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

कायप का मांक – २५५ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १३/१२/२०१६        वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१३/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

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

 
      यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-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.गावडे-
सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर-सहा यक आयु , मा.पवार-
कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पाट ल- ाचाय,औ ौिगक िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 
मा.तांबे,मा.च हाण,मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.ओभंासे,मा.पुजार ,मा.भोसले,मा.पाट ल, मा.घुबे-कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.संतोष माने- यव थापक,पीएमपीएमएल 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 .१५६)  तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.सुमन नेटके यांचा ताव...  
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वषय .१५७) इ भागातील भोसर  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजुर 
पुर वणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 

वषय .१५८) . .९ संभाजीनगर येथील आर ण .GP 132 (बस टिमनस) वकसीत करणे या  
कामाचे छाननी शु क फ  व वकास शु क फ  अदा करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, 
मा.अिमना पानसरे यांचा ताव...   

वषय .१५९) तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव...   
वषय .१६०) ठ. .१८३९२ म ये दु ती करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा  

ताव...   
वषय .१६१) िमळकत कर वसूलीबाबतची जा हरात िस  बील अदा करणेस मा यता देणेबाबत... 
वषय .१६२) वरसागर संिगत महो सवासाठ  येणा-या खचाबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.अिमना 

पानसरे यांचा ताव...   
वषय .१६३) सभा आयोजनाबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  

 
 सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

   
 आजची सभा गु वार द.१५/१२/२०१६ रोजी द.ु२.३० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 
 

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

मा.सभापती – गु वार द.१५/१२/२०१६ रोजी द.ु२.३० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – २५५ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक १३/१२/२०१६ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - १५/१२/२०१६              वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १३/१२/२०१६ ची तहकुब 
सभा गु वार, दनांक १५/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

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

 
      यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 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-सहआयु ,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.माने,मा.खोसे, 
मा.दंडवते,मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, मा.बोदडे-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे-िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पाट ल-
ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम,मा.सवणे,मा.लडकत,मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, 
मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.पजुार ,मा.भोसले,मा.पाट ल,मा.घुबे,मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, 
मा.दांगट, मा.आगळे, मा.कदम- शासन अिधकार , मा.वाघमारे- यव थापक,पीएमपीएमएल हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
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अ) दनांक ६/१२/२०१६ व ७/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५४)   
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक -१९०८७      वषय मांक - १ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१६९४/२०१६ द.१५/१०/२०१६  
वषय – सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत हषद अपा. पासून बौ नगर पयत ७५०  

 िम.मी. यासाची जुनी गु व निलका बंदक न नवीन गु व निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१९०८८      वषय मांक - २ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७४६/१६ द.१५/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/४/२०१६-१७ अ वये . .६३ म ये 
यानक , के टंग ाऊंड व हालीबॉल ाऊंड तयार करणेकामी मे.पांडुरंग ए टर ायझेस 

िन.र. .३८,८३,५४८/-(अ र  र. .अडतीस लाख याऐंशी हजार पाचशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 
४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३९,१४,६१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र 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 -१९०८९      वषय मांक - ३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७६४/१६ द.१७/१०/२०१६  
वषय- भाग .५ जाधववाड   म ये र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१९०९०      वषय मांक - ४ 
दनांक –१५/१२/२०१६      वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७५८/१६ द.१७/१०/२०१६  
वषय - भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य  

 वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१९०९१      वषय मांक - ५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/३५८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 जनरल मँनेजर (आँपरेशन) पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यां या द.१३/१०/२०१६ 
चे प ा वये इ.५वी ते १०वी या मोफत बस पास पोट  २ कोट ची मागणी केलेली आहे. मनपा 
शाळेतील  व ा याना संपुण शै णक वषातील कालावधीसाठ  मोफत बस पासचे वाटप केलेले असुन 
इतर खाजगी व ालयातील व ा याना एकुण बस पास या र कमे पैक  २५ ट के र कमह  
व ा याकडुन वसुल केलेली आहे.  सन २०१६-१७ या शै णक वषाम य मनपा ह तील इ.५ वी ते 
१०वी मधील मनपा या व खाजगी व ाथाना मनपा माफत बस पास हे पी.एम.पी.एल. माफत 
वतर त करणेत आलेले आहेत. सदरची बसपास योजना ह  पी.एम.पी.एल. माफत राब वणेत 
आलेलीआहे.  पी.एम.पी.एम.एल. यांनी दपावली सणा या  पा भुमीवर पंपर  िचचंवड मनपा कडुन सन 
२०१५-१६ म य ६२८६ व ाथाना बस पास वतर त करणेत आले होते या पोट  र कम 
.२,४८,९८,५३६/- अदा करणेत आले होते. मागील वष  अदा केले या रकमे या८५% र कम .२ 

कोट  अि म िमळणेकामी वनंती केली आहे. पी.एम.पी.एम.एल. यांनी सन २०१६-१७ या शै णक 
वषाम य ६८३६ व ा याना मोफत बसपासचे वाटप केलेचे दनांक १३/१०/१६ चे प ा वये कळ वले 
आहे. सन२०१६-१७ या शै णक वषात अदा करणेत आलेले पासेस व मागील खच वचारात घेता व 
यांचे मागणी नुसार  र. .२,००,००,०००/-आगाऊ व पात मा यिमक िश ण वभागाचे " व वध 

उप म" या लेखाशीषामधून अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१९०९२      वषय मांक - ६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०७/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंतगत येणा-या ाथिमक व मा यिमक शाळा वदयालयाचे 

इमारतीकर ता २४ तास सुर ा करणेकामी ठेकेदारांकडून वतः या मनु यबळाचा वापर क न सुर ा यव था 
पुर वणेचे कामकाज करणेक रता िन वदा नोट स मांक ३/२०१४-२०१५ अ वये २९४ रखवालदार मदतनीस 

कमचा-यांची िनयु  कर ता ई-िन वदा िस द केली असता िन वदेतील अट  शत नुसार मा. थायी सिमती 
ठराव .११८०० द.२३/०६/२०१५ ठरावा वये कमचार  सं येत बदल क न बाक  मजकुरास मा यता दलेली 
होती. सदर बदला बाबत पुन य सद य पा रत ठराव .१२२२५ द.१९/०८/२०१५ या ठरावा वये खािलल 

माणे कमचार  वभागणीस मा यता दलेली आहे. 

अ.                     सं थेचे नाव 
रखवालदार मदतनीस 

कमचार  सं या 
१ मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. १०४ 

२ मे.एल.एम.सी.िस.फोस. ा.िल १०५ 

३ 
मे.सैिनक इंटेिलज स अ ड िस यु रट  
ा.िल. ४५ 

४ मे.बी. ह .जी.इं डया िल. ४० 

 एकूण २९४ 
           

आदेश .सु व/३/का व/१२७७/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ दनांक ०१/०१/२०१६ ते 

३१/१२/२०१६ अखेर कामकाज आदेश देणेत आलेला असून दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर कामकाज 
आदेशाची मुदत संपु ात येत अस याने दनांक २५/०८/१६ रोजी उपरो  कामकाजाचे िन वदा 

ता वत केलेली असून कायवाह  चालू आहे, परंतू मा.रा य िनवडणूक आयोग,महारा  रा य नगर 
प रषद/नगर पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ व मा.भारत िनवडणुक आयोग नवी द ली 
महारा  वधानप रषद थािनक ािधकार  मतदार संघाची दैवाष क िनवडणुक २०१६ िनवडणुक ची 
आचारसंह ता द.२४/११/२०१६ अखेर व येणा-या महानगरपािलका साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ 
बाबत अचारसं हता लागू होणेची श यता ल ात घेता िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश 
देणेस वलंब होणेची श यता नाकारता येत नाह , यामुळे स थतीत चालू असले या िन वदेतील 
अट -शत  नुसार दनांक ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ म हने कंवा न वन िन वदा कायवाह  जे आधी 
घडेल ते पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत मुदतवाढ स व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९०९३      वषय मांक - ७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०६/२०१६ द.२२/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत मनपा या व वध िमळकती 
उदा.करसंकलन वभागीय कायालय,पाणी पुरवठा,कायशाळा इ. ठकाणी सुर ा यव थेचे काम ठेकेदार  
प दतीने सुर ा करणेकामी १(एक) वष कालावधीसाठ  ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचा-यांची 
िनयु कर ता मा यता ा  इ छुक िन वदाकारांकडून ई-िन वदा सुचना .२/२०१४-२०१५ िस द 
केली आदेश .सु व/३/का व/१२७६/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ दनांक ०१/०१/२०१६ ते 
३१/१२/२०१६ अखेर ३७१ रखवालदार मदतनीस कमचार  व आदेश .सु व/३/का व/६००/२०१६ 
द.०१/०७/२०१६ द.२४/०२/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर २४ रखवालदार मदतनीस कमचार  आदेश 

.सु व/३/का व/६०५/२०१६ द.०४/०७/२०१६ अ वये द २०/०५/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर ३६ 
कमचार  व आदेश .सु व/३/का व/७८६/२०१६ , द.०१/०९/२०१६ अ वये द ०२/०९/२०१६ ते 
३१/१२/२०१६ अखेर १८ कमचार  असे एकूण ४४९ कमचार  पुरवून कामकाज आदेश दलेला असून 
याची मदुत दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येत अस याने परंतू मा.रा य िनवडणूक 

आयोग,महारा  रा य यांचेकड ल प  .रािनआ/नप-२०१६/ . ./३४/का-६ दनांक-१९ ऑ टोबर 
२०१६ अ वये नगर प रषद/नगर पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ नुसार अचारसं हता संपुण 
ज हयाला लागू कर याबाबत प ीकरण दलेले अस याने आदश अचारसं हता कालावधीत कोण याह  
न याने कामकाज आदेश पा रत करणेस मनाई व सुर ा यव था ह  अ याव यक सेवेत येत 
अस यामुळे स थतीत चालू असले या िन वदेतील अट -शत  नुसार द ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ 
म हने कंवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देयपयत तावात नमुद माणे 
कमचार  पुरवनू कामकाजास व यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९०९४      वषय मांक - ८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०५/२०१६ द.२२/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध ठकाणाहून शहरांचे व वध ठकाणी 
मोठया माणात वाहनांची रोज ये-जा अहोरा  चाल ू असते. यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ातील व वध  (िस नल असलेले व िस नल नसलेले) व जा त वदळ चे 
चौक येथील रहदार  सुरळ तपणे चालू रहाणेसाठ  वाहतूक पोलीसांचे मदतीकर ता ठेकेदार  प दतीने १ 
(एक) वष कालावधीसाठ  १०० ॅ फक वाडन मदतनीस (पु ष) कमचा-यांची िनयु  करणे कर ता ई-
िन वदा सुचना .१/२०१४-२०१५ िस द केली असता िन वदेतील अट  शत नुसार मा. थायी सिमती 
ठराव .११७९८ द.२३/०६/२०१५ अ वये) मे.एल. एम.सी.िस.फोस. ा.िल. यांना (७५ ॅ फक वाडन 
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मदतनीस कमचार ) पुर वणे कामी व २) मे. ीकृपा स ह सेस ा.िल. यांना २५ ॅ फक वाडन मदनीस 
कमचार  असे एकूण १०० ॅ फक वाडन कमचार  पुर वणे कामी मा.आयु  यांचे कड ल आदेश  
सु व/३/का व/१२७५/२०१५ दनांक २८/१२/२०१५ अ वये द.०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ अखेर 
कामकाज आदेश दलेला आहे यांची मुदत द.३१/१२/२०१६ संपु ात येत आहे. मा.रा य िनवडणूक 
आयोग, महारा  रा य नगर प रषद/नगर पंचायती साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ व मा.भारत 
िनवडणुक आयोग नवी द ली महारा  वधानप रषद थािनक ािधकार  मतदार संघाची दैवाष क 
िनवडणुक २०१६ िनवडणुक ची आचारसंह ता द.२४/११/२०१६ अखेर व येणा-या महानगरपािलका 
साविञक िनवडणूक २०१६-२०१७ बाबत अचारसं हता लागू होणेची श यता ल ात घेता िन वदा 
कायवाह  पुण होवून कामकाज आदेश देणेस वलंब होणेची श यता नाकारता येत नाह , यामुळे 
स थतीत चालू असले या िन वदेतील अट -शत  नुसार दनांक ०१/०१/२०१७ पासून पुढे ३ म हने 
कंवा न वन िन वदा कायवाह  जे आधी घडेल ते पुण होवून कामकाज आदेश देईपयत मुदतवाढ स व 
यापोट  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९०९५      वषय मांक - ९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८५/१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  

 उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१९०९६      वषय मांक - १० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८६/१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  

 उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९०९७      वषय मांक - ११ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९३१/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/२६/२०१६-१७ अ वये भाग .३१ दघी 
म ये पुव भागात थाप य वषयक व इतर दु तीची कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस ऐवजी 
मे. प. ह .देखमुख िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा १०.०५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,०६,९८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 

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

ठराव माकं -१९०९८      वषय मांक - १२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८७/१६ द.२९/११/२०१६  
वषय- पंपर  िचंचवड शहरात व छ भारत अिभयान अंतगत ठक ठकाणी व छतागृहे  

 बांधणेबाबत... (फ े य कायालय)  

वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१९०९९      वषय मांक - १३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/१११७/२०१६ द.२४/११/२०१६  
  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत वाय.सी.एम.एच. येथे िनयु  
केले या मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडाळा कड ल सुर ा र क कमचार  यांना ०१ ए ल २०१६ ते 
३० जुन १६ अखेर माहे जानेवार  २०१६ या महागाई भ ा/ वशेष भ ा र. .२९५३.८० माणे कामगार 
क याण अिधकार  यांनी कळ वले या ती कमचार  ती महा एकूण र. .१६,२१७.०५ माणे व ०१ 
जुलै २०१६ ते ३१ डसबर २०१६ अखेर जुलै १६ महागाई भ ा/ वशेष भ ा र. .३०५६.४० माने ती 
कमचार  ती महा एकूण र. .१६,३७३.५१ माणे वेतन अदा करणेस व यापोट  येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१९१००      वषय मांक - १४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९८/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/139/2016-17 अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग  .३४ ग हाणेव ती मधील उवर त ठकाणी मलिनःसारण वषयक 
कामे करणेकामी  M/s. SANJAY CONTRACTOR  िन.र. .29,99,339/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Three Hundred Thirty Nine Only) पे ा १६.००% कमी     या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,45,417/- 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 -१९१०१      वषय मांक - १५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९९/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/122/2016-17 अ वये भाग .२१ मधील 
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  M/s.SANJAY CONTRACTOR  िन.र. .28,00,894/- (Rupees Twenty Eight Lakh(s) 

Eight Hundred Ninety Four Only) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 24,70,389/- 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 -१९१०२      वषय मांक - १६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३००/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/61/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४० खराळवाड   येथील कामगारनगर प रसर व उव रत ठकाणी 
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मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा  करणेकामी M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .29,99,972/- 

(अ र  र. .बावीस लाख न या णव हजार नऊशे बहा र पये) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,14,476/- 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 -१९१०३      वषय मांक - १७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०१/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/99/2016-17 अ वये अ भागातील . .१४, 
१५ व १७ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी   M/s.SANJAY CONTRACTOR  िन.र. .40,49,991/- (Rupees Forty Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety One Only) पे ा १६.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 35,72,092/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१०४      वषय मांक - १८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०२/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/146/2016-17 अ वये ब े य 
कायालयांतगत . .२२,२३, ५२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 
दु ती करणेकामी M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .35,01,084/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) 

One Thousand Eighty Four Only)   पे ा १३.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 31,98,240 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 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 -१९१०५      वषय मांक - १९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०३/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/161/2016-17 अ वये कासारवाड  

मलशु करण क ाअंतगत भाग .३० च पाणी वसाहत मधील मलवा ह यांची सुधारणा कामे 
करणेकामी  M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .29,98,881/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अ या णव हजार आठशे ऐ याऐंशी पये फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 26,76,501/- 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 -१९१०६      वषय मांक - २० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०४/१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/157/2016-17  अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१४ भ  श  उ ान मधील प रसरातील जु या व खराब झाले या जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .37,49,994/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे चौ-या णव फ ) पे ा १२.८९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,29,951/- 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 -१९१०७      वषय मांक - २१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०५/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/59/2016-17 अ वये भाग .२० 
मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
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टाकणेकामी   M/s. SANJAY CONTRACTOR िन.र. .35,00,936/- (अ र  र. .प तीस लाख नऊशे 
छ ीस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 30,87,826/- 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 -१९१०८      वषय मांक - २२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१८३८/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .७७ अ वये  'फ' 

भागातील भाग .२ अंतगत सहयोग नगर, ल मी सोसायट , हे े व ती येथे ठक ठकाणी पाईप 
लाईन टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख िन वदा र कम .४२,०१,५०७/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 

हजार पाचशे सात फ ) पे ा ८.०३% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४०,५७,७३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१०९      वषय मांक - २३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – वाय.सी.एम.औषध भांडार 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएम/ टो./फामा/का व/११९/२०१६ द.३०/११/१६  
 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन –  

वाय.सी.एम. णालय व मनपाचे इतर णालय/दवाखाने यानंा तातड ने आव यक असणा-या 
तसेच राजीवगांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत दाखल णांवर उपचार करणेकर ता 
औषधे/सा ह याचा पुरवठा करणेकामी थािनक एज सी/ वतरक नेमणेबाबतची िन वदा काढणेची 
कायवाह  अंितम ट यात आली अस याने मे.कोठार  या एज सी धारकास पूव  झाले या करारना यास 
अिधन राहून (Branded औषधांचे MRP वर ९.२५% सुट,  Generic औषधांचे ५२% व स जकल 

सा ह याचे MRP वर ४३%) या दराने, न वन िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत तातड क 
औषधे/सा ह य खरेद  आदेशास मुदतवाढ देणेत येत आहे. तसेच पुरवठा करणेकामी येणा-या 
र. .१०,००,०००/- (अ र  र कम दहा लाख फ ) मयादेपयतचे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -१९११०      वषय मांक - २४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२५/२०१६ द.१/१२/१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर 
दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने १०० वॅट एलईड  ट लाइट फट ंग खरेद कामी िन वदा 
सुचना .५/४-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपकै  
मे.श  फ चस ा. िल. यांचे लघु म दर ( ती नग ५,३११/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकूण 
र. .१,५८,७४,५७९/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठाव ण लाख चौ-याह र हजार पाचशे एकोणऐंशी 
फ ) इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण 
र. .१,९२,२२,२५९/- पे ा १७.४२% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१११      वषय मांक - २५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२४/२०१६ द.१/१२/१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर 
दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने ८० वॅट एलईड  ट लाइट फट ंग खरेद कामी िन वदा 
सुचना .५/३-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  
मे. यश इले ो लाईन यांचे लघु म दर ( ती नग ३,८२०/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकूण 
र. .१,२८,७७,२२०/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख स याह र हजार दोनशे वीस फ ) 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१,८५,०३,४१९/- पे ा 
३०.४१% ने कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९११२      वषय मांक - २६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२६/२०१६ द.१/१२/१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर 
दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने १२० वॅट एलईड  ट लाइट फट ंग खरेद कामी िन वदा 
सुचना .५/५-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  
मे. श  फ चस ा. िल. यांचे लघु म दर ( ती नग ६,८७५/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार 
एकूण  र. .३२,१०,६२५/- (अ र  र. .ब ीस लाख दहा हजार सहाशे पंचवीस फ ) इतका खच 
येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .४०,५८,२३०/- पे ा २०.८९% ने 
कमी असलेने यांचे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकाकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९११३      वषय मांक - २७ 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
वषय - सन २०१६-१७चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत... 

वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१९११४      वषय मांक - २८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य उ ान 
सूचक – मा कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव... 
वषय - तरतूद वग करणाबाबत... 

वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१९११५      वषय मांक - २९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/८२५/२०१६ द.३०/११/२०१६  
 मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

  मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०५/२०१६-१७ अ वये से.नं.२५ येथील दादा 
दाद  उ ानाचे लॉन नुतनीकरण करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी िन वदा र कम पये 
९,०४,४९५/- (अ र  र. .नऊ लाख चार हजार चारशे पं या णव फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरा पे ा -२१.०६ ट के कमी दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या 
खचास  तसेच . .९ संभाजीनगर येथील िशवशा  संभाजी उ ान हे देखभालीसाठी  दे याकरीता 
िनिवदा काढ यात आलेली होती. सदर कामासाठी दोन िनिवदा ा  झाले या हो या. परंतु दो ही 
िनिवदा अपा  ठर याने तसेच सदरचे उ ान देखभालीसाठी देणे आव यक अस याने मे.साईकृपा 
स हसेस यांचा उ ान देखभाल दु तीचा अनुभव िवचारात घेता सदरचे उ ान चिलत दराने ३ वष 
कालावधीसाठी दे यास व यासाठी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता सदर ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी.  

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

ठराव मांक -१९११६      वषय मांक - ३० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५२८/२०१६ द.३०/११/२०१६  
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान/वृ संवधन वभागाची ोन ारे ८ ते १० िमिनटांची 
िच फत करावयाची आहे. सदर िच फतीचा उपयोग मनपा उ ान वभागाचे आतापयतचे केले या 
कामाचे िस द  हावी तसेच मनपास वेळोवेळ  िश मंडळ/मा यवर भेट  देतात कंवा मुख 

काय माचेवेळ  दाखव यासाठ  उपयोग होणार आहे. सदरची फ म मे.पदम ी ॉड शन ा.िल यां 
सं थेकडुन क न घेणेस मा.अित.आयु  यांनी सुिचत केलेले आहे. यानुसार १)दुगादेवी उ ान,िनगड  
२) वा.सावरकर उ ान,गणेश तलाव ३)भोसर  सहल क ,४)बड हॅली उ ान ५)आई उ ान,दापोड  
६)छ पती िशवाजी महाराज उ ान,सांगवी ७)राजमाता जजाऊ उ ान, पंपळे गुरव ८) योतीबा 
उ ान,काळेवाड  ९)सा व ीबाई फुले उ ान,जगताप डेअर  १०)डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम 
बालो ान,संततुकाराम नगर १०)पुणे मुंबई र ता,िनगड  ते दापोड  ११) भोसर  ते दुगामाता चौक टे को 
र ता १२)देहु आळंद  र ता १३)औंध रावेत बी,आर.ट .एस.र ता या ठकाणांची िच फत करावयाची 
आहे. याकामी मे.पदम ी ॉड शन ा.िल. यांची Government of india ,Ministry  of information & 

broadcasting ,directorate of advertising & visual publicity यांचेकड ल पॅनेलवर ब वगाम ये िनयु  
करणेत आलेली आहे यांचेकड ल दरानुसार ५ ते १५ िमिनटंची िच फत बन वणेसाठ   

र. .४,५०,०००/- व स हस टॅ स १५% र. .६७,५००/- असे एकुण र. .५,१७,५००/- खच येणार 
आहे.  सदरचे काम तातड ने करावयाचे असलेने िन वदा न माग वता थेट प दतीने Government of 
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india, Ministry  of information & broadcasting ,directorate of advertising & visual publicity  यांचे 
दरानुसार  ५,१७,५००/- चे खचास व करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९११७      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१७/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .०६ अ वये 
िमलींदनगर येथे समाज मं दर बांधणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर 
िन.र. .४६,६८,४२५/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख अडूस  हजार चारशे पंचवीस फ ) पे ा २.३०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .४५,६१,०५१/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक -१९११८      वषय मांक - ३२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .४७ 
अ वये भाग .६३ मधील हराबाई लांडगे झोपडप ट तील थाप य वषयक कामाची देखभाल 
दु ती कऱणेकामी मे. यंकटेश मोहन धो े िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  र. .अठरा लाख सडूस  
हजार तीनशे पं याह र फ )  पे ा १९.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .१५,०३,२३७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.       

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

ठराव मांक -१९११९      वषय माकं - ३३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/९९९/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७८ 
अ वये भाग .४२ बौ दनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु तीची कामे 
कऱणेकामी मे. अथव ए टर ायजेस िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
चारशे चौ-या णव फ )  पे ा १४.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,०६,५७१/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२०      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००६/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .३६ अ वये 
भाग .५६ येथील राजीव गांधीनगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक कामाचे (पे हंग लॉक 

बस वणे,कॉ ट करणे,चबर दु ती बदलणे इ.) देखभाल व दु ती करणेकामी मे.जय गणेश 
ए टर ायजेस िन.र. .१८,६७,३६७/- (अ र  र. .अठरा लाख सडुस  हजार तीनशे सडुस  फ )  पे ा 
१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .१५,८७,२६२/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२१      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००९/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .०३ 
अ वये भाग .६१ मधील महा मा फुलेनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.जय गणेश ए टर ायजेस िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  र. .अठरा लाख सडुस  
हजार तीनशे पं याहतर फ )  पे ा १५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने 
र. .१५,८७,२६९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१२२      वषय माकं - ३६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१२/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .०२ 
अ वये भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील अंतगत र ते हॉटमी स पद तीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ली सी कं शन ा.िल. पुणे िन.र. .२२,२५,०९६/- (अ र  र. .बावीस लाख 
पचंवीस हजार याह नव फ )  पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 

र. .२०,०२,५८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२३      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००२/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .४० 
अ वये भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील िमिलंदनगर, इं दरानगर प रसरातील समाजम दंर व 
कंपाऊ ड वॉलची थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे. उप  कं शन 
िन.र. .२२,४०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार फ )  पे ा १२% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .१९,७१,२००/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

-------- 
ठराव मांक -१९१२४      वषय मांक - ३८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००१/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .६५ 
अ वये भाग .२८ येथील यशवंतनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामाचे देखभाल व 
करकोळ दु ती करणेकामी मे.जाधव कं शन कं. िन.र. .१८,६७,३७५/- (अ र  र. .अठरा लाख 
सडुस  हजार तीनशे पं याह र फ )  पे ा १५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
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र. .१५,८५,४०१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२५      वषय मांक - ३९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००७/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४/२३-२०१५-१६ मधील अ. .२१ अ वये 
भाग .१२ बौ दनगर पीनगर र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) 
ा.िल. िन वदा र. .१४,००,४६१/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे एकस  फ )  पे ा १६% कमी या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .११,७६,३८७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२६      वषय मांक - ४० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०११/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८६ 
अ वये भाग .१८ कवळे येथील एम.बी.कँ प झोपडप ट  येथे कॉ ट पे हंग लॉक बिसवणे व 
इतर थाप य वषयक करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .१३,९८,३९३/- (अ र  र. .तेरा लाख 
अ या नव हजार तीनशे या नव फ )  पे ा १०.३८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .१२,५३,२४०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१२७      वषय मांक - ४१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०००/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .७० 
अ वये भाग .४२ िभमनगर सँिनटर  चाळ व आंबेडकर नगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक 
कामांची देखभाल दु तीकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .२३,३३,४९४/-(अ र  र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार चारशे  चौ-या नव फ ) पे ा १०.४०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 

र. .२०,९०,८११/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२८      वषय मांक - ४२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२९ 
अ वये भाग .४२ िनराधारनगर व रमाबाईनगर झोपडप ट मधील पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेडेकर िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार दोनशे ेचाळ स 
फ )  पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,८९,१४७/- पयत काम क न 
घेणेसबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१२९      वषय मांक - ४३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१६/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१८ अ वये 
भाग .४२ बौ दनगर झोपडप ट मधील पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेडेकर 

िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ेचाळ स फ )  पे ा १०.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,८९,१४७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३०      वषय मांक - ४४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१५/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .६९ अ वये 
भाग .२२ वेताळनगर-मोरयानगर झोपडप टयाम ये पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.आर.जी. 

मंगळवेडेकर िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ेचाळ स फ )  पे ा 
१०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,८९,१४७/- पयत काम क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक -१९१३१      वषय मांक - ४५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१०/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .२० अ वये 
 भाग .२२ वेताळनगर-मोरयानगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक देखभाल व दु तीच कामे 
कऱणेकामी मे. जतेश ए टर ायेजस िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०.४५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,८९,९६४/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३२      वषय मांक - ४६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५२ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील झोपडप टयाम ये ठक ठकाणी एफ.आर.पी. टॉयलेट 
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बांधणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  िन.र. .२३,३२,१५१/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार एकशे 
एकाव न फ )  पे ा १०.५० ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२०,८७,२७५/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३३      वषय मांक - ४७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००४/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .४१ अ वये 
भाग .४२ िनराधारनगर व रमाबाईनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस 

हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०.४५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२०,८९,६४४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३४      वषय मांक - ४८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१००५/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .१९ अ वये 
भाग .१८ येथील एम.बी.कँ प झोपडप ट त टॉम वॉटर गटर तयार करणेकामी मे. ड.एस.कुलकण  

िन.र. .२३,३३,२१२/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे बारा फ )  पे ा १०.४०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२०,९०,५५८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१३५      वषय मांक - ४९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/९९८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८४ 
अ वये भाग .२९ मधील गणेशनगर व खंडेव ती झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती कऱणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र. .२२,४०,४५०/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे प नास फ )  पे ा २०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजुंर दराने र. .१७,९२,३६०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

-------- 
ठराव मांक -१९१३६      वषय मांक - ५० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१०१४/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/१२-२०१६-१७ मधील अ. .२ अ वये 
भाग .६४ येथील गूलाबनगर येथील लॉक न.ं३ येथील (१२ िस सचे) शौचालय पाडून २६ िस सचे 

शौचालय बांधणेकामी मे. िस क  लंबीग अँ ड े नेज िस ह ल कॉ टर िन.र. .३२,६७,९३०/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार नऊशे तीस फ ) पे ा ११.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजुंर दराने र. .२९,०५,१९०/- 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 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३७     वषय मांक - ५१ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग-जलशु करण क  से.२३ पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पापु/ था/आ था२/का व/२२९/२०१६ 

द.३०/११/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा.कायकार  अिभयंता,पाणीपुरवठा जशुके से.२३, मनपा कामकाजा तव उपल ध क न देणेत 
आलेले यांचे वापरातील म.न.पा वाहन .एम एच-14 AE-8119(Ambassador) कर ता 165/80R15 865 
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या टायर साईजचे पाच नग न वन टायस टयुब मे.एम.आर.एफ टायस खडक  यांचेकडून ा  
दरप का माणे र. .१४,६०५/- (अ र  र. . चौदा हजार सहाशे पाच फ ) एवढ  आगाऊ र कम घेवून 
सदर वाहनास टायर टयुब खरेद  केलेले अस याने झाले या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३८      वषय मांक - ५२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/आ था/१/का व/५०९/१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

NCB’s Centre for continuing Eduction services (CCE) या सं थेने            
द.२९/११/२०१६ ते द.१/१२/२०१६ या कालावधीम ये ३ दवसाचे िश ण Non-Destructive Testing 

and Evaluation  of concrete Structures to be held at NCB-Ballabgarh Unit  या ठकाणी आयो जत 
केले आहे. सदर िश णास ी.ब रदे महेश, किन  अिभयंता यांना उप थत राहणे कामी मा.शहर 
अिभयंता यांनी िशफारस केली आहे.   ी.महेश वसंत ब रदे, किन  अिभयंता यांना उपरो  वषयां कत 
िश ण स ास पाठ वणे कामी  िश ण फ पोट  र. .१६,५००/- +  स वस टॅ स १४% = 

र. .२,३१०/- + व थ भारत सेस ०.५% = र. . ८२.५/- + कृषी क याण सेस ०.५% = 
र. .८२.५/-  असे एकुण र. .१८,९७५/- (अ र  र कम पये अठरा हजार नऊशे पंचाह र पये 
फ ) व ट.ए ड  ए सह होणा-या य  वास खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१३९      वषय मांक - ५३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५५/१६ द.१/१२/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/10/2016-2017 अ वये भाग .६० मधील 
पवना नद काठ  बैठक यव था करणेकामी मे. ी नागे र क शन िन.र. .११,२०,४४८/-(अ र  
र. . अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) १५.८५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,९०,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१४०      वषय मांक - ५४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५६/१६ द.१/१२/२०१६  

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/4/2016-2017 अ वये सांगवी येथील वेताळ 
महाराज मं दर प रसराचे आजूबाजूची दु ती करणेकामी मे. ी नागे र क शन 
िन.र. .१८,६७,९५९/- (अ र  र. . अठरा लाख सदुस  हजार नऊशे एकोणसाठ फ ) १५.७५% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,५२,४४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१४१      वषय मांक - ५५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

सदंभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५९/१६ द.२/१२/२०१६  
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८३/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील व वध र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .४२,००,६६४/- (अ र  र कम पये बेचाळ स लाख सहाशे चौस  फ ) १५.६६% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३७,१९,९८२/- 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 -१९१४२      वषय मांक - ५६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२५८/१६ द.२/१२/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०५/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील क लेदार उ ानां या प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .७०,००,९०९/- (अ र  र कम पये स र लाख नऊशे नऊ फ ) १५.६६% 
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कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६१,९९,७९५/- 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 -१९१४३      वषय मांक - ५७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग-जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२७/१६ द.२/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/28/2016-17 अ वये िचंचवड मैलाशु द करण 
क ाअतगत भाग .८ व ानगर मधील भागात आव यकतेनुसार जलिनःसारण वषयक कामे 
करणेकामी  M/s.CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .30,00,000/- (Rupees Thirty Lakh(s) Only) पे ा 
17.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 25,98,750/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम 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 -१९१४४      वषय मांक - ५८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग-जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२८/१६ द.२/१२/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/85/2016-17 अ वये कासारवाड  मलशु करण 
क ाअंतगत भाग .३६ लांडेवाड  येथे उवर त भागात मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी  M/s 

M.G.MANE िन.र. .37,49,724/-  (अ र  र. . सदोतीस लाख एकोण प नास हजार सातशे चोवीस 
फ ) पे ा 7.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 36,57,668/- पयत काम 

क न घेणेसतसेच ि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 -१९१४५      वषय मांक - ५९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग-जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२९/१६ द.१/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/149/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ाअतगत भाग .१६ आकुड  गावठाण मधील गंगानगर पर सरातील जु या व खराब झाले या 
 जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/S.M.G.MANE िन.र. .37,49,997/- (Rupees 

Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा ६.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 37,00,853/- पयत काम क न घेणेसतसेच ि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 -१९१४६      वषय मांक - ६० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४५३/१६ द.३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२३/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
थेरगाव गावठाण मु य र यास फुटपाथ व दुभाजक करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
िन.र. .३९,२१,३६७/-  (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार तीनशे सदुस  फ ) पे ा 
२०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .३२,९३,९४८/-पयत काम क न घेणेकामी 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१४७      वषय मांक - ६१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय  

सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९३/१६ द.१/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/104/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील मोरेव ती येथील यशवंत सोसा. नायर सोसा. साने कॉलनी सोसा. ीगणेश सोसा, येथे टॉम 
वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. झम एंटर ायजेस िन.र. .13,99,757/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार सातशे स ाव न फ  फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .13,22,770/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१४८      वषय मांक - ६२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९५/१६  द.३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/60/2016-17 अ वये भाग .3 िचखली मु य 
र यावर कमान बांधणे व सुशोिभकरण करणेकामी मे.गजानन गो वंदराव मुठाळ िन.र. .93,23,615/- 
(अ र  र. . या नव लाख तेवीस हजार सहाशे पंधरा  फ ) पे ा 2% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .95,94,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१४९      वषय मांक - ६३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग- थाप य मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८००/१६ द.५/१२/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/17/2016-17 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
येथील मु य र ते वकसीत क न चौक सुशोिभकरण करणेकामी मे.देव क शन 

िन.र. .56,00,212/- (अ र  र. .छप न लाख दोनशे बारा फ ) पे ा 18.27% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .48,05,906/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१५०      वषय मांक - ६४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९८/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/22/2016-17 अ वये भाग .४ मधील 
से.नं.१८,१९,२० प रसरात टॉम वॉटर लाईन दु ती व चबसची दु ती वषयक कामे करणेकामी 
मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 
पे ा 28.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,17,353/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५१      वषय मांक - ६५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९७/१६ द.५/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/30/2016-17 अ वये भाग .११ यमुनानगर 
 मधील उवर त चौक सुशोिभकरण करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .46,21,849/- (अ र  
र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 30.30% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .33,82,500/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

ठराव मांक -१९१५२      वषय मांक - ६६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७९६/१६ द.५/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/63/2016-17 अ वये भाग .११ यमुनानगर 
मधील संभाजी राजे डांगण प रसरातील उवर त र ते बीएम प दतीने करणेकामी मे.एस.के.येवले 
आ ण कं. िन.र. .46,21,848/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे अ ठेचाळ स 



31 
 

 
 

  फ ) पे ा 16.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .40,66,764/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५३      वषय मांक - ६७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९५/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२२/२०१६-१७  अ वये भाग .६० मधील 
सांगवी गावठाण राममं दर प रसराची सुधारणा करणेकामी मे.राहुल क शन िन.र. .१४,९३,९३१/- 
(अ र  र कम पये चौदा लाख या नव हजार नऊशे एकतीस फ ) पे ा ८.५०% कमी  या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५४      वषय मांक - ६८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९२/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/३६/२०१६-१७ अ वये सांगवी भाग .६० 
मधील मुळानगर येथील संडास लॉकचे नुतनीकरण करणेकामी मे.राहुल क शन 

िन.र. .१०,५०,४२०/-(अ र  र कम पये दहा लाख प नास हजार चारशे वीस फ ) पे ा ८.५०% कमी  
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,०९,१९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१९१५५      वषय मांक - ६९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९४/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४०/२०१६-१७  अ वये भाग .६० मधील 
कचरा संकलन क ाची दु ती करणेकामी मे. राहुल क शन िन.र. .१८,६७,४००/- (अ र  र कम 
पये अठरा लाख सदुस  हजार चारशे फ ) पे ा ८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .१७,९४,१०५/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१९१५६      वषय मांक - ७० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२८८/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९३/२०१६-१७  अ वये भाग .५९ मधुबन 
सोसायट  येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड कॉ ट लॉक बस वणेकामी मे साई भा क शन 

िन.र. .१४,००,०००/- (अ र  र कम पये चौदा लाख फ ) पे ा ८.७०% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,४२,११०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५७      वषय मांक - ७१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९०/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९६/२०१६-१७  अ वये भाग .५९ गंगानगर, 
ढोरेनगर भागातील अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड कॉ ट लॉक बस वणेकामी मे साई भा 
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क शन िन.र. .१४,००,२००/- (अ र  र कम पये चौदा लाख दोनशे फ ) पे ा ८.७५% कमी  या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४१,५६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५८      वषय मांक - ७२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९३/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०६/२०१६-१७ अ वये सांगवी भाग .६० 
मधील कंुभारवाडा येथील संडास लॉकचे नुतनीकरण करणेकामी मे राहुल क शन 

िन.र. .११,२०,२४८/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार दोनशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 
८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,२७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१५९      वषय मांक - ७३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९१/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११९/२०१६-१७ अ वये सांगवी भाग .६० 
मधील चं मणीनगर येथील संडास लॉकचे नुतनीकरण करणेकामी मे राहुल क शन 

िन.र. .११,२०,३४८/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार तीनशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 
८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,३७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१९१६०      वषय मांक - ७४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२८९/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/६/२०१६-१७ अ वये भाग .६० सांगवी 
येथील चं मणीनगर अंतगत ग लीबोळाम ये ८०.०० िम.मी. जाड चे रबर मो डेड लॉक बस वणेकामी 
मे साई भा क शन िन.र. .१८,६६,६८४/- (अ र  र कम पये अठरा लाख सहास  हजार सहाशे 
चौ-याऐंशी फ ) पे ा ८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९३,४१७/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१६१      वषय मांक - ७५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
सदंभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९४३/१६ द.२/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३८/३०/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील ना यांचे ठक ठकाणी बेड ंग करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .३९,२१,५६९/-(अ र  
एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार पाचशे एकोणस र फ )  पे ा २८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
 िन वदा मंजुर दराने र. .२९,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

ठराव मांक -१९१६२      वषय मांक - ७६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९४७/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३८/२१/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे 
खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.मोटवानी & स स ्िन.र. . ३३,६१,३४५/-  (अ र  
तेहतीस लाख एकस  हजार तीनशे पं चेचाळ स फ )  पे ा २६.२६% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा 
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मंजुर दराने  र. .२६,०२,५८९/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९१६३      वषय मांक - ७७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९४६/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/१०/१६-१७ भाग .४८ येथील मनपा शाळा 
ते रहाटणी चौक येथील १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकसीत करणेकामी मे.पी.सी.सी.इं ा. ा.िल. 
िन.र. .९८,०३,९२२/-  (अ र  र. .अ या णो लाख तीन हजार नऊशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९२,६४,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 

या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९१६४      वषय मांक - ७८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९४९/१६ द.६/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३६/३/१६-१७ भाग .७  च-होली येथील          
च-होली गावठाण व प रसरातील र ते वकसीत करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.िल. 
िन.र. .१,८१,६४,८४०/-  (अ र  एक कोट  ए याऐंशी लाख चौस  हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा 
१०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .१,७१,६५,७७४/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
 
 



36 
 

 
 

ठराव मांक-१९१६५      वषय मांक - ७९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय  
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४७/१६ द.३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२२/२०१६-१७ अ वये भाग .१७ म ये 
डा वषयक कामे करणेकामी M/s.Balaji Construction िन.र. .२८,००,८१३/-(अ र  र. .अ ठावीस 

लाख आठशे तेरा फ ) पे ा १८.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२४,०२,६७७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/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-१९१६६      वषय मांक - ८० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/५८६/१६ द.६/१२/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 03 2016 17 मधील मनपा अंतगत 
कासारवाड  फेज-१ अंतगत मैलापाणी पंपहाऊसचे वा षक चालन  देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे. लोमॅक इं जिनय रंग कॉप रेशन यांचेकडुन िन.र. .४६,७९,९६०/- (अ र  र. .शेहचाळ स लाख 
एकोणऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) पे ा -१०.००% कमी या दराने क न घेणेस यांचे सोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१६७      वषय मांक - ८१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२७/१६ द.७/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर 
दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  २२० वॅट एलईड  ट लाईट फट ंग खरेद कामी िन वदा 
सुचना .५/९-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  

मे.सॉ ट ीप पॉवर ॉड स यांचे लघु म दर ( ती नग १३,६४०/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार 
एकुण र. .२०,८६,९२०/- (अ र  र. .वीस लाख शेहऐंशी हजार नऊशे वीस फ ) इतका खच येणार 

आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .२६,६५,८७२/- पे ा २१.७२% ने कमी 
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असलेने यांचे दर वकृत क न सदर पुरवठा धारकाकडुन करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणे कामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१६८      वषय मांक - ८२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४४९/१६ द.६/१२/२०१६  
मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .04 अ वये सन 
२०१६-१७ कर ता मनपा या 'ई' े य काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एनसीवाय एंटर ायझेस िन.र. .3,74,992/- (अ र  र. .तीन लाख चौ-याह र हजार 
नऊशे या णो फ ) पे ा 2.17% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१६९      वषय मांक - ८३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४४८/१६ द.६/१२/२०१६  

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .22 अ वये सन 
२०१६-१७ कर ता मनपा या 'ई' े य काय े ातील उदयानातील व वध कारचे बोअरवेल व पंपाचे 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. व प इले क स ए ड इं ज. िन.र. .3,03,668/- ( अ र  र. .तीन 

लाख तीन हजार सहाशे अडुस  फ ) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१७०      वषय मांक - ८४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४४७/१६ द.६/१२/२०१६  

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .8 अ वये दघी 
उप वभागाअंतगत वभागामाफत पुर वणेत आले या  फट ंग LED दवाब ी या खांबावर बस वणेकामी 
मे.कुमार इले क स & े ड ंग िन.र. .2,24,635/- ( अ र  र. .दोन लाख चो वीस हजार सहाशे 
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पस ीस फ ) पे ा 18.52% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१७१      वषय मांक - ८५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३८/१६ द.५/१२/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/129/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु दकरण 
क ातगत भाग .१३ िनगड  गावठाण नाला येथे द मंद र ते ीकृ ण मंद रापयत मु य 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी   M/S. VENKATESHWARA CONSTRUCTION 

िन.र. .29,99,802/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Eight Hundred Two 

Only)  पे ा 12.15% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 27,67,092 /- 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-१९१७२      वषय मांक - ८६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३९/१६ द.५/१२/२०१६  
वषय - भाग .४९ गु नानकनगर व इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  

 उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत.... 
वषय मांक ८६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक-१९१७३      वषय मांक - ८७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३७/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/2 /2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क पा अंतगत आकुड  येथील कुक  ना यामाधुन पांढरकरनगर पासून हॉटेल सावली पयत उव रत 
ठकाणी मु य जलिनःसारण निलका टाकणे व आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे तसेच 
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इतर जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी   M/S. SHREE GANESH 

CONSTRUCTION िन.र. .59,99,981/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न यानऊ हजार नऊशे ऐं याशी 
फ ) पे ा12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 55,38,312/- पयत काम 
क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम 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 माकं-१९१७४      वषय मांक - ८८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३५/१६ द.२८/११/२०१६  
वषय- िन वदा नोट स .५/८१/२०१६-१७ मधील अ. .२९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

िमळणेबाबत...  

वषय मांक ८८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९१७५      वषय मांक - ८९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३३/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/14/2016-17 अ वये ड भागातील जु या 
मलिनःसारण वा हनीं या सधुारण वषयक कामे करणेकामी  M/s P.V. DESHMUKH 
िन.र. .67,49,995/- (अ र  र. . सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे पं या नव पये)  पे ा 
१८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 58,11,746/- 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-१९१७६      वषय मांक - ९० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३६/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/ 53/2016-17 अ वये सांगवी/दापोड  
मैलाशु द करण क ातंगत ५९  मधुबन व उवर त प रसरात मॉडेल वॉड अंतगत जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s.VIP RAO DEVELOPERS िन.र. .29,99,651/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न यानऊ हजार सहाशे ए काव न पये) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 

रकम पये   26,14,196/- 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-१९१७७      वषय मांक - ९१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३४/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/97/2016-17 अ वये सांगवी मैलाशु द करण 
क ांतगत  भाग .६० सांगवी गावठाण, संगमनगर, िशंदेनगर, मुळानगर, हरकणी सोसायट  येथील 
ेनेज चबर आर.सी.सी. करणेकामी   M/s. VIP RAO DEVELOPERS िन.र. .37,49,611/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे अकरा पये) पे ा  १३.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये  34,17,395/- 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-१९१७८      वषय मांक - ९२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३५/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/103/2016-17 अ वये भाग .६० म ये 
मु य जलिनःसारण निलकाम ये सुधारणा करणेकामी   M/s.VIP RAO 
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DEVELOPERS   िन.र. . 29,99,778/-   (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सातशे 
अ याह र पये) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,45,804/- 

 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम 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-१९१७९      वषय मांक - ९३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३०/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/148/2016-17 अ वये भाग .२२ मधील 
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी   
M/s.CHOTELAL CHAUHAN   िन.र. .36,41,077/- (Rupees Thirty Six Lakh(s) Forty One 

Thousand Seventy Seven Only) पे ा 12.10 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
33,60,532/- 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-१९१८०      वषय मांक - ९४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३२/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/155/2016-17 अ वये कासारवाड  मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर  मधील  लांडेवाड  व उव रत ठकाणी मलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  M/s.KAPIL CONSTRUCTION   िन.र. .37,49,963/-(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty 

Nine Thousand Nine Hundred Sixty Three Only) पे ा ११.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये    35,04,340/- 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-१९१८१      वषय मांक - ९५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३१/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/162/2016-17 अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग . ३२ सँ ड वक कॉलनी म ये उवर त ठकाणी मलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी   M/s KAPIL CONSTRUCTION      िन.र. .37,49,289/- (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Two Hundred Eighty Nine Only)    पे ा १७.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये  32,67,505/- 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-१९१८२      वषय मांक - ९६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०९/का व/११६१/१६ द.०२/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

रा ीय शहर  आरो य अिभयनांतगत पंपर   िचंचवड महानगरपािलका काय े ात होणा-या 
मातामृ यु यांचे माण कमी करणेसाठ  म.न.पा.चे वै कय अिधकार  यांची एक दवसीय कायशाळा 
आयो जत करणे कामी झालेला खच .२६,०००/- यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१८३      वषय माकं - ९७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३६/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/14-2016/2017 मधील . .2 अंतगत 
र यावर दवाब ी वषयक कामे करणे (ड पी व इतर र ते) करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
िन.र. .65,33,410/- (अ र  र. .पास  लाख ते ीस हजार चारशे दहा  फ )  पे ा 17.55% कमी  या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९१८४      वषय मांक - ९८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३५/१६ द.०३/१२/२०१६  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/10- 016/2017 मधील . .5 अंतगत 
र यावर दवाब ी वषयक कामे करणे (ड पी व इतर र ते) करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
िन.र. .65,33,410/- [अ र  र. .पास  लाख ते ीस हजार चारशे दहा  फ ] पे ा 21.55% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१८५      वषय मांक - ९९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३७/१६ द.०३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/04 -2016/2017 मधील . .3 अंतगत 
र यावर दवाब ी वषयक कामे करणे (ड पी व इतर र ते)  करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
िन.र. .65,33,410/- [ अ र  र. .पास  लाख  तेह ीस हजार चारशे दहा फ ] पे ा 21.27% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१८६      वषय मांक - १०० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३४/१६ द.०३/१२/२०१६  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/08 -2016/2017 मधील . .१ अंतगत 
र यावर दवाब ी वषयक कामे (ड पी व इतर र ते) करणेकामी  मे. यश इले ो लाईन 
िन.र. .65,33,410/- [ अ र  र. .पास  लाख  ते ीस हजार चारशे दहा  फ  ] पे ा 17.55% कमी  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव माकं-१९१८७      वषय मांक - १०१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२४५/१६ द.०२/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५५/०१/२०१६-१७ मधील काम .१  
अ वये, भाग . २८  स नं.१०३, १०४, १०६, १०७ व १०८ मधील रेखांकनातील मोकळ  जागा 
वकिसत करणेकामी मे.देव क शन  िनवीदा र. . १,८६,७०,१४८/- (अ र  र. .एक कोट  
शहयाऐंशी लाख स र हजार एकशे अठठेचाळ स फ ) पे ा २१.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१,५३,३५,९४०/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१८८      वषय मांक - १०२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२४४/१६ द.०५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५३/०४/२०१६-१७ मधील काम .१  अ वये 
भाग .३ िचखली येथील गायरान े ात उ ान वकिसत करणेकामी मे.ड  ड  क शन िनवीदा 

र. .९३,३७,०६९/- (अ र  र. . या नव लाख सदोतीस हजार एकोणस र फ )   पे ा २२.२७% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७६,२०,५८९/- पयत  काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१८९      वषय मांक - १०३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३५६/१६ द.३/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५०/२-२०१६-१७ ए पायर इ टेट उ डाणपुलाखाली 
िचंचवड िलंकरोड बाजूकडे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .४६,६८,५००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे फ ) पे ा १३.००% कमी या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४२,६४,६७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१९०      वषय मांक - १०४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/४/का व/३९५/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन  २०१६-१७ या आिथक वषातील अज सादर केले या अपंगांना चलन 
वलन साधनांसाठ  अथसहा य देणा-या  योजनेत एकुण २३  लाभाथ  पा  झाले असुन सदर पा  
लाभाथ ना अथसहा य अदा करणे व याकामी येणारे एकुण र कम पये २,२४,७००/-   (अ र  र.  
दोन लाख चोवीस हजार सातशे  फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच अपा  अजापैक  
कागदप  तृट  पुतता क न पा  लाभा याना िश यवृ ी अदा करणेस व याबाबत या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१९१      वषय मांक - १०५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/४/का व/३९६/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत सन-२०१६-१७ या आिथक वषातील अज सादर केले या अपंगांना कमोड, 
टॉयलेट, वॉश बेिसन, कमोड फो ड ंग खुच  साधनांसाठ  अथसहा य देणा-या योजनेत एकुण १७ 
लाभाथ  पा  झाले असुन सदर पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा करणेस व याकामी  येणारे एकुण 
र कम पये १,४६,७२४/- (अ र  र. . एक लाख शेहचाळ स हजार सातशे चोवीस फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच अपा  अजापैक  कागदप  तृट  पुतता क न पा  लाभा याना 
िश यवृ ी अदा करणेस व याबाबत या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९१९२      वषय मांक - १०६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३६/१६ द.५/१२/२०१६  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील माहे 

ऑ टोबर, २०१६ मधील अ ावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१३६/२०१६ द.०५.१२.२०१६ अ वये पाठ वलेला कामाचा गोषवारा अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९१९३      वषय मांक - १०७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०६/का व/९२/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. 
महापािलके या इतर क याणकार  योजने अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव .९४४ 
द.२३/०६/२०१० अ वये मंजूर धोरणानुसार महापािलका ह तील न दणीकृत अनाथा म, िनराधारांचे 
सं थांम ये वा त यास असले या अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी देणे कर ता मा यता दे यात 
आली आहे. सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठ  दनांक ५/८/२०१६ रोजी  जाह र कटनानुसार अज 
माग वणेत आले होते. यानुसार १४४ अज ा  झाले असुन अज छानणी म ये ८८   अज पा  व ५६ 
अज अपा  झाले आहेत.  तर  एकुण ८८ पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकुण 
लाभाथ पोट   र कम पये ३,६०,०००/- (अ र  र कम पये तीन लाख साठ हजार फ ) इतका खच 

अपे त आहे. सन २०१६-१७ या व ीय वषात “अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी” या 
उपलेखािशषावर र. .२७,५०,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून र. .२५,८६,०००/- िश लक 
आहेत. यामधून सदरचा खच करणेत येईल.  यानुसार सोबत या प  “अ” याद  नुसार    पा  
अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी अदा करणेकामी र. .३,६०,०००/- (अ र  र कम पये तीन 
लाख साठ हजार फ ) चे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच अपा  अजापैक  कागदप  
तृट  पुतता क न पा  लाभा याना िश यवृ ी अदा करणेस येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९१९४      वषय माकं - १०८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१४७३/१६ द.१/१२/२०१६  

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामी मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१९५      वषय मांक - १०९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२७०/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/११६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील महेशनगर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .70,02,476/- (अ र  र कम पये स र लाख दोन हजार चारशे सहाह र 
फ ) 14.71% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .62,71,032/-  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-१९१९६      वषय मांक - ११० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२६९/१६ द.५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी मे ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .55,99,960/- (अ र  र कम पये पंचाव न लाख न या णव हजार नऊशे साठ फ ) 15.66% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .49,59,157/-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-१९१९७      वषय मांक - १११ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य   
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/१०१७/१६ द.०५/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .११ अ वये 
भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट त क चे र ते करणे. कामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र.  

३२,६७,७७५/- (अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार सातशे पं याह र फ ) पे ा ६% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .३०,७१,७०९/- 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 राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९१९८     वषय मांक - ११२ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय   
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३१२/१६ द.०६/१२/२०१६  
वषय - ओट  वभागातील Draeger Fabious मशीन Sr.No.ARYN-0034 व ARYN-0035 या  

 दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक ११२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक-१९१९९     वषय मांक - ११३ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय   
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३११/१६ द.०६/१२/२०१६  
वषय - ए स रे वभागातील अॅलजर कंपनीची ए स रे मशीन ८०० एम ए या दु तीसाठ   

आव यक पाटस खरेद बाबत... 
वषय मांक ११३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२००     वषय मांक - ११४ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय   
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/८/का व/१२०३/१६ द.०५/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये र पेढ  सु  
कऱ यात आलेली आहे सदर र पेढ म ये उपल ध असले या र  व र घटकांचे वतरण करणेकर ता  
दर िन त करणे आव यक आहे. णालयात वै क य उपचाराथ येणा-या णांचा आिथक तर 
पाहता SDP (Apheresis)चा कायम व पी र. .३,०००/- ती बॅग दर िन त करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक-१९२०१      वषय मांक - ११५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग-कायदा   
सूचक –मा. वमल काळे      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/४८४/२०१६ द.०१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुणे, येथील पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या नावे 
असले या चबर नं.५२ सी ब ड ंग येथील  ितस-या मज यावर ल टाँयलेट नुतनीकरण ित चबर खच 
र. .२२,५००/- (अ र  र. . बावीस हजार पाचशे फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२०२      वषय मांक - ११६ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४५५/२०१६ द.६/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .18 अ वये . .२९ 
मधील इं ायणीनगर, एमआयड सी व प रसरातील र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. सनशाईन इले. िन.र. .13,95,839/- (अ र  र. .तेरा लाख प यान  हजार आठशे 
एकोणचाळ स फ ) पे ा 16.55% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२०३      वषय मांक - ११७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४५४/२०१६ द.६/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .09 अ वये . .३६ 
मधील लांडेवाड , भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरातील र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.सनशाईन इले. िन.र. .11,44,602/- (अ र  र. .अकरा लाख च वेचाळ स 
हजार सहाशे दोन फ ) पे ा 17.55% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२०४      वषय मांक - ११८ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४५०/२०१६ द.६/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .27 अ वये फ़ 
े य कायालयातील िनगड   गावठान उप वभाग भाग .१२ पवळे हाय कूल प रसरतील आव यक 
ठकान या ेट लाइट द या चे नुतनीकरन करणेकामी (१६/१७) मे.कुमार इले & े डंग को. 
िन.र. .7,00,227/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे स ा वीस फ ) पे ा 17.03% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक-१९२०५      वषय मांक - ११९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४५१/२०१६ द.६/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .18 अ वये सन 
२०१६-१७ क रता मनपा या फ े य काय े ातील उ ानातील हायमा ट द यांची देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.कुमार इले & े डंग को. िन.र. .2,80,047/- (अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार स ेचाळ स 
फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२०६      वषय मांक - १२० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३३/२०१६ द.६/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12-2016/17 मधील अ. .7 अ वये मोशी 
उप वभागाअंतगत वभागामाफत पुर वणेत आले या LED फट ंग दवाब ी बस वणेकामी मे.कुमार इले 

& े डंग को. िन.र. .2,24,635/- (अ र  र. .दोन लाख चौवीस हजार सहाशे प तीस फ ) पे ा 
20.52% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२०७     वषय मांक - १२१ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .औ स/ं४/का व/९५३/२०१६ द.११/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  येथे िश णािथना िश ण देणेक रता तावात नमूद 
अ. .०१ ते ०९ कमचा-यांना मे.उ च यायालय येथे म.न.पा. व द दाखल यािचका 
.२५६६/२००५ दा यानुसार मे.उ च यायालयाचे आदेशास अिधन राहून व मा.कायदा स लागार 

यां या अिभ ायानुसार द.२५/११/२०१६ रोजी आळंद  या े िनिम  थािनक सु ट  अस याने 
द.२६/११/२०१६ (चौथा शिनवार) व द.२७/११/२०१६ (र ववार) अशा सा ा हक सु या असलेने 
द.२८/११/२०१६ रोजी एक दवस सेवा खंड देवून द.२९/११/२०१६ ते २८/०५/२०१७ पयत सहा 
म हने कालावधीक रता हंगामी िनयु  देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२०८     वषय माकं - १२२ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१५०३/२०१६ द.८/१२/२०१६  

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा  मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२०९      वषय मांक - १२३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६१/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०७/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ मधील 
डांगणाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सा ी इं जिनअस िन.र. .१६,०१,३४२/- (अ र  

र. .सोळा लाख एक हजार तीनशे बेचाळ स फ ) पे ा १६.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,०३,८०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९२१०      वषय मांक - १२४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६२/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६६/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ म ये 
जीसबी वेट िम स प तीने र ते करणेकामी मे.लोणावळा क शन िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१०,५५,१२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९२११      वषय मांक - १२५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६३/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०८/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 
िचंचवडगाव येथे मोरया मं दर प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड 
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स स िन.र. .१४,००,२८३/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे याऐंशी फ ) पे ा १६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३५,०५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२१२     वषय मांक - १२६ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६४/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१८/२०१६-१७ अ वये . .२४ ( ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह) येथील दा गाडन,  व गोलांडे इ टेट प रसरात ठक ठकाणी पे हंग लॉकची दु ती 
 करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .१९,४०,९२५/-(अ र  र. .एकोणीस लाख चाळ स हजार 

नऊशे पंचवीस फ ) पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,३०,५८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२१३     वषय मांक - १२७ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६५/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३२/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ पुनावळे 
येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ायझेस िन.र. .१५,४०,५५१/-(अ र  र. . 
पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे ए काव न फ ) पे ा २२.००% कमीया ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१२,६१,७११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक-१९२१४     वषय मांक - १२८ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६६/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६२/२०१६-१७ अ वये . .२४ ( ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह) म ये व वध काय माक रता मंडप यव था करणेकामी मे.िस द  एंटर ायझेस 
िन.र. .१३,८३,९२६/- (अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार नऊशे स वीस फ ) पे ा २०.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,६२,४९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक-१९२१५      वषय मांक - १२९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६७/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७२/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 
िचंचवडगाव महासाधू मोरया गोसावी सन २०१६-१७ उ सवाक रता मंडप यव था करणेकामी मे.िस द  
एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५००/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे फ ) पे ा २०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,७६,४२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२१६      वषय मांक - १३० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४६८/१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९३/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ म ये 
व वध कायकमांक रता मंडप यव था करणेकामी मे.िस द  एंटर ायझेस िन.र. .१३,९९,९०१/-(अ र  
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र. .तेरा लाख न या नव हजार नऊशे एक फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .११,७५,९१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९२१७     वषय मांक - १३१ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं१/का व/९४/१६ द.७/१२/२०१६  
वषय – को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ बाबत... 

वषय मांक १३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९२१८     वषय मांक - १३२ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६०५/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .7 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील भाग .०८ व १० मधील द यांची देखभाल व 
दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) कामी मे. कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .8,41,523/- (अ र  
र. .आठ लाख ए केचाळ स हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा 22.25% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२१९     वषय मांक - १३३ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६६७/१६ द.  /१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .8 अ वये वॉड .१८ 
व १९ मिधल मनपा या इमारतीचे वाय रंग करणे तसेच वाय रंगची दु ती करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन िन.र. .4,49,992/- (अ र  र. . चार लाख एकोण प नास हजार नऊशे या णव 
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फ ) पे ा 15.67% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२०     वषय मांक - १३४ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५२/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .35 अ वये भाग 
.५३ मधील चौधर  पाक वाकड हंजवड  पुल ते ोलईन व वेणुनगर व कावेर नगर सोसायट  अंतगत 
दवाब ी यव था करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .5,25,205/- (अ र  र. .पाच 
लाख पंचवीस हजार दोनशे पाच फ ) पे ा 5.95% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२१      वषय मांक - १३५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५९/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .21 अ वये अ 
े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप- वभागाम ये आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे 

उभारणे व नुतनीकरण करणेकामी (१६/१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .4,20,151/- 

(अ र  र. .चार लाख वीस हजार एकशे ए काव न फ ) पे ा 1.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२२     वषय मांक - १३६ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६३२/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .54 अ वये भाग 
.५३ प रसरातील दवाब ी अंतगत यव थेचे सुधारणा/नूतनीकरण  करणेकामी मे.कमल इले क 

एंटर ायजेस िन.र. .9,10,362/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 23.00% 
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कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२३      वषय माकं - १३७ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६८७/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .13 अ वये भाग 
.५५ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व आनषंिगक कामे करणेकामी मे. वमलाई 

इले क कॉप रेशन िन.र. .8,99,998/-(अ र  र. .आठ लाख न या णव हजार नऊशे अ या णव 
फ ) पे ा 26.56% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक-१९२२४     वषय मांक - १३८ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६०७/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .28 अ वये अ 
े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील भाग .२५, २६ व २७ मधील द यांची 

देखभाल व दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७)  मे.कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .8,41,523/- 

(अ र  र. . आठ लाख ए केचाळ स हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा 22.25% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२५     वषय मांक - १३९ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६०५/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .22 अ वये अ 
े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागामधील हायमा ट द यांची देखभाल व दु ती 

करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .4,19,700/- (अ र  र. .चार लाख 
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एकोणीस हजार सातशे फ ) पे ा 19.40% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२६     वषय मांक - १४० 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६७१/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .30 अ वये अ 
े ीय कायालयातील भाग .१५ दतवाड   प रसरातील  दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 

करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .3,89,606/- (अ र  र. .तीन लाख 
एकोणन वद हजार सहाशे सहा सहा फ ) पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२७      वषय मांक - १४१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६६९/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .15 अ वये अ 
े ीय कायालयातील भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान प रसरातील  दवाब ी यव थेची 

देखभाल दु ती करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .3,89,606/- (अ र  र. . 
तीन लाख एकोणन वद हजार सहाशे सहा फ ) पे ा 22.96% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२८     वषय मांक - १४२ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१२/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .30 अ वये सन 
२०१६/१७ कर ता 'ड' े य काय े ातील उदयानातील हायमा ट द यांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.कुमार इले कल & े ड ंग कंपनी िन.र. .1,49,958/- (अ र  र. . एक लाख एकोणप नास हजार 
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नऊशे आ ठाव ण फ ) पे ा 18.53% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२२९      वषय मांक - १४३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५९७/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .52 अ वये डांगे 
चौक ते पुनावळे या बी.आर.ट .र यावर ल दवाब ी यव थेची वा षक प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी ( भाग .51 व 52) मे.कुमार इले कल & े ड ंग कंपनी िन.र. .7,00,279/- (अ र  र. . 
सात लाख दोनशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 26.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक-१९२३०     वषय मांक - १४४ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सचूक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५५३/१६ द.२१/०९/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .13 अ वये वॉड 
.१८ म ये न याने होणा-या र यावर  पोल उभे क न दवाब ी यव था करणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन िन.र. .7,49,910/-(अ र  र. . सात लाख एकोण प नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 
25.15% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३१     वषय मांक - १४५ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५६१/१६ द.२६/०९/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .3 अ वये भाग 
.४९ पर सर तील दवाब ी अंतगत  यव थेचे सुधारणा/नूतनीकरण  करणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन िन.र. .9,10,362/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 22.23% 
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कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३२     वषय मांक - १४६ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५९९/१६ द.२९/०९/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .33 अ वये 
मनपा या 'ड' े य कायालयाअंतगत न याने वकसीत होणा-या उ ानांचे व ुतीकरण करणेकामी 
मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस िन.र. .2,99,976/- (अ र  र. .दोन लाख न या णव हजार नऊशे शहा र 
फ ) पे ा 19.05% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३३     वषय मांक - १४७ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५५५/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .26 अ वये वॉड 
.१८ मधील िमना कॉलनी, समथनगर प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणेकामी 

मे.यश इले ोलाईन िन.र. .7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा फ ) 
पे ा 25.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३४     वषय मांक - १४८ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५३१/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .28 अ वये 'ड' 

 े य कायालय क ेतील वाकड उप वभागातील . .४८, ५४ ते ५७ या प रसरात बी आर ट  एस 
र यावर ल िस नल यव थेचे देखभाल व दु तीची करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. 
िन.र. .5,99,997/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे स या णव फ ) पे ा 1.00% कमी 
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या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३५      वषय मांक - १४९ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५५९/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .44 अ वये वॉड 
.१८ मधील आदशनगर प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन िन.र. .7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोण प नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 
25.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३६      वषय मांक - १५० 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५४९/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .6 अ वये वॉड .१८ 
मधील िभमाशंकरनगर,द नगर प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणे कामी मे. यश 
इले ोलाईन िन.र. .7,49,910/-(अ र  र. . सात लाख एकोण प नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 
25.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३७     वषय मांक - १५१ 
दनांक – १५/१२/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५३५/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .20 अ वये सन-
२०१६-१७ कर ता वाकड थेरगाव उप वभागाचे काय े ातील चौकात नवीन वाहतुक िनयं ण दवे 
बस वणे व तदअनुषंगीक कामे करणेकामी (वाहतुक िनयं त होऊन अपघाताचे माण कमी होईल) 
मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .3,74,842/- (अ र  र. .तीन लाख चौ-याह र हजार आठशे 
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बेचाळ स  फ ) पे ा 3.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३८      वषय मांक - १५२ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६६३/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .२५ अ वये अ 
े ीय कायालयातील िनगड  ािधकरण  उप- वभगामधील व वध डांगणावर काश यव था करणे 

व नुतनीकरण करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .४,२५,८९६/- (अ र  र. . 
चार लाख पंचवीस हजार आठशे शहा णव फ ) पे ा १.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२३९      वषय मांक - १५३ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – डा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/५३३/१६ द.१६/०९/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा. डा,कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .८ द.७/१२/२०१६ अ वये ज हा तर 
शालेय हॉक  पधा २०१६-१७ मधून म.न.पा.शाळेचे ४ संघ, वभागीय शालेय हॉक  पधा २०१६-१७ 
क रता पा  झालेले अस याने या वजयी खेळाडंूना वभाग व रा य तर पातळ वर खेळ यासाठ  
उ कृ  चांग या दजाचे िश ण िमळ यासाठ  १० दवसांचे िश ण िशबीर आयो जत करणेस व 

याकामी येणा-या र. .६,०००/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक-१९२४०      वषय मांक - १५४ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – डा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/८/का व/१४७/२०१६, द.०७/०९/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .९ द.७/१२/२०१६ अ वये सन 
२०१६-१७ चे अंदाजप कात अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .३३,००,०००/-एवढ  तरतूद 
कर यात आलेली असून यापैक  आज अखेर र. .६१,४४४/- खच झालेला असून र. .३२,३८,५५६/- 
एवढ  तरतूद िश लक आहे. यापैक  र. .२,००,०००/- एवढ  तरतूद अ थायी आ थापना या 
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लेखािशषामधून मा.सभापती, डा सिमती वाहन इंधन या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२४१      वषय मांक - १५५ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सावा/२/का व/१९४/२०१६, द.१७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .१० द.७/१२/२०१६ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागांतगत न याने सु  कर यात येणा-या भोसर  
येथील पधा पर ा क ातील MPSC/UPSC या व ा यासाठ  न वन पु तकांची खरेद  करणेकामी 
सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन मांक १ जावक .सावा/१/का व/११६/२०१६ दनांक 

०९/०८/२०१६ अ वये िस द क न दरप क माग व यात आले होते. सदर  पधा पर ा क ाकर ता 
पु तक खरेद  करणेकामी पुरवठाधारकांकडून िन वदा कोटेशन माग वले असता ३ पुरवठा धारकाकडून 
िन वदा भर या असून आ द य ड युशन यांनी २०%, चैताली काशन यांनी २२%, नमदा काशन 
यांनी २३% कमी दराने िन वदा सादर केली आहे. नमदा काशन,पुणे यांनी नवीन  पु तक खरेद वर 
सवािधक हणजे २३% सुट दली आहे.  यानुसार ‘नमदा काशन पुणे’ यांचेकडून भोसर  येथे न याने 

सु  कर यात येणा-या पधा प र ा क ाकर ता एकूण ४०९  नवीन पु तके थेट प दतीने खरेद करणे 
कामी अंदाजे र. .७७,६४९/- इतका खरेद  खच  अपे त आहे. (अंदा जत र कम .१,००,८४३/- या 
२३% कमी दराने) नमदा काशन पुणे यांचेकडुन ा  झाले या लघु म दरानुसार भोसर  येथील 
अ यािसका व पधा प र ा क ास पु तक खरेद वर २३% सूट देवून र. .७७,६४९/- (अ र  
र. .स याह र हजार सहाशे एकोणप नास फ ) ची पधा प र ांची पु तके खरेद  करणेस व सदरचा 
खच “पु तक िनयतकािलके व लेखे” या लेखािशषातुन अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवळेचे वषय घेणेत आले - 
 
ठराव मांक-१९२४२      वषय मांक - १५६ 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. स वता साळंुके, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 

करणेकामी तावात नमुद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
  (वाढ/घट र. .१८,००,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक-१९२४३      वषय मांक - १५७ 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. स वता साळंुके, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
इ भागातील भोसर  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा कर यासाठ  मजुर पुर वणेचे 

काम िन वदा .६/१७/१५-१६ चे काम मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत सु  असून सदर कामास ३१ 
जानेवार  २०१७ अखेर मुदत आहे. अजून नवीन िन वदेची कायवाह  सु  असून नवीन पयायी 
यव था होईपयत मे.शुभम उ ोग यांचा कामाचा अनुभव ल ात घेता सदर या कामास नवीन 
िन वदा या होईपयत मुदतवाढ व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक-१९२४४      वषय मांक - १५८ 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 प.ंिचं.म.न.पा. काय े ातील संभाजीनगर येथील आर ण . GP 132 येथे बस टिमनल 
वकसीत करणेकामी िनयोजीत बांधकामाचे नकाशे MIDC कायालयात सादर केलेले आहेत. MIDC 
कायालयाकडुन सदर नकाशे तपासुन बांधकाम परवानगी देणेबाबत पुढ ल कायवाह  चालू आहे. सदर 
करणी बांधकाम परवानगी िमळणेपुव  छाननी शु क व वकास शु क संबंिधत वभागात अदा करणे 

आव यक आहे. तर  MIDC माफत मागणी करणेत येणारे छाननी शु क व वकास शु क र कम अदा 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक-१९२४५      वषय मांक - १५९ 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१७६९४ द.४/१०/२०१६ अ वये र कम .५,००,०००/- वग करण 
कर यास मा यता दे यात आली असून सदर या ठरावात तावात नमुद माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.         (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२४६      वषय मांक - १६० 
दनांक – १५/१२/२०१६      
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

मनपा दूरसंचार वभागामाफत व वध ठकाणी वायरलेस यं णा उभारणेत आली असून सदर 
यं णेचे परवाने क  सरकारचे संचार मं ालयामधून नूतनीकरण करणेत येतात. मनपा थायी सिमती 
ठराव .१८३९२ दनांक २९/११/२०१६ म ये “परवाना .१२३० ऐवजी परवाना .१३३०” अशी दु ती 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक-१९२४७      वषय मांक - १६१ 
दनांक – १५/१२/२०१६     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/३/का व/४७७/२०१६ द.१३/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 व वध भारती (१०१ एफ एम) व रेड एफ (९३.५) या रे डओ टेशनवर दनांक १६/१२/२०१६ 
ते ३१/१२/२०१६ या कालावधीत थेट प तीने कोणताह  करारनामा न करता िमळकत कर 
वसूलीबाबतची जा हरात िस  करणे व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक-१९२४८      वषय मांक - १६२ 
दनांक – १५/१२/२०१६       
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ सन २०१६-१७ अंतगत डसबर २०१६ म ये वरसागर 
संिगत महो सव (वष–१८ वे) चे आयोजन कर यात येत आहे. या महो सवासाठ  रा य, आंतररा य 
तसेच थािनक कलावंतांचे अंदाजप क य तरतूद या मयादेत काय मासाठ  मानधन,वाहन,चहापान, 
भोजन,िनवास, यव था करणेसाठ  आव यकतेनुसार खच र. .५०,०००/- शाल, ीफळ,मोमटो,वाहतूक, 
भोजन,िनवास यव था इ.अनुषंिगक खच करणे या महो सवासाठ  व ुत विन ेपण यव था, 
वृ प  िस , हो डगवर जा हरात िस  करणे व याच माणे महो सवासाठ  येणारा अनुषंिगक खच 
िन वदा न माग वता करारनामा न करता करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक-१९२४९      वषय मांक - १६३ 
दनांक – १५/१२/२०१६       
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
मंगळवार द.२०.१२.२०१६ रोजी महापािलकेची सवसाधारण (मा.महापािलका) सभा असलेने 

मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार द.२१.१२.२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. आयो जत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

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

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

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/११९/२०१६ 
दनांक - १६/१२/२०१६ 

       

                          
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

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


