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

कायप का मांक - २४१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १४/०९/२०१६           वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार 
दनांक १४/०९/२०१६ 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.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.नेटके सुमन राज   
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
१४) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१५)मा.जवळकर वैशाली राहुल  
 

          यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.साळव-ेवै क य संचालक, मा.ठाकूर-उपसंचालक 
नगररचना,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.माने,मा.दंडवते,मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे-सहा यक आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.च हाण, 
मा.क पले,मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.कांबळे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, 
मा.बुरसे-मु य अिभयंता पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले –  
 
वषय .७८) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

वषय .७९) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील वशेष योजना वषयक 
कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत-मा.स वता साळंुके,मा.वैशाली जवळकर 
यांचा ताव...  

वषय .८०) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील झोिनपु कायालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत-मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.... 

वषय .८१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील झोिनपु कायालयातील कामां या तरतुद म ये 
फेरबदल करणेबाबत-मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.... 

वषय .८२) सन २०१६-२०१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत-मा. वमल काळे, 
मा.अिमना पानसरे यांचा ताव.... 

वषय .८३) तरतूद वाढ/घट करणेबाबत-मा.नारायण ब हरवाडे, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
वषय .८४) उपअ नशमन क  उभारणेकामी स लागाराची नेमणूक करणेबाबत – मा.स वता 

साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .८५) स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत-मा.स वता साळंुके,मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव... 
वषय .८६) सांगवी- कवळे र यावर ल साईचौक येथे (जगताप डेअर ) लायओ हर व ेड 

सेपरेटर बांधणेकामी क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत- 
मा.स वता साळंुके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .८७) मनपाचे वृ ारोपणासाठ  िन वदा नो. .२/२०१५-१६ मधील दरानुसार (वाढ व) 
वृ संर क लोखंड  पंजरे खरेद  करणेस व याकामी लागणार  तरतूद वग 
करणेबाबत... 

वषय .८८) सभा आयोजनाबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
वषय .८९) डांगे चौक थेरगाव येथे (छ पती िशवाजी चौक) लायओ हर व ेड सेपरेटर 

बांधणेकामी क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत-मा. वमल 
काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

वषय .९०) क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .९१) क प यव थापन स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .९२) ठराव दु तीबाबत-मा.स वता साळंुके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
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वषय .९३) रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेबाबत-मा. वमल काळे,मा.अिमना पानसरे यांचा 
ताव... 

वषय .९४) मा. थायी सिमती ठ. .१७१६५ म ये दु ती करणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, 
मा. वमल काळे यांचा ताव... 

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

 

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

दैिनक सकाळ या मा.संचािलका िललाताई प ळेकर यांचे दुःखद िनधन झाले 
अस याने यांस ांजली वाहणेत यावी. 

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

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

अ) दनांक ३०/८/२०१६ व ०२/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३९)  
चा सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 

आ)  दनांक ०६/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४०) चा सभावृतांत  
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – १७१९२    वषय मांक – १  
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८१८/१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/68 /2016-17 अ वये िचंचवड   
मैलाशु द करण क ाअतगत भाग .८ व ानगर मधील व ानगर, द नगर, रामनगर (भाग) 
झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे 
करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. .29,99,995/- (Rupees 

Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Five Only) पे ा 10.08% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 28,32,475/- 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 यांच े बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १७१९३    वषय मांक – २ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८१९/१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/15 /2016-17 अ वये िचंचवड व आकुड  

मैलाशु द करण क ा अतगत भाग .१० अजंठानगर मधील  अजंठानगर, आंबे करनगर, 

दुगानगर, शरदनगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका टाकणे व इतर जलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. .37,49,987/- 

(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) पे ा 
10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 35,40,587/- 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 – १७१९४    वषय मांक – ३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८२१/१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/41/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२७ मोरवाड  पर सरा मधील मोरवाड , इंद रानगर, 

 अ णासाहेब मगर नगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका  टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . 
44,99,992/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Two 

Only) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,48,712/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१९५    वषय मांक – ४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८२२/१६ द.२३/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/52/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२५ िचंचवड टेशन प रसरामधील आनंदनगर, साईबाबानगर 
झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका  टाकणे व इतर जलिन:सारण वषयक कामे 
करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. .8249997/- (Rupees Eighty 

Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा 5.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 8229372/- 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 यांच े बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१९६    वषय मांक – ५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/५१९/२०१६ द.३०/७/२०१६ 
२) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/६५८/२०१६ द.१४/९/२०१६  

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका “ब” व "क" े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA  

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे   

कामासाठ  कामगार पुर वणे कामास मुदतवाढ देणेबाबत... (नोट स .४/२०१५-१६) 
मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली 

वनंती मा य क न वषय .५ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस  
परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७१९७    वषय मांक – ६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ व/जा/६६३/२०१६ द.२६/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 फ े य कायालय अंतगत व ुत मु यालयाकड ल चालू/पूण कामांना तरतूद अपुर  

अस याने सदर कामांना लागणार  तरतूद फ े य व ुत मु यालयाकड ल कामावर ल उपल ध 
तरतुद तून वग करण करणे आव यक आहे तर  तरतुद वग करणाची तातड ची आव यकता 
वचारात घेता र कम पये ३५,१३,०००/- (अ र  र. . प तीस लाख तेरा हजार फ ) इतक  
तरतूद तावात नमूद प  'अ' माणे वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७१९८    वषय मांक – ७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२६३/१६ द.२९/८/२०१६ 
वषय - भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई साठ  मशीनर  पुर वणेबाबत... 

वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १७१९९    वषय मांक – ८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग-म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/२१०/२०१६ द.२९/८/१६ 

    मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा णालयाक रता आव यक असणारे ईसीजी मशीन खरेद कामी  िस द करणेत 

आले या  ई- िन वदे माणे मे.Life plus healthcare pvt ltd या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. 
महाल मी ड युटस यांनी सादर केलेले  लघु म दर  र  २५,८१०/- साठ   िन वदा अट  १० 
नुसार थम वष गॅरंट /वॉरंट  व पुढ ल ३ वषाक रता वाष क देखभाल व दु तीकामी १% एएमसी 
अिधक Tri party contractकरारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे र. .४,३८,७७०/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२००    वषय मांक – ९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/६५०/२०१६ द.२/९/२०१६ 
वषय - संगणकाक रता बॅकअप सॉ टवेअर व सॅन टोअरेज क रता एसपीएस काड खरेद   

 करणेबाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १७२०१    वषय मांक – १० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/६४९/२०१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागाकड ल कामकाजाक रता iR4045 हा 

ंटर उपल ध कर यात आलेले आहे. सदर ंटरवर दर आठव याला होणा-या मा. थायी सिमती 
सभे या िमट ंगची काय मप ीका आ ण सभावृ ांता या ंट काढणेत येतात. साधारणपणे 
आ ापयत iR4045 ा ंटरवर ९ लाख कॉपीज झाले या आहेत. ंटरचे काह  पाट ठरा वक ंट 
काढलेनंतर बदलणे आव यक असते. ंटर स ह सींग केला असता याचे काह  पाट बदलणे 
आव यक अस याने आव यक सा ह याची खरेद  क न ंटरची दु ती करणे श य 

आहे.नगरसिचव वभागाक रता IR 3245,IR 4045 व IR6255 ंटर क रता टोनर NPG 26,54,56 ची 
आव यकता आहे तसेच मा हती व तं ान वभागाक रता HP 1025 Laser Printer Colour Toner 

ची आव यकता आहे. सदर सा ह य खरेद कामी  दरप क माग वले असता र. .१,९४,९११/- एवढा 
खच अपे ीत होता. सा ह य खरेद  करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने कोटेशन 
िस द कर यात आलेले होते.कोटेशन िस द  नंतर याम ये एकुण तीन कोटेशन ा  झालेली 

आहेत. सदरचे कोटेशन मा.अितर  आयु  यांचे सम  उघडणेत आले असता  याम ये मे.एस बी 
ईले ॉिन स, पुणे  यांचे दर सवात लघु म आलेले आहेत. यांचे दरानुसार र. .१,९१,९९०/- इतका 
खच अपे ीत आहे. यांचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.१५ ट कयांनी कमी ा  झाल ेआहेत. 
सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यांनी मा यता दलेली आहे.सदर कामाची तातड क 
वचारात घेता करारनामा न करता नगरसिचव वभागातील ंटर आय आर ४०४५ दु ती करणे 
व टोनर खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१,९१,९९०/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२०२    वषय मांक – ११ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/३६७/१६ द.१/९/२०१६ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .5/1/ -2016-17 अ वये 

भाग .२३ तानाजी नगरातील ख डे चेस को डिम स प तीने डांबर करण करणे  मे.िस दे र 
एंटर ायजेस िन.र.  7,92,561/- पे ा 2.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे  याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२०३    वषय मांक – १२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५०६/२०१६ द.३१/८/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ.  1 अ वये भाग 

.४८ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व आनुषंिगक कामे करणेकामी          
मे. दग वजय इले कल िन.र. .8,99,998/- (अ र  र कम पये आठ लाख न या नव हजार 
नऊशे अ या नव फ ) पे ा 27.27%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२०४    वषय मांक – १३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .मभां/०४/का व/५००/२०१६ द.१/९/२०१६ 

 मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा गणवेश देय पु ष कमचा-यांकर ता ई िन वदा सुचना मांक 17/2016-17 अ वये 

गणवेश कापड खरेद कामी ा  कापड नमु यांची तां क तपासणी मा यता ा  मे बॉ बे 
टे सटाईल रसच असोिसएशन, घाटकोपर, मंुबई यांचेकडुन क न घेणेकामी आले या र. .23,518/- 

(अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे अठरा फ ) चे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२०५    वषय मांक – १४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६५/१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/66/2016-17 अ वये भाग .११ 

यमुनानगर मधील झाडांसाठ  संर क कठडे बांधकाम करण े कामी मे. व णू वठोबा नरळे 
 िन.र. .23,10,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 21% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,16,911/- 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 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२०६    वषय मांक – १५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६३/१६ द.२९/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/156/2016-17 अ वये  भाग .१ तळवडे 

येथे करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर िन.र. .14,00,558/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा 29% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,44,116/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२०७    वषय मांक – १६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२६६/१६ द.३१/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/96/2016-17 अ वये  भाग .६३ 

मधील कासारवाड  येथील म हला आय ट  आय इमारतीची रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे 
करणे  कामी मे. यंकटेश  मोहन धो े  िन.र. .1499140/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव 
हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा 23% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1212055/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२०८    वषय मांक – १७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२६७/१६ द.३१/८/२०१६ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/19/2016-17अ वये सन २०१६-१७ साठ  

भाग .६३ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणे  कामी 
मे. यंकटेश मोहन धो े िन.र. .15,99,371/- (अ र  र. .पंधरा लाख न या नव हजार तीनशे 
ए काह र फ ) पे ा 26.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1234315/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२०९    वषय मांक – १८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६९/१६ द.३०/८/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/115/2016-17 अ वये भाग .२ 

वेणीनगर मधील ता हाणेव ती, येथील उवर त सोसाय यांमधील र यांचे ठकाणी खड  मु न 
BBM प दतीने र ते करणे कामी मे. एच.ए.भोसले िन.र. .1400444/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा 30.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1026385/- 

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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२१०    वषय मांक – १९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६८/१६ द.२/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/82/2016-17 अ वये भाग .२ वेणीनगर 

मधील सहयोगनगर येथील उवर त सोसाय यांमधील र यांचे ठकाणी खड मु म BBM प दतीने 
र ते करणे  कामी मे.एच.ए.भोसले  िन.र. .14,00,444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे च वेचाळ स 
फ ) पे ा 30.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,26,385/- 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 अस याने  याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२११    वषय मांक – २० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७५/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 26/20/2016-17 अ वये भाग .६२ 

गणेशनगर, दापोड  या भागात पे ह ंग लॉक,गटर,कॉ ं ट पे ह ंग इ. थाप य वषयक कामे 
करणे कामी मे.िशवगंगा क शन  िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 
35.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,22,175/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२१२    वषय मांक – २१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७६/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/47/2016-17 अ वये भाग .६२ 

फुगेवाड , कासारवाड , दापोड  भागात पावसाळ  गटर करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
िन.र. .17,25,000/- (अ र  र. .सतरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा 32.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,29,839/- 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 अस याने  याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२१३    वषय मांक – २२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/७८/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६२/२०१६-१७ अ वये भाग .८ 

व ानगर ड -१ लॉक व इतर प रसरात र याचे साईड प टयांचे खड  मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन र. .२३,२४,८३६/-(अ र  र. . तेवीस 
लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस फ ) पे ा  १४.७०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२०,८२,२३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२१४    वषय मांक – २३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/७६/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७०/२०१६-१७ अ वये भाग .८ व ानगर 

ड -२ लॉक म ये र याचे साईड प याने खड मु म व बी.बी.एम.डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन र. .२३,२४,८३६/- (अ र  र. . तेवीस लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस 
फ ) पे ा  १४.७०% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,८२,२३९/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२१५    वषय मांक – २४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/८६/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/५७/२०१६-१७ अ वये भाग .१० 

मधील अंजठानगर तुळजाई व ती येथे र यांचे चरांचे ( े नंचेस)् खड  मु म व बीबीएम प ताने 
डांबर करण करणे करणेकामी M/S. H.A.BHOSALE िन.र. .९,२४,२१०/-(अ र  र. . नऊ लाख 
चो वस हजार दोनशे दहा फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,५३,९७०/-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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते 

येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२१६    वषय मांक – २५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/८९/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५४/२०१६-१७ अ वये भाग .  २७ 

म ये दशादशक फलक, साईट प टे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. PRAKASH 

CONTRACTOR िन.र. .१७,४६,८९२/-(अ र  र. .सतरा लाख सेहचाळ स हजार आठशे या णव 

फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४९,०४७/-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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२१७    वषय मांक – २६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/८०/१६ द.२/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/३८-२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 

म ये दशादशक फलक, साईट प टे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. PRAKASH 

CONTRACTOR िन.र. .१४,००,२२७/-(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे स ावीस फ ) पे ा 
१९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ११,९०,८९३/-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  आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२१८    वषय मांक – २७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/८४/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/७१/२०१६-१७ अ वये भाग .  २७ 

म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S.SHIVGANGA CONSTRUCTION 
िन.र. .१३,८६,८१५/-(अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार आठशे पंधरा फ ) पे ा २०.०१% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,६४,७७९/-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 आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२१९    वषय मांक – २८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/६३१/२०१६ द.१/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड .४९, ५०, 

५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक वाड .५८, ५९, व  ६० मधील  म.न.पा. 
चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार पुर वणे कामी ई-
िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या 
हो या. सदरची िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना   
कामगारांचे वेतन व भ  े यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क 
हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 

र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची 
अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  
यानुसार मे. ी साई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी 

सेवाशु का या ४३.८३% कमी दराने (र. . ४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी 
दराने िन वदा वकृत कर यात आली होती. यानुसार यांची दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार 
हणून नेमणूक क न कामाचा आदेश दे यात आला होता.  सदरचा कालावधी संपु ात आला आहे.  

महानगरपािलके या सव ०६ े ीय कायालयांतगत कामात एकसारखेपणा येणेसाठ  सदर कामास 
दनांक २/१/२०१७ पयत मुदतवाढ मंजूर करणेत आली आहे.  तथापी संबंधीत ठेकेदार यांनी 
दनांक ३०/०७/२०१६ च ेप ा वये मुदतवाढ कालावधीत काम करणेस नकार दश वला अस याने 
िन वदेतील सेकंड लोए ट संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था दापोड  यांचेमाफत ब व क 
े ीय कायालयांतगत ०७ वाडातील घरोघरचा कचरा  गोळा करणे व संकलन क ापयत वाहतूक 

करणे या कामासाठ  कामगार पुर वणे या कामासाठ  द. २४/७/२०१६ ते द. २/१/२०१७ पयत 
अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  थम पुण होईल या कालावधीसाठ  िन वदेतील 
मंजूर दराने ठेकेदार हणून नेमणूक करणे यांचेशी करारनामा करणे व कामाचे आदेश देणे या 
कामी येणारे अंदाजे र. .६२,५०,०००/- अथवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ब 
े ीय कायालयाअंतगत वॉडातील केरकचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे या कामासाठ  मे.साई 

मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांना जड वाहनासाठ  ६ वाहनचालक 
जादा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२२०    वषय मांक – २९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – िनवडणूक 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .िनवडणूक/२/का व/३६१/२०१६ द.६/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका भाग .०८ जागा ‘अ’ चे र  जागे कर ता पोट 

िनवडणूक २०१६ काय म मा.रा य िनवडणूक  आयोगाकड ल आदेश .रािनआ/मनपा२०१६/ 
. .८/का.०५ दनांक-११/०३/२०१६ अ वये जा हर केला होता. या माणे द.१७/०४/२०१६ रोजी 

मतदान घेऊन दनांक १८/४/२०१६ रोजी मतमोजणी घेऊन िनवडणूक या पार पडली आहे. 
सदर िनवडणूक चे वेळ  तावात नमूद केले माणे व वध कारणांसाठ   तातड चे कामकाजासाठ  

य  खच र. .2,71,955/- इतका कर यात आलेला आहे यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२२१    वषय मांक – ३० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४०६/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - जाधववाड  प रसरात आव यकतेनुसार पाईप लाईन टाकणेबाबत... 

वषय मांक ३० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १७२२२    वषय मांक – ३१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४०४/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथील उंच जलकंुभावर थाप य वषयक व पाणीपुरवठा  

 वषयक व वध कामे करणे व देखभाल दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १७२२३    वषय मांक – ३२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४०३/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - कुदळवाड  से.१३ व १६ प रसरात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणेबाबत... 
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वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १७२२४    वषय मांक – ३३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४०५/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - भाग . २८ म ये जुनी पाईप लाईन बदलून नवीन पाईप लाईन टाकणेबाबत... 

वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १७२२५    वषय मांक – ३४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२५६/२०१६ द.६/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/१-२०१६-१७ भोसर  उ डाणपूलाच े बाजूने 

स हस र ते वकसीत करणे व मजबुतीकरण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. 
िन.र. .१२,१३,५३,९७०/- पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,९५,८२,६३५/- 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 – १७२२६    वषय मांक – ३५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५१५/२०१६ द.६/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व वध यायामशाळा व वायसीएमएच वभागासाठ  आव यक मॅट व पडदे 

सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .18/2016-17 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील 1.  मे.पी.शेषा  अँड कंपनी, पंपर  यांचे बाब .01, 02 व 
03 साठ  र. .6,31,275/- व 2. मे टार फॅ ी स, िनगड  पंपर  यांचे बाब .01, 02 व 03 साठ  
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र. .6,31,275/- असे एकुण र. .12,62,550/- (अ र  र. . बारा लाख बास  हजार पाचशे प नास 
फ ) खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२२७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५१६/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - मनपाचे म हला व पु ष कमचा-यांसाठ  पावसाळ  सा ह य रेनकोट/रेनसुट खरेद बाबत...  

वषय मांक ३६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७२२८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – भांडार 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/६८२/२०१६ द.६/९/२०१६ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाच े नागरव ती वकास योजना वभागासाठ  िशलाई मशीन खरेद कामी 

ई.िन.सु. .१०/२०१६-१७  च ेजाह र कटन मुदतीत व बनचुक िस द के याने दै.लोकमत  यांना 
र. .१,५३,६००/-(अ र  र. . एक लाख ेप न हजार सहाशे फ ), दै.लोकस ा व दै.इं डयन 
ए स ेस यांना र. .२,५४,४००/- (अ र  र. . दोन लाख चौप न हजार चारशे फ )  या माणे 
बीले अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२२९     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८५९/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/158/2016-17 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .२ वेणीनगर, हे  े व ती, सहयोगनगर,ता हाणे व ती 
प रसरात जु या लाईन बदलणेकामी M/s B.K.KHOSE िन.र.  44,99,763/-(Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred Sixty Three Only)  पे ा 22.33% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 36,69,714/- पयत काम क न घेणेस   तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त   
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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 –१७२३०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६०/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/87/2016-17 अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .२ हे े व ती, ता हाणे व ती िचंचेचा र ता येथे मु य 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/s B.K.KHOSE  िन.र. .44,99,684/- (Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Six Hundred Eighty Four Only) या पे ा 16.00% कमी 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर  दराने र कम पये  39,68,721/- 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 –१७२३१     वषय मांक – ४० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६१/१६ द.२/९/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/95/2016-17 अ वये अ भागातील 

. .१८ व १९ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी M/s B.K.KHOSE िन.र. .28,50,000/-(Rupees Twenty Eight Lakh(s) Fifty Thousand 

Only) पे ा 19.89% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 22,83,135/-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 –१७२३२     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६२/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/100/2016-17 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१९ वा हेकरवाड , गु दारा इ. प रसरातील  जु या व खराब 
झाले या जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s B.K.KHOSE िन.र. .29,99,986/- 
(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Six Only ) पे ा 
22.50% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 24,41,239/-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 –१७२३३     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६३/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/130/2016-17  अ वये च-होली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ पीनगर तळवडे येिथल च हाण व ती व बाठेव ती 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.ASHOK CONSTRUCTION  

िन.र. .29,99,727/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred 

Twenty Seven Only)  पे ा 19.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 

पये   25,35,519/- 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 – १७२३४    वषय मांक – ४३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६४/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/ 141 /2016-17 अ वये च-होली व 

िचखली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली व सोनवण ेव ती,   शेलारव ती प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.ASHOK CONSTRUCTION  

िन.र. .29,99,576/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Five Hundred Seventy 

Six Only) पे ा 19.50% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये  25,35,392 /-

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 – १७२३५    वषय मांक – ४४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६५/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/107/2016-17 अ वये च-होली व 

िचखली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ तळवडे गावठाण व योितबा नगर प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION  
िन.र. .37,49,799/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Seven Hundred Ninety 

Nine Only)  पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  32,28,577/- 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 – १७२३६    वषय मांक – ४५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/८६६/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/1/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१२ कै.मधुकरराव पवळे हाय कुल प रसरात आव यकतेनुसार 
भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S.PRAVIN CONSTRUCTION िन.र. .29,99,481/-(Rupees 

Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Four Hundred Eighty One Only) पे ा 15.20% 

कमी या   ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,70,738/- 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 यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२३७     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/८६७/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/80/2016-17  अ वये िचखली 

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .२ वेणीनगर प रसरात आव यकतेनुसार  भुयार  गटर 
निलका टाकणेकामी M/S.PRAVIN CONSTRUCTION  िन.र. .37,49,804/- (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Eight Hundred Four Only)  पे ा 18.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  32,28,581/-  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 –१७२३८     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/८६८/१६ द.२/९/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/126/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .९ शाहुनगर येथील गजानन लाँ स ते नंद नी  हॉटेल 
पर सरातील जलिन:सारण निलका दु त करणे व आव यकतेनुसार न याने भुयार  गटर निलका 
टाकणेकामी M/S.PRAVIN CONSTRUCTION  िन.र. . 29,99,971/-(Rupees Twenty Nine 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Seventy One Only) पे ा 17.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .26,14,475 /- 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 –१७२३९     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/८६९/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/39/2016-17 अ वये भाग . २१ मधील 

उ ोगनगर झोपडप ट  व इतर प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा  कामे करणे व उवर त 
ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION  
िन.र. .28,00,932/-(Rupees  Twenty Eight Lakh(s) Nine Hundred Thirty Two Only) पे ा 
10.08% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,44,528/- 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 –१७२४०     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/८७०/१६ द.२/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/5/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२५ िचंचवड टेशन प रसरात आव यकतेनुसार   

जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION िन.र. . 
29,99,995/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Five 

Only) पे ा 5.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 29,92,495/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२४१     वषय मांक – ५० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२२२/२०१६ द.६/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  योगशाळा 

वभागा या मागणीनुसार यांचे वभागातील TB Culture System–Model–MGIT960 या 
उपकरणाचे CMC करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Becton Dickinson India Private 

Limited, Gurgaon यांनी दर कमी क न सादर केलेले र. .२,७८,५८७/-(अ र  र. .दोन लाख 
अ याह र हजार पाचशे स याऎ ंशी फ ) चे दरप क वकृत करणेत आले आहे. योगशाळा 
वभागातील TB Culture System – Model – MGIT960 चे CMC संबंिधत उ पा दत कंपनी 

M/s.Becton Dickinson India Private Limited, Gurgaon यांचेकडून  िन वदा न माग वता,  
करारनामा क न थॆट प दतीने CMC करणेकामी होणारा एकूण र. .२,७८,५८७/-(अ र  र. .दोन 
लाख अ याह र हजार पाचशे स याऎ ंशी फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७२४२     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग– यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२२३/२०१६ द.६/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या  डायिलसीस 

वभागातील े िसनस कंपनीची नादु त डायिलसीस मशीन (Sr.No.4V5AYG83) या दु तीकामी 
आव यक पाट खरेद  करणेकामी उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med 

Corporation,Thane यांनी एकूण र. .२३,५२३/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे तेवीस फ ) चे 
दरप क सादर   केले असुन सदरचे दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस 

वभागातील े िसनस कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No.4V5AYG83 या दु तीकर ता आव यक 
पाट उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांचेकडून 
िन वदा न मागवता, करारनामा न करता थॆट प दतीने यांनी सादर केलेले दरप क एकूण 
र. .२३,५२३/- (अ र  र. .तेवीस  हजार पाचशे तेवीस फ ) नुसार पाट खरेद  करणेकामी होणा-
या खचाला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२४३     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२२४/२०१६ द.६/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागातील MAQUET कंपनी या ०२ नग Operation Table (Sr.No.00672, 00678)  ची दु ती   
( पॆअर पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Maquet यांचेकडून िन वदा न 
मागवता, करारनामा न करता, थेट प दतीने करणेस तसेच सदर Operation Table दु त 
करणेकामी संबंिधत उ पा दत कंपनीने मागणी केले माणे १००% आगाऊ र कम र. .४,०६,४८५/- 
(अ र  र. . चार लाख सहा हजार चारशे पं याऎ ंशी फ ) देणेस व सदर दु तीसाठ   होणारा खच 
र. .४,०६,४८५/- ला मा. थायी सिमतीने ठराव .१६७२३, द.१९/०७/२०१६ अ वये मा यता 
दलेली आहे. सदर मंजुर ठरावात ऑपरेशन टेबल िस रयल नंबर 00272 ऎवजी िस रयल नंबर 

00672 हा चुक ने नमुद केला गेला असुन या ऎवजी 00272 हा िस रयल नंबर असणे आव यक 
आहे. यानुसार ठराव .१६७२३, द.१९/०७/२०१६  म ये नमुद केलेला िस रयल नंबर 00672 या 
ऎवजी िस रयल नंबर 00272 अशी मुळ ठरावात दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७२४४     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/रहाटणी/टे-८/३३०/१६ द.७/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द.२१।११।२०१३ मधील नमुद कायप दतीनुसार व 

मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द.२०।११।२०१५ मधील मा य धोरणानुसार मौजे रहाटणी, 
ता.हवेली, ज.पुणे येथील स.नं.१११,११२,११६ ते ११८,१२० ते १२२ सव पैक चे े ामधुन जाणारा 
उ र-द ण १८.०० मी. ं द वकास योजनेतील र याने बाधीत िमळकत धारकांना मोबदला अदा 
करणेकामी शासक य मोजणी नकाशा आव यक आहे. वर ल नमुद ठरावा माणे कायवाह  
करणेकामी येणारा शासक य मोजणी खच, ७।१२ उतारे, िमळकत प का इ याद  अनुषांिगक बाबी    
कामी र. .५,७८,०००/- (अ र  र कम पये पाच लाख अ याह र हजार फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२४५     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/ पं.गुरव/टे-८/३००/१६ द.२४/८/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 ी.अजय अ णासाहेब सासणे यांचे मौजे पंपळे गुरव, ता.हवेली, ज. पुणे येथील 

स.नं.८५।१ब।२।२ पैक  िमळकती या े ाची शासक य मोजणी महानगरपािलकेकडुन क न घेणे 
कामी साधी मोजणी फ  र. .५५,०००।– नगर भूमापन अिधकार , पंपर  िचंचवड यांना अदा करणे 
आव यक अस याने सदर मोजणी फ  व अनुषांिगक खच अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२४६     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – अिभलेख क  
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/२/का व/१७९/२०१६ द.१९/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 महारा  सावजिनक अिभलेख अिधिनयम २००५, महारा  सावजिनक अिभलेख 

अिधिनयम २००७ व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उप वधी २००३ नूसार सव वभागाचे 
अिभलेख वग करणा माणे जतन होणे आव यक आहे. यानूसार महानगरपािलके या अिभलेख 
क ाम ये अिभलेखाचे A,B,B1,C,D या माणे सव वभागाचे वग करण कामकाज सु  आहे. सदर 



28 
 

 
 

कामकाजाची मा हती असले या शासन सेवेतील ी.ए.ए.शेख. सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या 
अिभलेखापाल पदावर ल नेमणूक स आदेश ं .अिभक /१/का व/८४/२०१६ दनांक ३१/३/२०१६ 
अ वये द.१/३/२०१६ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ दे यात 
आली होती. यांची मुदत ३१/०८/२०१६ रोजी संपु ात येत आहे. अिभलेख क ासाठ  
अिभलेखपाल पद िनमाण कर यात आलेले नाह . तसेच तावात नमूद के यानुसार अिभलेख 
यव थापनाचे काम करावयाचे अस याने मानधनावर ल नेमणूक स मुदतवाढ देणे आव यक 
अस याने अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यां या 
िनयु स दनांक १/९/२०१६ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या या 
पूव याच एक त मानधनावर मूदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२४७     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१४२७/२०१६ द.६/९/२०१६ 
वषय - िचखली येथील घरकुल या ठकाणी कंटेनर बस वणेत येऊन तेथे व भाग .३१ दघी  

येथील मनपाचे जु या जकात ना याम ये नवीन दवाखाना (ओ.पी.ड .) सु  करणेबाबत    
तसेच नवीन दवाखा यासाठ  डॉ टर व अ य कमचा-यांची िनयु  करणेस मा यता   
देणेबाबत... 

वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७२४८     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५३५/१६ द.६/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/४३/१६-१७ भाग .३५ भोसर  गावठाण 

दश या वधी घाटाचे उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.सा ी इं जिनयस 
िन.र. .५६,०७,४३४/- (अ र  र. .छप न ्  लाख सात हजार चारशे चौतीस पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५२,९९,०२५/- 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. 
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ठराव मांक –१७२४९     वषय मांक – ५८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५३९/१६ द.८/९/२०१६ 
वषय - भाग .३१ दघी मधील पूव भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ५८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७२५०     वषय मांक – ५९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४०/१६ द.८/९/२०१६ 
वषय - भाग .३१ दघी  येथील समथनगर मधील र ते डांबर करण करणबेाबत... 

वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७२५१     वषय मांक – ६० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४१/१६ द.८/९/२०१६ 
वषय - भाग .३१ दघी मधील प म भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ६०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७२५२     वषय मांक – ६१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४२/१६ द.८/९/२०१६ 
वषय- भाग .३१ दघी येथील गायकवाडनगर मधील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ६१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७२५३     वषय मांक – ६२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४३/१६ द.८/९/२०१६ 
वषय - भाग .४६ येथील पवनानगर व आदशनगर भागातील अंतगत र ते हॉटिम स  

 प दतीने डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक ६२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७२५४    वषय मांक – ६३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/७४३/२०१६ द.७/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहरातील नाग रकांना BRTS बस सेवा पुर वणेक रता 

४५ क.मी. लांबीचे एकूण ४ मुख र ते वकसीत करणेचे काम हाती घेतले आहे. या र यावर 
PMPML माफत बीआरट ची बस सेवा पुर वणेत  येणार आहे. ह सेवा पुरवीत असताना तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना BRTS मधील तां क बाबीक रता अनुभवी स लागारकडून 
सेवा घेणे आव यक होते. याअनुषंगान े पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने अहमदाबाद बीआरट एस 
म ये केले या कामा या अनुभव व जागितक बँके या व र  वाहतूक त  ीमती नुपूर  गु ा 
यांनी िशफारस केले या माणे ी ितक दवे यांची तां क स लागार  (Technical Advisor) 
हणून नेमणूक PMPML व पं.िचं.मनपा साठ  सवकष मदत व मागदशन करणकेामी मा. 
थायी सिमती ठराव .७०४८ द.१७/०६/२०१४, १०८५४ द.२७/०२/२०१५, १२२०६ 
द.१९/०८/२०१५ व १५३८० द.२६/०२/२०१६ नुसार केलेली आहे. ी. तीक दवे ०१/०९/२०१४ 
पासून या पदावर काम कर त आहेत. यांचे केले या कामा या अनुभव वचारात घेऊन यांची 
पुनः पं.िचं.मनपा व PMPMLक रता तां क स लागार हणून मानधनावर ३१ माच २०१८ पयत 
ित म हना १.२५ ल  + सेवा कर इत या मानधनावर नेमणूक करणेस व यासाठ चा खच 

जागितक बँक कडून मनपास ा  होणा-या GEF Grant अनुदानातून होणा-या  येक ६ म हने 
कालावधीसाठ  करणेस व ी ितक दवे यांची पुढ ल सहा मह यांसाठ  (१ स टबर २०१६ ते २८ 
फे ुआर  २०१७) बीआरट एस क रता तां क स लागार पद  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७२५५    वषय मांक – ६४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – शासन 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/११/का व/८३९/१६ द.२४/८/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 वाढ या औ ोिगकरणाने व नागर करणाने िनमाण झाले या सम या हाताळ यासाठ  

थािनक वरा य सं थामधील अिधका-यांना बदल या प र थीती संदभात नवीन तं ान 
काय ातील सुधारणा शासनातील नवनवीन मु े व महारा  नागर   े ातील शासन सु ढ 
कर याची बाब ल ात घेऊन यशवंतराव च हाण  वकास शासन बोिधनी (यशदा) यांनी तयार 
केले या पद यु र पद वका िश ण अ यास मास शासन िनणय मांक - संक ण२००६/ 
५१३/ . .९०/२००६/न व/२० मं ालय मुंबई-४०००३२ दनांक २०/०९/२००६ अ वये शासन 
मा यता दान केली आहे. महानगरपािलकेचे सहा यक आयु /सह आयु /खाते मुख वा त सम  
पदावर ल अिधकार  यांना हा अ यास म आव यक राह ल. व उप ज हािधकार  संवगातील जे 
अिधकार  महानगरपािलकेम ये उपआयु /सहा यक आयु  या  दजा या ितिनयु वर येतील 
ते हा यांना थम वषात जाता येईल व सदर या िश णाचे तीन वषय एका वषात उ ीण 
करणे आव यक राह ल. या िश णासाठ  तीन वषयाकर ता येक वषात एकूण िश णाथ  
म ये पह ले तीन मांक  िमळ वणा-यांना तसे माणप  एका अ यु कृ  गोपिनय अहवाला या 
समक  मान यात येईल. तसेच अशा िश णाथ ना ो साहनपर एक अितर  वेतनवाढ दे यात 
यावी. यशदा मधील सदर  िश णाचा कालावधी हा कायकाल मान यात यावा. सदर या 
िश णाची तयार  कर यासाठ  पर वत त रजा दे यात यावी अशी तरतूद कर यात आली आहे. 

या िश णाकर ता एका अिधका-यांस र कम पये १,९१,०००/- इतक  फ  आहे. अितर  
होणारा खच संबंिधत अिधका-यांनी  वत: करावा. िश णानंतर मंुबई   व ापीठातफ पर ा 
घे यात येणार आहे. िश णचा कालावधी हा वषभरात ०८  दवसांची ४ स  ेअशा व पाचा 
असून िश णा अंतगत भारताम ये एक व भारताबाहेर परदेशाम ये एक अ यासदौरा अंतभूत 
आहे. परदेश दौ-याचा खच फ  म ये अंतभूत आहे. शासन िनणयातील तरतूद , िश णाचा 
अ यास म यांचा  वचार करता महानगरपािलकेमधील खाली माणे अिधकार  यांना सन २०१६-
२०१७ या स ासाठ   पाठ व यात आले आहे. 

 
अ. .अिधका-यांचे नांवे पदनाम वभाग 

१) ी.जगताप उ हास बबनराव नगरसिचव नगरसिचव वभाग 

२) ी.खोसे चं कांत िशवाजी े ीय अिधकार  'ड' े य कायालय 

३) ीम.दु गुडे आशादेवी मा ती सहा.आयु  'अ' े य कायालय 

४) ी.तांबे रामदास  गणपतराव उपशहरअिभयंता पाणी पुरवठा वभाग 

५) ी.सवणे ीकांत ीिनवास कायकार अिभयंता बी आर ट  एस वभाग 
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उपरो  माणे अिधका-यांच े िश ण खच येक  र. .१,९१,०००/- माणे एकूण 
र. .९,५५,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख पं चावन हजार फ ) यशदा पुणे यांना फ  अदा 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२५६     वषय मांक – ६५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/५/का व/२९४/२०१६ द.८/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 आरो य मु य कायालयाअंतगत  कचरा थानांतर क ाकडे  बी.आर.सी. वाहन .  

९८६० व बी.आर.सी. वाहन .९९३९ या दोन वाहनांचे टायर खराब झालेने नवीन टयुबलेस 
टायस, मे.गणराज एंटर ायजेस, C/o. सीएट िल. यांच ेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता 
खरेद  केली अस याने याकामी आले या य  र. .२,९७,५१८/- चे खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२५७    वषय मांक – ६६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – जलशु कण क  स.े२३ 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/८५/२०१६ द.७/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पाणीपुरवठा वभागाकड ल शु  अशु  जलउपसा क  से.२३ व ुत या  

लेखािशषावर ल चालू व न वन भांडवली कामांसाठ  सन २०१६-१७ कर ता र. .९,००,००,०००/- 
इतक  तरतूद आहे. सदरचे न वन कामांपैक  आव यकते माणे िन वदा काढावयास व चालू 
असले या कामांसाठ  कमी असले या तरतुद चे अंतगत वग करण क न पुरेशी कामिनहाय 
तरतूद करणे आव यक आहे तर  तावात नमूद अ. .१ ते २४ इत या कामांसाठ  वाढ/घट 
क न आव यक या तरतुद चे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.                         

 (वाढ/ घट र. .२,९१,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१७२५८     वषय मांक – ६७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६२८/२०१६ द.३/९/२०१६ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/45-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 

.13 िनगड  गावठान मधील व छ भारत अिभयाना अंतगत र यवर ल राडारोडा उचलणे 
यासाठ  यं णा पुर वण े मे. ड .एम.एंटर ायजेस मनोज नानकाणी िन.र. .9,24,370/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२५९     वषय मांक – ६८ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६३०/२०१६ द.३/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/66-2016-17   मधील अ. .1 अ वये 

भाग .13 िनगड  गावठान मधील थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करण े
मे.के पी कं शन िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 
21.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२६०     वषय मांक – ६९ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६३१/२०१६ द.३/९/२०१६ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/110-2016-17 मधील अ. .1 अ वये, भाग 

.११ यमुनानगर मधील ठक ठकाणी नामफलक दशादशक फलक बचेस बस वणे व थमा ला टर 
प टे मारणे इ. व वध थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,365/-
 (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस  हजार ितनशे पास  फ ) पे ा 22.23%  ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७२६१     वषय मांक – ७० 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६३२/२०१६ द.३/९/२०१६ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/70-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .११ यमुनानगर मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा उचलणे या 
साठ  यं णा पुर वणे मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .9,24,369/-(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे एकोण स र फ ) पे ा 22.22% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२६२     वषय मांक – ७१ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६२९/२०१६ द.३/९/२०१६ 

 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/59-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .५ कुदळवाड -जाधववाड  मधील र यांची फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ याद ची दु ती 
करणे मे.ड  एम एंटर ायजेस मनोज नानकाणी िन.र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे एकोनस र फ ) पे ा 27.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२६३     वषय मांक – ७२ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – शासन 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१३/का व/७७/२०१६ द.६/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा.अित.आयु  यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन .MH-14AE-8500 COROLLA 

कर ता न वन टयुबलेस टायर मे.दशन टायस यांचे कडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  
कर यास व याकामी येणा-या र. .२०,९००/-(अ र  र. .वीस हजार नऊशे फ ) खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७२६४     वषय मांक – ७३ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/१५१८/१६ द.६/९/१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पात 

तावात नमूद व वध पदे (१४) सहा म ह याकर ता भरणेकामी वतमानप ात जा हरात दली होती. 
या या मुलाखती घेणेत आ या हो या. याम ये जे उमेदवार पा  झाल े यांना नेमणुका देणेत 
आले या अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२६५     वषय मांक – ७४ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार(वै कय) 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/२२४/२०१६ द.८/९/२०१६ 
मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
न वन भोसर  णालयाक रता आव यक Bedside Locker 80 Nos  खरेद  करणेकामी Fab-

o-weld Engineers कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.ओम ए टर ायजेस यांनी सादर केलेले लघु म दर 
ती नग र. .३,५००/- साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे र. .२,८०,०००/- चे 

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

-------- 
ठराव मांक –१७२६६     वषय मांक – ७५ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभा/ं७/का व/६९३/२०१६ द.८/९/२०१६ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपाचे लेखा वभागास संगणक संच व ंटर  खरेद कामी  कोटेशन नोट स .१६/२०१६-१७ 

अ वये  िसलबंद पाक टात दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा   तीन कोटेशनधारकांपैक   

मे.एस.बी. इले ॉिन स यांच ेसंगणक संच व ंटर सा ह याचे सवात लघु म दर एकूण 
र. .१४३९००/- ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने लेखा वभागास  खालील माणे १ नग संगणक 
संच व २ नग ंटर खरेद  कामी एकूण र. .१,४३,९००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर 
हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .१,४६,३००/- पे ा १.६४% ने कमी अस याने वकृत  करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 

करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७२६७     वषय मांक – ७६ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – मा यिमक 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/३०१/१६ द.८/९/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा यिमक शाला त माण प  २०१६ या िनकालानुसार  ८०% पे ा जा त गुण 

संपादन केले या गुणवंत व ा याचा स कार समारंभ काय म दनांक ३१/७/२०१६ रोजी संप न 
झालेला आहे. मा. थायी सिमती या ठरावा या अनुषंगाने मा.आयु  सो यांचेकड ल आदेशा वये 
ई.१० वी गुणवंत व ा याना ब ीस र कम अदा करणेकामी आदेश िनगत करणेत आलेले होते. 
मु या यापक मा यिमक व ालय केशवनगर यांनी दनांक २८/७/१६  अ वये मारकड आंनद 
पोपट या व ा याने ८०% गुण संपादन केले अस याने याच ेनांव नजरचुक ने पाठ व याचे राहुन 
गे याचे कळ वले असुन सदर व ा याची गुण प केची स य त सादर क न ब ीस र कम 
अदा करणेकामी वनंती केले नुसार मारकड आंनद पोपट यांस ८०% गुण ा  असलेने मनपा 
धोरणानुसार यास र. .२५,०००/- ब ीस र कम अदा करणेत आलेली अस याने यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७२६८     वषय मांक – ७७ 
दनांक – १४/०९/२०१६    वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/०३/का व/३८०/२०१६ द.७/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या करआकारणी व करसंकलन वभागामाफत 

महानगरपािलका ह तील िमळकतकर वषयक संपूण कामकाज चालते. सन २०१६-२०१७ म ये 
िमळकतकरातील सवलत योजनांचा लाभ िमळकतधारकांना  िमळणे व मनपाचा जा तीत जा त 
िमळकतकर वसुली होणेकामी  जनजागृती मोह म राब वणेत आली होती. जनजागृती 
मो हमेअंतगत १२ मु य चौकात लावणेत आले या ले स/बोड, पकरसेट व भा याने घेणेत 
आले या वाहनांचा तावात नमूद माणे खच झालेला आहे. याच माणे शहरातील मुख 
ठकाणी १२ मु य चौकात म.न.पा.ने जाह र केले या सवलत योजनांचे जनजागृती करणेकामी   
म.न.पा. परवानाधारक एज सी मे.िमड याज आय डया यांचेकडून ले स/बोड नमुना अंितम 
क न २०x२० फुट साईजचे ले स/बोड छपाई क न दनांक २२/०६/२०१६ ते ३०/०६/२०१६ 
अखेर ८ दवस िस  करणेत आलेले अस याने संबंिधत वाहनपुरवठाधारक, पकर पुरवठाधारक 
यांनी िमळकतकर सवलत योजना जनजागृती मोह म राब वणेकामी द.२३/०६/२०१६ ते 
द.३०/०६/२०१५ अखेर एकूण ८ दवस वाहने व पकरसेट पुर वलेले आहे. यांचा एकूण खच  
र. .६४,०००/- तसेच मे.िमड याज आय डया यांनी २०X२० ले स/बोड छपाई   क न १२ मु य 
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चौकात िस  केलेले असून यांचा खच र. .१,००,८००/- झाला अस याने सदर या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 
ठराव मांक –१७२६९      वषय मांक – ७८ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद 
के या माणे तरतूद िन वदा काढ यासाठ  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

            (वाढ/घट–र. .१७,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १७२७०     वषय मांक – ७९ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

क मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात वशेष योजना वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

      (वाढ/घट–र. .२६,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७२७१     वषय मांक – ८० 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव...  
झोिनपु कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमदू माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट–र. .२,७५,०००/-)    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२७२     वषय मांक – ८१ 
दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
झोिनपु कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमदू माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट–र. .१२,००,०००/-)    

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

ठराव मांक – १७२७३     वषय मांक – ८२ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ च े अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे तरतुद 

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट–र. .८,००,०००/-)    

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

ठराव मांक – १७२७४     वषय मांक – ८३ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा या इ भागातील भोसर  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  मजुर पुर वणे (२०१५-१६) (िन. .६/१७/१५-१६) हे काम मे.शुभम उ ोग यांचेमाफत 
चालु असुन कामाची मुदत ९ म हने होती. परंतु टडरची र कम स टबर २०१६ अखेर पयतच 
पुरणार अस याने काम संपणार आहे. तसेच नवीन ठेकेदार िनयु ची िन वदा या चालु 
अस यामुळे आ ण म.न.पा. कडे पयायी यं णा उपल ध नस यामुळे पाणीपुरवठा व कळ त होऊ 
नये हणून सदरचे काम मे.शुभम उ ोग या सं थेकडून नवीन ठेकेदाराची िनयु  होईपयत या 
िन वदे या मंजुर दरानेच (-६.५८% कमी) काम क न घे यास व यासाठ  (४ म हने कालावधी 
कंवा नवीन ठेकेदार िनयु  यापैक  जे प हले होईल तोपयत मुदतवाढ) येणा-या य  खचास 
आ ण सदर खच करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे वाढ-घट करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.           (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७२७५     वषय मांक – ८४ 

दनांक – १४/०९/२०१६     

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

१) च-होली फाटा, चो वसवाड  स.न.१७ व १८ येथील र यालगतची १४ गंुठे जागेम ये 
उपअ नशमन क  उभारणे. २) मोशी येथील स.नं.७०१,७०४ येथे उप अ नशमन क  उभारणे  
या कामांसाठ  मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग इं जिनअस ा.िल. (NICEPL) या सं थेची 
नेमणुक क न मनपाच े चिलत दरानुसार  िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा प ात (Post 

Tender Activity ) साठ  वीकृत िन वदा कंमती या (Accepted Tender Cost ) २ %  व िन वदा 
प ात ( Post Tender Activity ) साठ  ०.७० % फ  अधीक सेवाकर ( Service Tax) इ. मनपा या 
िनयमानुसार  करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – १७२७६     वषय मांक – ८५ 

दनांक – १४/०९/२०१६     

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

मोशी ािधकरण से टर नं. ६ येथील वरा य गाडन ते पुण-ेनािशक र यापयतचा २४ 
मीटर ं द चा ड .पी. र ता वकसीत कर याचे काम कर यासाठ  स लागार यांचेमाफ़त स ह 
करणे, र यांवर ल व वध सेवा वा ह यांच े (पाणीपुरवठा, जलिनसाःरण, व ुत, ऑ टकल 
फ़ायबर, म.रा. व. व.कं.,दुरसंचार इ.) थलांतर क न िनयोजीत मागणीनुसार वकसीत करणे व 
थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणनप क तयार करणे व िन वदा बन वणेसह कामाची 

देखरेख करणे, इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व िन वदा  प ात (Post Tender Activity) 

कामे करावी लाग़णार आहॆत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उपरो  संबंधीत अशा व वध 

क पांसाठ  स लागार मे.नील इ ा चर अँ ड क सलट ंग इंजीिनअस ा.िल. क सलटंट यांची 
स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली आहे. या बाबींचा वचार कर ता उपरो  वषयाकामी      
मे. नील इ ा चर अँ ड क सलट ंग इंजीिनअस ा.िल. क सलटंट यांची स लागार हणून नेमणूक 

क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre Tender Activity) साठ  १ %  व िन वदा  प ात 
(Post Tender Activity) साठ  वीकृत िन वदा कमती या (Accepted Tender Cost) १.५०% व फ़  

अधीक सेवाकार (Service Tax) इ.मनपा या िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७२७७     वषय मांक – ८६ 

दनांक – १४/०९/२०१६     

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी- कवळे र ता ४५.० मी. माणे 
ं द करण करणेत आला आहे. या र यावर ल साई चौक (जगताप डेअर ) येथे लाय ओ हर 
ज व ेड सेपरेटर बांधणेकामी क प यव थापन स लागार हणून मे.सी. ह .कांड 

क स टंटस ा.िल. यांची नेमणुक करणे व मनपा चिलत दर खाली दले या प रिश ानुसार  
 

िन वदापुव कामकाज ( Pre Tender Activity ) – ४,००,०००/- ित चर 

२) Soil Investigation  चालू दर सुची + १५ %  

ब) िन वदेनंतरचे कामकाज ( Post Tender Activity) 

य  क प खचा या १.८ % फ  अिधक ठेकेदाराचे वत:चे डझाईन अस यास ुफ चे कंगसाठ  
य  क प खचा या ०.५० % फ  राह ल. कंवा क प स लागाराचे डझाईन असलेस क प 

खचा या १.८० % फ  अिधक १.०० % अशी फ  राह ल. 
तसेच वर ल सव फ  अिधक य  सेवाकर अशी फ  दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७२७८     वषय मांक – ८७ 

दनांक – १४/०९/२०१६     वभाग - उ ान 

सुचक – मा.अिनता तापक र      अनुमोदक-मा.संजय वाबळे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४३१/२०१६ द.१२/९/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

वृ संर क लोखंड  पंजरे पुरवठा करणेस म.ेरेखा इं जिनअर ंग स हसेस हे तयार आहेत. 
मे.रेखा इं जिनअर ंग स हसेस यांचेकडून वाढ व ४००० नग लोखंड  पंजरे िन वदा 
नो. .२/२०१५-१६ च े मंजूर दरानुसार हणजेच अंदाजप क य दरापे ा हणजे – १८.८४% ने 
कमी हणजेच र. .९७२/- ती नग या दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३८,८०,०००/- खचास व वृ संवधन वभागाचे सन २०१६-१७ “ पंजरे खरेद  करणे” या 
लेखािशषावर “गायराने मोक या जागा अंतगत र ते क न वृ ारोपण करणे” या लेखािशषाव न 
र. .३०,००,०००/- वग करणेस तसेच यांचेशी करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक – १७२७९     वषय मांक – ८८ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
द.२०/०९/२०१६ रोजी िनयो जत मा.महापािलका सभा अस याने द.२०/०९/२०१६ ची 

मा. थायी सिमती सभा मंगळवार द.२०/०९/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आयो जत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १७२८०     वषय मांक – ८९ 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील डांगे चौक थेरगाव येथे (छ पती िशवाजी 

चौक) येथे लाय ओ हर ज व ेड सेपरेटर बांधणेकामी क प यव थापन स लागार हणून 
मे. तुप क स. ा.िल. यांची नेमणुक करणे व मनपा चिलत दर खाली दले या प रिश ानुसार  

 
िन वदापुव कामकाज (Pre Tender Activity)  – ४,००,०००/- ित चर 

२) Soil Investigation  चालू दर सुची + १५ %  

ब) िन वदेनंतरचे कामकाज (Post Tender Activity) 

य  क प खचा या १.८% फ  अिधक ठेकेदाराचे वत:चे डझाईन अस यास ुफ चे कंगसाठ  
य  क प खचा या ०.५०% फ  राह ल कंवा क प स लागाराचे डझाईन असलेस क प 

खचा या १.८०%  फ  अिधक १.००%  अशी फ  राह ल. 
तसेच वर ल सव फ  अिधक य  सेवाकर अशी फ  दे यास मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७२८१     वषय मांक – ९० 

दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

१) मोशी ािधकरण से टर नं.४ मोकळ  जागा .४ येथे जलतरण तलाव वकसीत 
करणे, २) मोशी येथील दश या वधी घाट वकसीत करणे, ३) मोशी डूडूळगांव येथील 
मशानभूमी वकसीत करणे  या कामांसाठ  मे.नील इ ा चर अँ ड क सलट ंग इंजीिनअस 
ा.िल. (NICEPL) या सं थेची नेमणुक क न मनपाचे चिलत दरानुसार ी टडर ंगसाठ  २% 

फ  देय राह ल. याम ये लॅन ए ट मेट तयार करण.े ी टडर ंग चरल डझाईन करणेकामाचा 
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समावेश असेल तसेच सदर कामाचे सुपर हजनसाठ  ०.७% फ  दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १७२८२     वषय मांक – ९१ 
दनांक – १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

भाग .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर अंडरपास करणे हे काम सन २०१६-१७ 
अंदाजप काम ये वशेष योजना पान .१४ अ. .३(७) वर आहे. सदर कामास यावष  
अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. .२ कोट  व तरतुद र. .१६ लाख इतक  आहे. तर  सदर 
कामासाठ  स लागार हणून मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग इं जिनअस ा.िल. 
(NICEPL) या सं थेची नेमणुक करणे आव यक वाटते तर  भाग .२० म ये बजलीनगर अंडरपास 

करणे या कामास स लागार मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग इं जिनअस ा.िल. (NICEPL)  

यांना दे यात येणारे देयक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावर लनुसार हणजेच दनांक 

रोजीचे मंजूर ठराव . २/३२७/२००३ या नुसार  
अनु मांक  कामाचे व प सन २०१६ (दर) 

१  
िन वदा पूव 

सव ण ३,१३,८४२/- 
२ िनयोजन १,२८,३९०/- 
३ वाहतूक सव ण १,२८,३९०/- 
४ िन वदा काय ५,७०,६२३/- 
५ मृद (Soil) सव ण DSR + १५% 

 िन वदा प ात २% अिधक ०.५% संक पिच  तपासणीक रता 
(िन वदा वीकृत र कम) 

यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १७२८३     वषय मांक - ९२ 

दनांक - १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव...  

मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १७११५, द.६/९/२०१६ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग .८ मधील व ानगर खाण 
िचंचवड येथील जलपण  काढणेचे काम मे.साई ाईट ा.िल. यांचेकडून र. .४,००,०००/- म ये 
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कर यास मा यता दे यात आली आहे. सदर कामासाठ  िश ट ंग चाजस देणे आव यक अस याने 
सदरचे ठरावात र. .४,००,०००/- + िश ट ंग चाजस र. .२०,०००/- असे एकूण र. .४,२०,०००/- 
चे खचास मा यता देणे आव यक आहे. तर  सदर दु तीसह ठरावास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १७२८४     वषय मांक - ९३ 

दनांक - १४/०९/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव...  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ दरवष  १५ स टबर रोजी आचाय अ े रंगमंद र येथे 
रा ीय अिभयंता दन साजरा करणेत येतो. यावष  सदर रा ीय अिभयंता दन २२/०९/२०१६ 
रोजी आयो जत केला आहे. या काय माकर ता मुख पाहुणे, मनोरंजनाचा व भोजनाचा काय म 
असतो. याकर ता यांना भोजनासाठ  र. .१,६०,०००/-, मृतीिच हे र. .३०,०००/-, मनोरंजनाचा 
काय म र. .१,००,०००/- व आचाय अ े सभागृह भाडे असे एकूण यांना र. .२,९०,०००/- खच 
आहे. तर  सदर र. .२,९०,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १७२८५     वषय मांक - ९४ 

दनांक - १४/०९/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

 मा. थायी सिमती ठराव .१७१६५ दनांक ०६/०९/२०१६ मराठ  भाषा संवधन सिमती या 
ठरावात पुढ ल माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

१)  मराठ  भाषा संवधन सिमती ता वत सद य याद मधून पुढ ल नावे वगळ यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

 मा. ी.अिनल गोरे 
 मा.डॉ.बाबासाहेब शगडे 

 मा.डॉ.राज  कांकर या 
 मा.डॉ.राजाभाऊ भैलुमे 

२)  मराठ  भाषा संवधन सिमती ता वत सद य याद म ये पुढ ल माणे सद यांची नावे  
    समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 मा.डॉ.अशोक भोईटे ( ाचाय, महा मा फुले महा व ालय, पंपर ) 
 मा. ा.तुकाराम पाट ल (सा ह यक) 
 मा. ी.झुंजार बाबुराव सावंत (मराठ  भाषा अ यासक) 
 मा. ी.सोपान खुडे (सद य, रा य सां कृितक पुर कार िनवड सिमती) 
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 मा. ी.राज  घावटे (सद य, या यानमाला सम वय) 
 मा. ी.द पेश शांतीलाल सुराणा (प कार) 
 मा. ी. ीकांत चौगुले (सा ह यक) 
 मा. ी.मुरलीधर साठे (म.सा.प.भोसर ) 
 मा. ी.संद प तापक र (मराठ  अ यासक) 
३) मराठ  भाषा संवधन सिमतीचे स लागार मा.डॉ.नागनाथ कोताप ले (मा.अ य , अ.भा. 

मराठ  सा ह य संमेलन), मा.डॉ.सदानंद मोरे (मा.अ य , अ.भा.मराठ  सा ह य संमेलन) 
तसेच संत सा ह याचे अ यासक मा.डॉ.रामचं  देखणे हे असतील.  

४) मराठ  भाषा संवधन सिमतीचे “सम वय सद य” हणून मा. ी.अ ण तुकाराम बो-हाडे 
(सा ह यक) हे असतील. 

५) मराठ  भाषा संवधन सिमतीचे “सद य सिचव” हे मा.सहा यक आयु , ंथालय वभाग, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे असतील. 

६) मराठ  भाषा संवधन सिमतीचे “सद य सिचव” आ ण “सम वय सद य” हे सिमती या 
बैठका, काय म यांसाठ  सव पदािधकार  व सद यांम ये सम वय क न िनयोजन 
करतील.    

  यास 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/७६/२०१६ 
दनांक-१६/०९/२०१६ 

                                                                                                 
  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

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


