ण  

 ह रभाऊ, िल पक यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 
वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१५७०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९२/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय-मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२१ व ९२२, द.०६/०९/२०१७  
नुसार अनु मे ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन 
उपअिभयंता), च हाण मा णक मा ती, उपअिभयंता ( व), ी.कावळे महेश दगंबर, 
किन  अिभयंता ( व), ी.आडसुळे अशोक नागो, किन  अिभयंता ( व), ी.देशमुख 
िनतीन वासुदेव, उपअिभयंता ( व) व ी.शेख अकबर सुलतान, किन  अिभयंता ( व) 
यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 

वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५७१      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– शासन 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/१२९३/२०१७ द.०६/१२/२०१७ 

वषय- मा. थायी सिमती सभा ठराव  ९१६, ९१५, ९२० व ९२३, द.०६/०९/२०१७ नुसार 
ी.च हाण संदेश सखाराम, कायकार  अिभयंता ( व) (त कालीन उपअिभयंता), 
ी.कातोरे काश बाबुराव, किन  अिभयंता ( व), ी.पाट ल एकनाथ बंडू, उपअिभयंता 

( व) व ीमती पवार दमयंती पं डत, किन  अिभयंता ( व), यां या अपील अजा या 
अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत... 

वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वळे  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५७२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४१३/२०१७ द.२७/११/२०१७ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/७३ सन २०१६- 

१७ अ वये वाड .६२ फुगेवाड  मधील ग लीबोळात पे ह ंग लाँक बस वणकेामी मे.यश कत  
डे ह. & काँ . िन.र. .७,५०,०००/-(अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ ) पे ा (-) 
२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५७३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े य कायालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ–मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३५७/२०१७ द.१६/११/२०१७ 

   मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलके या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/५७ सन २०१६-
१७ अ वये भाग .३९ म य े  संत तुकारामनगर येथे एच ए कॉलनी जवळ ल प रसात 
पे ह ंग लाँक बस वणे व इतर अनुंषिगक कामे करणकेामी मे.साकळे असोिशयट 

िन.र. .८,९८,०९४/- (अ र  र. .आठ लाख अ या नव हजार चौ-या नव फ ) पे ा  (-) 
२८.५०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा 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 
यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५७४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग-नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०५/का व/३८४/२०१७ द.०७/१२/२०१७ 

   मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 

क याणाकार  योजना राब व यात येतात. मागासवग य क याणाकार  योजना .५ अंतगत मा. 
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महानगरपािलका सभा ठराव .६९ द.१९.०८.२०१७ अ वये मंजूर धोरणानुसार 
घटक योजना .५ अ वये इ.१२ वी नंतरचे वै कय (MBBS,BAMS,BHMS,BUMS,BDS) MBA व 
अिभयां क  थम वष पदवी प र ा यांसारखे उ च िश ण घेणा-या मागासवग य व ा याना 
अथसहा य देण ेया योजनेक रता जा हर कटना ारे अज माग व यात आले होते. यानुसार 
सन २०१७-१८ या आिथक वषात ६७ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार 
तपासणी केली असता २६ अज पा  झाले असून ४१ अज अपा  झाल ेआहेत. सदर पा  
लाभाथ ना लाभ देणेकामी येक  र. .२५,०००/- या माणे एकुण र कम .६,५०,०००/- 
(अ र  र. . सहा लाख प नास हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. सन २०१७-१८ या 
आिथक वषासाठ  अंदाजप कात र कम .६०,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन 
यामधुन सदरचा खच कर यात येईल.   तर  तावा सोबत या प  अ नुसार २६ पा  
व ा याना लाभ देणेकामी येणा-या खचास तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची  ुट पुतता 
केलेनंतर पा  ठरणा-या अजदारांना लाभ देणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

िनणय- अपा  ठरले या अजदारांना कोण या कागदप ांची पूतता करायची, याबाबत 
महापािलकेकडून एक प  दे यात याव.े  

---------- 
ठराव मांक –१५७५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .51/2/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
जाधववाड  िशवेवर ल वकास आराख यातील २४ मी. र ता वकसीत करणे कामी (स ह 
.१२१५ ते स ह .१३३५) मे. ीगणेश क शन िन.र. .24,05,22,145/- (अ र  र कम 
पये चोवीस कोट  पाच लाख बावीस हजार एकशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 3.90% जादा दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 

दरापे ा 12.16% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .24,99,02,509/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५७६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०७/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 30/26/2017-18 अ वये भाग .३७ 
मधील टे को रोड पासून इं ायणीनगर चौक ते ड ट पयतचा र ता ं द करण क न 
वकिसत करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. . 13,99,03,361/- (अ र  र कम 
पये तेरा कोट  न या नव लाख तीन हजार तीनशे एकस  फ ) पे ा 1.45% जादा दरान े ा  

झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
5.58% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .14,19,31,960/- पयत काम क न 
घेणसे तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-१) या भागात ेनेजचा ॉ लेम आहे, प हले याचे िनराकरण झाले पा हजे. आजूबाजूला  
 असले या टप-या काढा यांना नोट स ा. कंप यांनी अित मण केले आहे ते काढा.  
२) या र याला नो-पा कग झोन करावा. या र यावर हेवी ॅ फक अस यामुळे काम 
करताना आव यक ती काळजी यावी.  
३) दले या सव सूचनांचे पालन काटेकोरपणे झाले पाह जे. 

---------- 
ठराव मांक –१५७७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०८/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/2/2017-18 अ वये भाग .८ येथील 
गवळ माथा चौक (PCMC गोडाऊन) पासून पाईन रोड पयत र ता ं द करण क न डांबर करण 
करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .27,93,26,896/- (अ र  र कम पये 
स ावीस कोट  या नव लाख स वीस हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 1.00% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 

दरापे ा 7.30% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .27,65,33,627/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट  
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय- १) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे.  
२) दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
३) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसवेकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१५७८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५०९/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/1/2017-18 अ वये भाग .6 मोशी 
येथील पुणे नािशक र ता ते(स ह .1390 ते 1327) बारणे व ती वकास आऱाख यातील 24 मी 
ड .पी. र ता वकसीत करणे कामी म.े ली सी क शन ा.िल. िन.र. .22,00,20,170/- 

(अ र  र कम पये बावीस कोट  वीस हजार एकशे स र फ ) पे ा 0.97% जादा दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
15.87% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  22,21,54,366/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५७९      वषय मांक – ४० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१०/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/4/2017-18 अ वये भाग .5 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड.पी. र ते वकसीत करणेकामी म.े ीगणेश क शन 
िन.र. .9,33,70,682/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  तेहतीस लाख स र हजार सहाशे याऐंशी  
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फ ) पे ा 2.65% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दराएवढा येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .9,08,96,359/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५८०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५११/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/7/2017-18 अ वये . .८ मधील 
इं ायणीनगर चौकापासून एम.आय.ड .सी र याने डायनोमेक कंपनी पयतचा र ता वकिसत 
करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. िन.र. .24,86,33,352/- (अ र  र कम पये 
चोवीस कोट  शहाऐंशी लाख तेहतीस हजार तीनशे बाव न फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
8.75% ने कमी यते अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .24,61,47,018/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – या ठकाणी ेनेजचा मोठा ॉ लेम आहे. एक छोटा नाला आहे तो एमआयड सीतून  
 फ न आला आहे. ितथे सी.ड . वक कराव ेलागेल. सव कारची काळजी घेणे  
 अपे त आहे.   

---------- 
ठराव मांक –१५८१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११५०/२०१७ द.८/१२/२०१७ 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५८२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३३७/१७ द.०८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/15/2017-18 अ वये भाग .५५ 
रहाटणी गावठाण येथील स ह न.ं४३ मधील १८.०० मी ं द ड .पी र ता वकिसत करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .3,26,60,183/- (अ र  र कम पये तीन 
कोट  स वीस लाख साठ हजार एकश े याऐंशी फ ) पे ा 1.01% कमी दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.54% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .3,23,30,315/- 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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१५८३      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३३९/१७ द.०८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६/२०१७-१८ अ वये पंपळे गुरव 

भाग .५७ येथील गावठाण प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण करणेकामी 
मे. णाई इ ा चर ा.िल. यांची िन.र. .३८,४४,५३८/- (अ र  र. .अडतीस लाख 
चौरेचाळ स हजार पाचशे अडतीस फ ) पे ा ४.६५% कमी या िन वदा मंजूर दराने  
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र. .३६,६५,७६७/- पयत काम क न घेऊन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५८४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३३८/१७ द.०८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/४/२०१७-१८ अ वये वैदूव ती भाग 
.५६ येथील कासारवाड  पुलापासून ते िमलीटर  ह पयत या र याचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश क शन यांची िन.र. .४२,०१,६८१/- (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) पे ा ४.७० % कमी या िन वदा मंजूर 
दरान े र. .४०,०४,२०२/- पयत काम क न घेऊन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  
मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – १) एकदा डांबर करण के यानंतर ते कती वषानी झाले पाह जे, असे ठेकेदाराकडून  
  िलहून याव.े टरल ऑड ट कराव.े  

    २) नागर कांची घरे खाली आणी र ता वर असे बरेच ठकाणी झाले आहे. हणून  
  डांबराचा मुलामा कती वषानी दला पाह जे हे िन त असले पाह जे.  

  ३) दु तीचे वषय कमी करा.  
  ४) मा.शहर अिभयंता यांना सूचना आहे क , र ता कतीवेळा दु त केला, का दु त  

केला, नवीन र ता असेलतर तो दु तीला का आला, आधी दु त केला असलातर  तो 
र ता पु हा दु तीला का आला, या सव गो ीं या सूचना/ प ीकरण जे.ई., डे युट , 
काय.अिभयंता यां याकडून याव.े   

---------- 
ठराव मांक –१५८५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३४०/१७ द.०८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/१३/२०१७-१८ अ वये पंपळे  सौदागर 
भाग .५५ येथील काटेव ती व कंुजीरव ती प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन ा.िल. पुणे यांची िन.र. .४६,६८,५३४/- 
(अ र  र. .शेहचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस फ ) पे ा ५.००% कमी या िन वदा 
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मंजूर दराने र. .४४,३५,१०७/- पयत काम क न घऊेन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५८६      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५९/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/23/2017-18 अ वये भाटनगर 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .१९ मधील पंपर  कँप, आंबेडकर नगर, रमाबाई नगर व इतर 
प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s.LAND MARK CORPORATION PVT. LTD. यांनी 
िन.र. .53,99,553/- (अ र  र. . ेप न लाख न या नव हजार पाचशे ेप न फ ) पे ा 
16.92% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 44,85,949/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५८७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५७/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/5/2017-18 अ वये पंपळे सौदागर 
प रसरात जलिन:सारण नलीकांची कामे करणेकामी M/s.Shubham Udyog यानंी 
िन.र. .45,00,000/- (अ र  र. .पं चेचाळ स लाख पये फ ) पे ा 19.99% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 36,00,450/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५८८      वषय माकं – ४९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५४/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 6/10/2017-18 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ाअंतगत रावेत, कवळे, मामुड  येथील झोपडप ट म ये जलिन:सारण नािलका 
टाकणेकामी M/s Ashok Construction यांनी िन.र. .44,99,998/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख 
न या नव हजार नऊशे अ या नव फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 35,54,998/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

ठराव मांक –१५८९      वषय मांक – ५० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  6/24/2017-18 अ वये रामनगर व 

पंपळे सौदागर प रसरातील ेनेज लाईन व चे बसची करकोळ देखभाल व दु ती करणेकामी 
M/s P V Deshmukh यांनी िन.र. .37,49,992/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे या नव फ ) पे ा 21.18% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
29,55,744/- 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 य े

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

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

िनणय – चबरची लोखंड  झाकणे चोर ला जातात. फायबर चबस वापरावेत.  
---------- 
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ठराव मांक –१५९०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५८/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/36/2017-18 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत से टर 23 ते २८ या भागात उव रत ठकाणी जलिन:सारण 
नािलका टाकणे व जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s Jay Construction यांनी 
िन.र. .44,99,909/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे नऊ फ ) पे ा 
22.98% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,65,830/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय-जलिनःसारण वा ह यांची डे थ सु ा वचारात यावी. याचे नकाशे थािनक  
नगरसेवकांना ावेत, जे.ई.कडे फाईल असली पाह जे तसेच महापािलके या 
संकेत थळावर नकाशे िस  करावेत. या सव सूचनांचा अंतभाव क न काम कराव.े  

---------- 
ठराव मांक –१५९१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५३/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/38/2017-18 अ वये वजयनगर, 
काळेवाड , तापक र नगर व इतर प रसरात जलिनःसारण निलकांची कामे करणेकामी M/s Jay 

Construction यांनी िन.र. .44,99,996/- (अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे 
शहा नव फ ) पे ा 22.22% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
35,00,097/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५९२      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– जलिन:सारण 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/४५५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/69/2017-18 अ वये ब े य 

कायालयाअंतगत िचंचवडेनगर, उ ोगनगर, बजलीनगर, ीधरनगर, सुदशननगर, भाटनगर, पंपर  
इ. े ाम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल दु ती करणेकामी 
M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .42,01,347/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार 
तीनशे स ेचाळ स फ ) पे ा 19.90% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
33,65,279/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९३    वषय मांक – ५४ 
दनांक – १३/१२/२०१७   वभाग– व छ महारा /भारत अिभयान नागर  
       क प अंमलबजावणी क   
सूचक – मा.राजू िमसाळ   अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमअक/१/का व/४/२०१७ द.७/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

ए टरटेनमट नेटवक इं डया िलिमटेडचे रेड ओ िमरची १०४.२ या रेड ओ टेशनव न ५० 
दवस याकालावधीत कंवा कामकाज आदेशा या तारखेपासुन व छ सव ण कालावधी पयत 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूिच ड मधील ५.२.२ अ वय े थेट प दतीन े िन वदा 
न माग वता करारनामा न करता व छ भारत अिभयानाअंतगत व छ सव ण, कचरा 
िनिमती ठकाणी वग करण, व छ शौचालय, मोबाइल एप इ. उप माची मा हती िस  
करणेकामी येणा-या अंदाजे सव करास हत र. .५,३८,०८०/- (अ र  र कम पये पाच लाख 
अडतीस हजार ऐंशी फ ) कंवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – १) मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब यांचे आवाहन याव.े  
   २) रेड ओ टेशनवर जा हरात कती वेळ लावतात याचे मॉिनटर ंग कराव.े 
        ३) महापािलके या थाप य, बांधकाम परवानगी वभागातील कमचा-यांनी,  

 प कारांनी हे ऍप डाऊनलोड केले पाह जे. सवानी सांिघक आवाहन कराव.े  
---------- 
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ठराव मांक –१५९४      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४०५/२०१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .5/2017-18 मधील अ. . 10 अ वये 
ड े ीय कायालयांतगत काळेवाड  प रसरातील शहर  गर ब व तीत आव यकतेनुसार जुने व 
गंजलेले खांब बदलणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी मे.कमल इले क एंटर यजेस 
िन.र. .9,49,471/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार चारशे ए काह र फ ) पे ा 
14.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९५      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६१९/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/३०/२०१६-१७ भाग .१९ म य े

पे हंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतींची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s.K.P.CONSTRUCTION िन.र.४६,२१,६४५/-(अ र  शेचाळ स लाख एकवीस 
हजार सहाशे पं चेचाळ स फ )पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३३,७३,८०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९६      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२३/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 

म ये पे ह ंग,गटस,र ते दुभाजक,फुटपाथ व मनपा इमारतींची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s. SAIPRABH CONSTRUCTION िन.र. .४६,१९,८४१/-(अ र  र. .शहेचाळ स लाख 
एकोणीस हजार आठशे ऐ केचाळ स फ ) पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 



 30
दराने र. .३७,७९,९५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार याचेंबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९७      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२४/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/१३/२०१६-१७ अ वय े भाग .१८ 
म य ेपे हंग लॉक, गटस, र ते दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतींची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s. B. M. PAWAR िन.र. .४६,२१,५२७/-(अ र  शेहचाळ स लाख एकवीस हजार 
पाचशे स ावीस फ )पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .३४,१९,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९८      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२२/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२२/२०१६-१७ अ वय े भाग .८ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.S.K.YAWALE & CO. 

िन.र. .४२,०१,५०७/-(अ र  बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे सात फ ) पे ा ५.७०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ३९,६२,०२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१५९९      वषय मांक – ६० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२१/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१८/२०१६-१७ अ वय े भाग . १७ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.S.K.YAWALE & CO. 

िन.र. .४२,००,८४०/-(अ र  बेचाळ स लाख आठशे चाळ स फ )पे ा ४.४५% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४०,१३,९०३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६००      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२०/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २०/१४/२०१६-१७ अ वय े भाग . १९ 
म ये न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s. K. P. CONSTRUCTION िन.र. .३६,४०,५११/-
(अ र  र. .छ ीस लाख चाळ स हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा २७.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,५७,५७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०१      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३५/२०१६-१७ अ वय े भाग .१६ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.H.C.KATARIA 

िन.र. .४२,०१,६५७/-(अ र  बेचाळ स लाख एक हजार शहाशे स ाव न फ )पे ा ४.२५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ४०,२३,०८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०२      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२७/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३२/२०१६-१७ अ वय े भाग .२६ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.H.C.KATARIA 

िन.र. .४२,००,९४८/-(अ र  बेचाळ स लाख नउशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ५.९०% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३९,५३,०९२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०३      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३७/२०१६-१७ अ वय े भाग .१५ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.H.C.KATARIA 

िन.र. .४१,९९,८७८/-(अ र  ऐकेचाळ स लाख न यानऊ हजार आठशे अ याह र फ ) पे ा 
५.३३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ३९,७६,०२५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०४      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६३/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/2/2017-18 अ वये भाग .७ च-होली, 
द नगर (काळ िभंत र ता) वकास आराख यातील र ता १८ मी वकिसत करणेकामी म.े 
ीगणेश क कशन िन.र. .14,96,01,958/- (अ र  र कम पये चौदा कोट  शहा नो लाख 

एक हजार नऊशे अ ठाव न फ ) पे ा 4.90% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 
चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 04.34% कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने र. .15,69,32,454/- 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 य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
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४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१६०५      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२३४/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/20/2017-18 अ वये भाग  ७            
च-होली येथील पुण-ेआळंद  र ता ते दाभाडे व ती येथील वकास आराख यातील ३०/४५ मी 
ड  पी र ता वकिसत करणेकामी (ट पा २) म.े एच सी कटार या िन.र. .22,66,83,324/- 

(अ र  र कम पये बावीस कोट  सहास  लाख याऐंशी हजार तीनशे चो वस फ ) पे ा 
4.94% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  
िन वदा वकृती यो य दारपे ा 04.79% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .23,78,81,480/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०६      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/3/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
येथील मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी नद  (केळगाव पूल) पयतचा १८ मी ड  पी र ता 
वकिसत करणेकामी म.े मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. िन.र. . 9,13,28,977/- (अ र  
र कम पये नऊ कोट  तेरा लाख अ ठावीस हजार नऊशे स याह र फ ) पे ा 1.01% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती 
यो य दरापे ा 8.49% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .9,04,06,554/- 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 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०७      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2017-18 अ वय े इं ायणीनगर, 
ािधकरण स.े .४,६,९,११ व पाईन रोड पर सराम य े ठक ठकाणी र यांचे डांबर करण 

करणेकामी म.े धने र क शन िन.र. .37,50,000/- (अ र  र कम पये सदतीस लाख 
प नास हजार फ ) पे ा 4.60% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  3577500/- 

पयत काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६०८      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६७/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/2/2017-18 अ वये भाग .७ च-होली 
येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती करणेकामी म.े ह एम मातेरे 
इं ा. ा.ली. िन.र. .26,99,940/- (अ र  र कम पये स वीस लाख न या नो हजार नऊशे 
चाळ स फ )पे ा 4% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,91,942/- पयत काम 
क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६०९      वषय मांक – ७० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  याचें जावक . था/िन/इ-मु य/२६८/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/5/2017-18 अ वये भाग .३२ 

सँड वक कॉलनी (नवीन . .५) भागातुन जाणारे भोसर  आळंद  र याचे हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी म.े धने र क शन िन.र. .49,00,401/- (अ र  र कम पये 
एकोणप नास लाख चारशे एक फ ) पे ा 5.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने  
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र. .46,52,931/- पयत काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१०      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२६९/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/5/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
येथील व वध ठकाणचे र यांची दु ती डाबंर करणाने करणेकामी मे. ह एम मातेरे 
इं ा. ा.ली. िन.र. .26,98,859/- (अ र  र कम पये स वीस लाख अ ठया नो हजार आठशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा 5.20% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,58,518/- पयत 
काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय – शासनाने र यां या दु ती या कामाचे ऑड ट कराव.े  
---------- 

ठराव मांक –१६११      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७०/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/2/2017-18 अ वये भाग .९ 

इं ायणीनगर म ये ठक ठकणी र यांचे डांबर करण करणेकामी म.ेएच सी कटार या 
िन.र. .37,50,000/- (अ र  र कम पये सदतीस लाख प नास हजार फ ) पे ा 5.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  3562500/- पयत काम क न घेणेस, यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



 36
 
ठराव मांक –१६१२      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७१/१७ द.७/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/4/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती करणेकामी म.े ह एम मातेरे 
इं ा. ा.ली. िन.र. .26,99,472/- (अ र  र कम पये स वीस लाख न या नो हजार चारशे 
बहा र फ )पे ा 4.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,77,996/- पयत 
काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१३      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७२/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/13/2017-18 अ वये भाग .७ च-होली 
येथील व वध ठकाणचे र यांची दु ती डांबर कारणान े करणेकामी म.े ह एम मातेरे 
इं ा. ा.ली. िन.र. .26,99,726/- (अ र  र कम पये स वीस लाख न या णो हजार सातशे 
स वीस फ ) पे ा 5.20% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,59,340/- पयत 
काम क न घेणेस, यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१४      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१८३/१७ द.८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२३/२०१७-१८ अ वय े भाग .१८ 
म ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी. कटार या िन.र. . ४२,००,६३९/- 
(अखर  र. .बेचाळ स लाख सहाशे एकोणचाळ स फ ) ३.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .४०,५१,५१६/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६१५      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२-ब/का व/१८२/१७ द.८/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/३०/२०१७-१८ अ वय े भाग .१७ 
मधील अंतगत र यांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणेकामी म.े धने र कं शन िन 
र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे फ ) १.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३४,४५,३७८/- पयत काम क न घेणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत यते आहे. 

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

ठराव मांक –१६१६      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/१८४/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/11/2017-18 अ वये भाग .१९ 
(न वन भाग .१६) येथे २४ मी. इतर र ते वकिसत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा. ा.िल. िन.र. .9,23,08,940/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  तेवीस लाख आठ हजार 
नऊशे चाळ स फ ) पे ा 4.00% जादा दरान े ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.61% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .9,60,01,298/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा सपंक मांक,  
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इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१६१७      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/१८५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/36/2017-18 अ वये रावेत स.नं.75 ते 
भ डवे बा पयतचा र ता (दोन बीआरट एस फडर ट) १८.०० मी ं द र ता वकिसत 
करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .23,33,07,811/- (अ र  र कम पये तेवीस 
कोट  तेहतीस लाख सात हजार आठशे अकरा फ )पे ा 4.00% जादा दराने ा  झाललेी आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 4.76% ने कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .24,26,40,123/-  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 करण े बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनाकं आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
५) सव काय.अिभयंता यांना सूचना आहे क , जी कामे मंजूर झाली आहेत, यांची 
याद  या भागांतील स मा.नगरसद यांना ावी.  

---------- 
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ठराव मांक –१६१८      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– क े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क /े वजा/११०१/२०१७ द.१०/११/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा क े ीय कायालयातंगत एच.ए.मैदानावर झाले या आम  साह याचे दशन व 
ा य क (Know Your Army)  या काय माकर ता ता पुर या व पात व ुत यव था व 
वनी ेपन यव था करण,े एल.ई.ड . न व सी.सी.ट . ह  कॅमेरे बस वणे इ. अ याव यक 
व ुत वषयक कामे जनरेटरसह करणे हे काम स ा चालू /पुण असले या कामाची िन वदा 
मांक.२/५४-२०१६-१७ अ वये कामाचा आदेश .क /ेिनक/का व/८४०/२०१६ 
द.२८/१२/२०१६ असून सदर चालू असले या कामा या िन वदा दराने हणजेच ०.९०% कमी 
दराने र. .६,३९,१३७/- इत या खचास करारनामा न करता थेट प तीने मे. मुत  मंडप 
, पकस अ ड इले क स ्, िनगड , पुण-े४४ यांचेकडून क न घेणेस मा. थायी सिमती सभेने 
ठराव .८१० द.१०/०८/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. दर यान सदर काय म आणखी 
एक दवसाने वाढ वणेस मा. आयु  साहेबांनी सुचना दलेली अस याने सदर काय म 
द.१३/०८/२०१७ रोजी एक दवसान े वाढ वणेत आला होता. या अनुषंगाने झाले या व ुत 
वषयक वाढ व कामास व यामुळे होणा-या य  खचास मा. थायी सिमती सभेने मा.सद य 
तावा वये ठराव .८३३ द.१६/०८/२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. सबब उपरो  नमूद 

काम म.े मुत  मंडप , पकस अ ड इले क स ्,िनगड , पुण-े४४ यांनी  पुण केलेने यापोट  
र. .९,७२,९४८/- इतका खच झाला आहे.तर  सदर केले या कामापोट  म.े मुत  मंडप, 
पकस अ ड इले क स ्  ,िनगड ,पुण-े४४ यांना र. .९,७२,९४८/- (अ र  र. .नऊ लाख 

बहा र हजार नऊशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा (०.९०%कमी) करारनामा न करता थेट प तीने 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६१९      वषय मांक – ८० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५२६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/13/2017-18 अ वये भाग .२          
बो-हाडेवाड  बनकरव ती मधील ता यात आलेले DP र ता वकसीत करणे कामी 
मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .9,32,74,997/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  ब ीस लाख चौ-याह र 
हजार नऊशे स या नव फ ) पे ा 4.94% जादा दरान े ा  झाललेी आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.22% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दरान ेर. .9,78,82,782/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
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िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनाकं आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१६२०      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५२५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/9/2017-18 अ वये भाग .२ मधील देहू 
आळंद  मु य र यालगतचे पर सरातील ता यात आलेले ड  पी र ते वकसीत करणेकामी 
मे.एस.के.येवल े अँड कं. िन.र. .9,32,59,628/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  ब ीस लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे अ ठावीस फ ) पे ा 4.90% जादा दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 11.24% ने कमी येत 
अस यान े ा  िन वदा मंजूर दराने र. .9,78,29,350/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६२१      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ब मु यालय  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ब-मु य/१८६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/59/2017-18 अ वये भाग .१९ (न वन 
भाग .१६) येथे १८ मी. व इतर र ते वकिसत करणेकामी मे.पीसीसी इ ा. ा.िल. 

िन.र. .9,32,10,241/- (अ र  र कम पये नऊ कोट  ब ीस लाख दहा हजार दोनशे ए केचाळ स 
फ ) पे ा 2.60% जादा दरान े ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर.  दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.94% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .9,56,33,707/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 

---------- 
ठराव मांक –१६२२      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/६२८/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२५/२०१६-१७ अ वय े भाग .१४ 

भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी M/s.AJWANI INFRA. PVT.LTD. 

िन.र. .४२,०१,५०७/-(अ र  बेचाळ स लाख एक हजार पाचश ेसात फ ) पे ा ४.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .४०,१२,४३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच  
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िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१६२३      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७३/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/2/2017-18 अ वये भाग .३ येथील 
आदशनगर मधील ड  पी र ते वकिसत करणेकामी म.ेधने र क कशन िन.र. .7,59,60,983/- 
(अ र  र कम पये सात कोट  एकोणसाठ लाख साठ हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा 1.70% 

कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा 
वकृती यो य दरापे ा 9.33% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .7,46,69,646/- 

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

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

िनणय -१)८० ट के जा त जागा ता यात आली असेलतर काम करायची कारवाई चालू करावी.  

---------- 
ठराव मांक –१६२४      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य इ मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डव े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७४/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/1/2017-18 अ वये भाग .७ 

चो वसावाड  येथील सव न.१८६ ते वडमुखवाड  स.न ५५ येथील १८ मी वकास आराख यातील 
र ता वकिसत करणे व पुणे आळंद  र ता ते स.  १ ते २५ येथील वकास आराख यातील 
र ता वकिसत करणेकामी म.े ह एम मातेरे इं ा. ा.ली. िन.र. .9,33,37,600/- (अ र  र कम 
पये नऊ कोट  तेहतीस लाख सदतीस हजार सहाशे फ ) पे ा 4.90% जा त दराने ा  

झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 
07.26% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .9,79,11,142/- 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  
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२५      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे शडग े    अनुमोदक – मा.उ म कदळे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७५/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/3/2017-18 अ वये भाग .७ च-होली 
बुडव ती मु य र ता ते सव न.८७ येथील वकास आराख यातील १८ मी' र ता वकिसत 
करणेकामी मे कृ णाई इं ा. ा.ली. िन.र. .27,33,23,371/- (अ र  र कम पये स ावीस कोट  
तेहतीस लाख तेवीस हजार तीनशे ए काह र फ ) पे ा 4.95% जा त दराने ा  झालेली आहे. 
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 05.88% कमी 
येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .28,68,52,878/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६२६      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७६/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/28/2017-18 अ वये भाग . ७  च-
होली येथील पुणे आळंद  र ता ते ताजणेमळा-काळजेवाड -च-होली गाव वकास आराख यातील 
१८ मी र ता वकिसत करणेकामी (ट पा २) मे. पी सी सी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .20,86,31,970/- (अ र  र कम पये वीस कोट  शहाऐंशी लाख एकतीस हजार नऊशे 
स र फ ) पे ा 2.55% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 05.44% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने र. .21,39,52,085/- 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  
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राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

िनणय -१) दले या सव सूचनांचे पालन केले जाव.े 
२) कुठ याह  प र थतीत कामाचा दजा हा राखलाच पाह जे. थािनक नगरसेवकांना  
   संपक साधावा.  
३) वकऑडर द यानंतर दुस-या दवशीच कामाला सु वात झाली पाह जे. आ ण 
दले या मुदतीतच काम संपवले पाह जे याकडे कटा ाने ल  ाव.े  
४) बॅर केटस ्  लावले पाह जेत. कामाचा बोड लावावा. बोडम ये िन वदा र कम कती 
आहे, ठेकेदाराचे नाव व संपक मांक, या वॉडमधील नगरसेवकांचा संपक मांक, 
इमज सीम ये संपक करायचा संपक मांक, अिधका-यांचा संपक मांक, काम सु  
केले तो दनांक आ ण काम संप याचा दनांक, इ. सव तपशील ावा. 
५) संपूण र ता खोदून नवीन र ता करावा. सादर करण केले या माणेच र ता झाला 
पाह जे.  

---------- 
ठराव मांक –१६२७      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/इ-मु य/२७७/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52/4/2017-18 अ वये भाग .७  च-होली 
येथील सव न.१०१३ ते ८ पयतचा १८ मी र ता वकिसत करणेकामी ( मशानभूमी कड ल 
र ता) ाई इं ा. ा.ली. िन.र. .18,66,10,315/- (अ र  र. . अठरा कोट  सहास  लाख दहा 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा 4.95% जा त दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. 
एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दरापे ा 08.49% कमी येत अस याने ा  

िन वदा मंजूर दराने र. .19,58,47,526/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६२८      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/ड-मु य/३४१/१७ द.८/१२/२०१७ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/23/2017-18 अ वये भाग .४४ व 
भाग ४५ मधील वीर अिभम यु चौक ते पवना नद पयतचा १८.०० मी ं द चा ड .पी. र ता 
वकिसत करणेकामी म.े ह  एम मातेरे इ ा. (इं) ा. िल. िन.र. .2,40,83,688/- (अ र  र कम 
पये दोन कोट  चाळ स लाख याऐंशी हजार सहाशे अ ठयाऐंशी फ )पे ा 4.80% जादा दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 

दरापे ा 1.84% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दरान ेर. .2,52,39,705/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –१६२९      वषय मांक – ९० 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.राजू िमसाळ 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड े ातील पंपळे सौदागर येथे द.०८/०२/२०१८ ते १२/०२/२०१८ या 
कालावधीत इं डयन आम  मराठा-२ बटािलयनला २५० वष पुण होणार असुन यािनिम  शह द 
जवानां या मातांचा/प ीचा स कार करणेत येणार आहे. यािनिम  भारतातील सै यदलातील 
जवानांचे शह द कुटंुबीय, इं डयन आम चे ऑफ सर उप थत राहणार आहेत. याकामी यांची 
राह याची यव था व जा या-ये यासाठ  आव यक पी.एम.पी.एम.एल. बसेसची सु वधा, टेज, 
शह द जवानां या मातांचा/प ीचा स कार करणेसाठ  लागणारे सा ह य इ. व इतर अनुषंिगक 
बाबींसाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३०      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १३/१२/२०१७     वभाग– थाप य ड मु यालय 
सूचक – मा.कैलास बारण े     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 
संदभ – मा.कैलास बारण,े मा.अिमत गावडे यांचा ताव...   

नािशक फाटा ते हंजवड  पयतचे बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर .३ दर यान वाढलेली चंड 
वाहतुक ल ात घेता सुदशननगर चौक येथे एफ.ओ.बी. बांधणे तसेच तळवडे जकात नाका ते 
देहू कमान तीथ े  आराख यातील पालखी माग र यावर उवर त रा हलेले र याचे काम 
करणेचे ता वत आहे. 

सदर “सुदशननगर चौक येथे एफ.ओ.बी. बांधणे तसेच तळवडे जकात नाका ते देहू 
कमान र याचे उवर त काम करण”े या लेखािशषाअंतगत सदर कामांसाठ  क प यव थापन 
स लागार हणनू मे.इ ा कंग क स ट ंग इं जिनयस ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. वषयां कत खालील अ. .१ या कामांसाठ  चिलत दरानुसार फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

१. सुदशननगर चौक येथे एफ.ओ.बी. बांधणे व संल न कामे करण.े  
 

कामाचा कार िन वदापूवकाय  
(Pre Tender Activity) 

िन वदाप ातकाय 

(Post Tender Activity) 
पूल व क प/ 

ेड सेपरेटर/ 

सब व े

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

१.८०% +  ०.५०% 
ुफचे कंगसाठ    

वाहतुक सव ण करण-ेर. .४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा (GAD) बन वण-े
र. .४५,०००/-  
अंदाजप क तयार करणे व याची 
पं.िचं.मनपा या तां क वभागाकडून 
तां क मा यता घेण-े र. .१,५०,०००/- 
िन वदा संच तयार करण,े िन वदापूव 
बैठक स उप थत राहण,े िन वदांची तां क 
छाननी करणे व अिभ ाय सादर करणे – 
र. .५०,०००/- 
एकुण र कम .४,००,०००/- 

 मृदुसव ण- वकृत दरसचूी + १५%  

  
 तसेच खालील अ. .२ या कामासाठ  म.ेइ ा कंग क स ट ंग इं जिनयस ा.िल.पुणे 
यांची नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर कामास महानगरपािलका प तीनुसार 
िन वदा र कमे या २.३५% (िन वदा पुव ०.९०% व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवा कर 
अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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२. तळवडे जकात नाका ते देहू कमान र याचे उवर त काम करण.े 
यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

िनणय- १) सव अिधका-यांना थायी सिमती या कडक सूचना आहेत क , यापुढे थायी सिमती 
सभेमधून स लागार नेमणे या वषयांना मंजूर  दली जाणार नाह .  
२) स लागार नेमणेबाबतचे वषय शासनाकडून यावेत. तसेच आजपासून थायी 
सिमती मा.आयु  सो. यांना स लागार नेमणेबाबतचे सव अिधकार दान करते आहे.  

---------- 
ठराव मांक –१६३१      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.उषा मुंढे      अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ – मा.उषा मुंढे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव...   
 ी.शेखर अ हरराव हे गे या १२ वषापासून नवमहारा  व ालय मैदान, पंपर  वािघरे 
या ठकाणी दस-या या दवशी रावण दहन काय म आयो जत करतात. यासाठ  मा. थायी 
सिमतीने ठराव .११९९०, द.२२/११/२००५ अ वये स या या दराने व अट  शत नुसार वर ल 
काय मासाठ  वर ल मैदान यांनी सन २०१८ पयत वापर यास मा यता दलेली आहे. तर  
ी.शेखर अ हरराव हे वर ल मैदानाम ये दस-या या दवशी व दस-या या आधी एक दवस 

रावण दहन हा काय म आयो जत कर त अस याने स या या दराने व अट  शत नुसार सदर 
काय मासाठ , सदर मैदान सन २०१९ ते २०३० या कालावधीसाठ  यांना वापरणेसाठ  देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३२      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव...   
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख याम ये मोशी येथे टे डयम 
बांधणेसाठ  आर ण आहे. सदरचे आर ण .१/२०४ व आर णचे े  ४५६०० चौ.मी. असून 
यामधील २०,००० चौ.मी. े  मनपा या ता यात आहे व उवर त े ाचा ताबा घेणेचे 
ता वत आहे.  

 सदर काम करणेसाठ  त  क प यव थापन स लागार यांची नेमणुक क न सदर 
कामाचा आराखडा व अंदाजप क तयार करण,े िन वदा पुव कायवाह  करणे (Pre Tender) व 
िन वदा प ात (Post Tender) कामे करणे आव यक आहे.  
 तर  सदर कामाकर ता यामधील त  क प यव थापन स लागार म.ेइन ेन व पेस 
ुप यांची नेमणुक करावी. तसेच पांजरपोळ ते पुणे आळंद  या वकास आराख यातील ९०.००  
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मी. ं द चा र ता वकसीत करणेचे कामासाठ  म.ेपे हटेक क स टंट या क प यव थापन 
स लागारांची नेमणूक करणे आव यक आहे. तर  यांनी केले या कामाची फ  हणुन मनपा 
चिलत प तीनुसार िन वदा र कमे या २.३५% (िन वदा पुव ०.९०% व िन वदा प ात 

१.४५%) अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  उपरो  नमूद केले माणे त  
क प यव थापन स लागार नेमणूक स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३३      वषय माकं – ९४ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ – मा.उ म कदळे, मा.कंुदन गायकवाड यांचा ताव...   
  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण वकास योजना ह तील रावेत सी.ड . वक 
पासून वा हेकरवाड  चौकापयत या ३४.५० मी. ं द चा र ता वकसीत करणे या कामासाठ  
अशा कारचे कामाचा अनुभव असणारे व मनपाचे मा य स लागारां या याद म ये समावेश 
असणारे म.ेपे हटेक क स टंट, पुणे – ०५ यांची मनपाचे मा य व चिलत प तीनुसार क प 
स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणसे मा यता देणेत येत आहे. क प स लागार यांची 
एकूण फ  िन वदा रकमे या २.३५% (िन वदा पुव ०.९०% व िन वदा प ात १.४५%) अशी फ  
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१६३४      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.उ म कदळे, मा.कोमल मेवानी यांचा ताव...   
 मा. थायी सिमती सभा ठराव .१०८६ द.०४/१०/२०१७ अ वये कु.संजना ववेक 
फाळके हची दनांक २१/११/२०१७ ते द.२५/११/२०१७ रोजी झाले या तीय एिशयन 
रोलबॉल चॅ पयनशीप २०१६ बँकॉक, थायलंड कर ता िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  
उप थत राहून झालेला खच र. .७५,०००/- या ७५% र कम र. .५६,२५०/- (अ र  
र. .छ प न हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता दलेली आहे.  
 सदर ठरावाम ये नजरचूक ने दनांक चुकलेला असून सदर दनांक २१/११/२०१७ ते 
द.२५/११/२०१७ याऐवजी दनांक २१/११/२०१६ ते द.२५/११/२०१६ अशी दु ती करणे 
आव यक आहे. यास दु ती क न मा यता देणेत येत आहे.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१६३५      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफण े

संदभ – मा.िनमला कुटे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव...   
 “ भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६७अ खेळाचे मैदान वकसीत 
करणे” व “ भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६२ खेळाचे मैदान वकसीत करणे 
व िश प वॉल तयार करण”े चे मनपाचे िनयोजन आहे. तर  नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची 
आर णे वकसीत करणेबाबत सदर भागातील मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेली आहे.  
याअनुषंगाने सदरची आर णे िनयोजनब र या वकसीत करणेकामी पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या पॅनेलवर ल आ कटे ट म.ेसिचन आपटे अँ ड असोिसएटस ्  यांची नेमणूक 
करणे गरजेचे आहे.  
 तर  सदर “ भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६७अ खेळाचे मैदान 
वकसीत करण”े व “ भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६२ खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे व िश प वॉल तयार करणे” या कामांसाठ  म.ेसिचन आपटे अँ ड असोिसएटस ्  
यांची नेमणूक करणसे व मनपाचे चिलत दरानुसार आ कटे ट फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१६३६      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडग े    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  

संदभ – मा.आशा धायगुडे-शडग,े मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 
  पंपर  नवनगर वकास ािधकरणाने वकिसत केलेला से टर न.ं४,९,१० येथील व वध 

डा सु वधा, डांगण व लब हाऊस देखभाल व दु ती व नाग रकां या वापरासाठ  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडे ह तांतर त केलेला आहे.  
 से टर न.ं४,९,१० येथील व वध डा सु वधा, डांगण व लब हाऊस देखभाल व 
दु ती व नाग रकां या वापरासाठ चांग या प तीने सु वधा दे याकर ता सदर से टर न.ं४, ९, 
१० येथील व वध डा सु वधा, डांगण व लब हाऊस, या ल मण पोटस फाऊंडेशन, 
िचंचवड या सं थेस भाडेत वावर कराराने म.न.पा. अट  शत नुसार चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.     

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

िनणय- १) आज भागांतील सव यायामशाळा, पोटस ्  कॉ ले स यांची अ यंत वाईट अव था 
आहे. या ठकाणी सव कारची वाईट काम े चालू असतात. हणून शासनाने सव 
यायामशाळा, पोटस ्  कॉ ले स यांचे एक िन त धोरण करावे. आ ण यांवर एक 
एज सी नेमावी. 
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ठराव मांक –१६३७      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक–मा.आशा धायगुडे-शडग े

संदभ – मा.माधुर  कुलकण , मा.आशा धायगुडे-शडग ेयांचा ताव... 
 मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .९/१५-१६ अ वये उ ान वभागासाठ  
२ वष कालावधीसाठ  आव यक असणार  खेळणी दर करार (Rate Contract) प तीने पुर वणे व 
बस वणेकामी म.ेअ रहंत इंड यल कॉप रेशन िल. यांची िन वदा र कम २ कोट  पे ा 
१४.५०% दराचे िन वदा मंजुर दराने २ वषासाठ  र. .१,७१,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
ए काह र लाख फ ) माणे २३ कारची खेळणी दरकरार प तीने आव यकतेनुसार पुर वणे 
व बस वणेकर ता सन २०१६-१७ व २०१७-१८ कर ता कामाचे आदेश दे यात आले आहेत. 
याचदराने २३ कारची खेळणी दरकरार प तीने आव यकतेनुसार परु वणे व बस वणेकर ता 
मे.अ रहंत इंड यल कॉप रेशन िल. यांना सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वष 
कालावधीसाठ  करारनामा क न कामाचे आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३८      वषय मांक – ९९ 
दनाकं – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक–मा.उ म कदळे 

संदभ – मा.कोमल मेवानी, मा.उ म कदळे यांचा ताव... 
  द.२०/१२/२०१७ रोजी मा.महापािलका सभा अस याने द.२०/१२/२०१७ ची 
मा. थायी सिमती सभा द.२०/१२/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आयो जत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१६३९      वषय मांक – १०० 
दनांक – १३/१२/२०१७      
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक–मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.माधुर  कुलकण , मा.कोमल मेवानी यांचा ताव... 
 दवंगत वग य मा.गोपीनाथ मुंडे, माजी क य मं ी यां या जयंती िनिम  
द.२४/१२/२०१७ रोजी काय म आयो जत कर यात येणार असून याकामी येणा-या 
र. .३,००,०००/- पयत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/८९/२०१७ 

दनांक - २६/१२/२०१७                          
 
 

                                                                
                                                                       नगरसिचव   

                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८                  

 
 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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  (फ ेका/िन-४/का व/७०२/२०१७ दनांक ०४/१२/२०१७ अ वये वषय .२१ चे लगत) 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, फ े ीय कायालय, िनगडी -44 
प  “ अ ” 

अ. 
. 

ठेकेदाराचे नाव िनिवदा 
मांक 

कामाचे नाव करारनामा 
केलेली ता रख 

कामाचा आदेश मांक कामाचा 
आदेशाची 
तारीख 

 िनिवदा 
र म 

ि वकृत दर िनिवदा 
खचाची 

मा यतेची 
र म 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 

1 ीगु  
क शन 

3/83/2017
-18 

भाग . ९ संभाजीनगर 
म ये ठक ठकाणी 
नामफलक, दशादशक 
फलक, बचेस बसिवण े

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/648/2017 

22/11/2017 924280 20.10 
%कमी 

738500 

2 मे.एस एम 
क शन 

3/58/2017
-18 

भाग . ४ कृ णानगर 
म ये ठक ठकाणीचे र ते 
थम ला टर पटने रंगिवण े

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/649/2017 

22/11/2017 918303 28.34 
%कमी 

658056 

3 मे.डी एस 
कुलकण  

3/79/2017
-18 

भाग  13 िनगडी 
गावठान म ये ठक ठकाणी 
पे ह ग लाँक बसिवण े

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/650/2017 

22/11/2017 924003 13.00 
%कमी 

803883 

4 ीगु  
क शन 

3/51/2017
-18 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी मधील मु य 
र यांना नामफलक 
दशादशक बोड व बचेस 

कामे बसिवण.े 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/651/2017 

22/11/2017 922502 21.10 
%कमी 

727854 
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5 मे.एच सी 
कटारीया 

3/60/2017
-18 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी मधील नेह नगर 
टाक  सभोवताल या 
प रसरातील डांबरी 
र यांची दु ती करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/652/2017 

22/11/2017 924370 4.99 
%कमी 

878244 

6 मे.पी जे 
मोटवाणी 

3/49/2017
-18 

भाग . ५ जाधववाडी 
कुदळवाडी म ये 
ठक ठकाणी पाथवेसाठी 

पे ह ग लॉक बसिवण े

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/653/2017 

22/11/2017 921568 30.36 
%कमी 

641780 

7 मे.एच सी 
कटारीया 

3/41/2017
-18 

भाग . ३ िचखली येथील 
पाटीलनगर येथे डांबरी 
र यांची दु तीची कामे 
करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/654/2017 

22/11/2017 924071 4.28 
%कमी 

884521 

8 मे.आयन 
एंटर ायजेस 

3/26/2017
-18 

भाग . ११ यमुनानगर 
प रसरातील व छभारत 
अिभयाना अंतगत राडारोडा 
उचलण.े 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/655/2017 

22/11/2017 923483 19.02 
%कमी 

747837 

9 मे.पी जे 
मोटवाणी 

3/7/2017-
18 

भाग . ५ कुदळवाडी 
मधील िविवध ठकाणी 
करकोळ देखभाल दु त ची 

कामे करणे 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/656/2017 

22/11/2017 924183 32.13 
%कमी 

627243 

10 मे.ि लनसी 
क शन 

ा.िल. 

3/52/2017
-18 

भाग . ११ यमुनानगर 
मधील िविवध ठकाणी 
डांबरी र यांची करकोळ 
दु त ची कामे करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/657/2017 

22/11/2017 923909 4.25 
%कमी 

884643 



 54

11 मे.डी एस 
कुलकण  

3/20/2017
-18 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी परीसरातील संडास 
लॉकची दु ती करणे 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/658/2017 

22/11/2017 700280 17.50 
%कमी 

577731 

12 मे.एच सी 
कटारीया 

3/9/2017-
18 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी परीसरातील र ते 
डांबरीकरण व देखभाल 
दु ती करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/659/2017 

22/11/2017 924370 4.10 
%कमी 

886471 

13 मे.एस एस 
एंटर ायजेस 
(एस एम गु ा) 

3/1/2017-
18 

भाग . ३ िचखली येथे 
म.न.पा. सां कृतीक 
काय म व इतर िनयोिजत 
कामांसाठी मंडप व था 
करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/660/2017 

22/11/2017 924004 9.99 
%कमी 

831696 

14 मे.एस एस 
एंटर ायजेस 
(एस एम गु ा) 

3/72/2017
-18 

भाग  ३ िचखली 
प रसरातील व छभारत 
अिभयाना अंतगत राडारोडा 
उचलण.े 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/661/2017 

22/11/2017 924347 9.99 
%कमी 

832005 

15 मे.एस एस 
एंटर ायजेस 
(एस एम गु ा) 

3/17/2017
-18 

भाग . ३ िचखली म ये 
थाप य िवषयक करकोळ 

देखभाल दु ती व 
सुधारणांची कामे करणे. 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/662/2017 

22/11/2017 924013 9.99 
%कमी 

831704 

16 मे.कृ णाई 
इ फ चर 

ा.िल. 

3/30/2017

-18 

भाग . १३ िनगडी 
गावठाण मधील िविवध 
ठकाणी डांबरी र याची 
करकोळ दु तीची कामे 

करणे 

10/11/2017 फ ेका/िन-

4/कािव/684/2017 

28/11/2017 924270 0.63 

%कमी 

918447 
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17 मे.कृ णाई 
इ फ चर 

ा.िल. 

3/46/2017
-18 

भाग  १२ म ये िविवध 
ठकाणी डांबरी र यांची 
करकोळ दु तीची कामे 

करणे 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/685/2017 

28/11/2017 924118 0.72 
%कमी 

917464 

18 मे.कृ णाई 
इ फ चर 

ा.िल. 

3/62/2017
-18 

भाग . १३ िनगडी 
गावठाण परीसरातील 
सोसाय ामधील र ते 
हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

10/11/2017 फ ेका/िन-
4/कािव/686/2017 

28/11/2017 923928 2.97 
%कमी 

896487 

 
 

                                                                                            सही/- 
ेि य अिधकारी 

फ ेि य कायालय 
     पपरी चचवड महानगरपािलका 

िनगडी 411044 
 
 

 

 


