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

कायप का मांक – २५४ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०६/१२/२०१६        वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०६/१२/२०१६ 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.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
६) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
७) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

 
      यािशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाट ल, मा.दुधेकर -
सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.कांबळे - िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.आवार  - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.थोरात, मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता 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 .१०३) तरतूद वग करणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव. 
 

वषय .१०४) तरतूद वग करणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 
 

वषय .१०५) शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पामधील इमारतींची 
थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वषयक कामांची दु ती करणे. 

वषय .१०६) दापोड  भाग .६१ र या या कडेने न वन ८० मी.मी.रबर मो डेड पे ह ंग लॉक 
बस वणे. 

वषय .१०७) भाग .४ कृ णानगर िचखली रोड पाईन रोड फुटपाथ दु ती करणे. 
 

वषय .१०८) मे. कमया असािसए स, वा तु वशारद ी.मा णक बुचडे यांची नेमणूक करणेबाबत – 
मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 
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वषय .१०९) णवा हका वभागात कायरत असले या मानधनावर ल वाहनचालक उमेदवारांचे 
मुदतवाढ बाबत. 

 

वषय .११०) मानधनावर नेमणुक बाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा 
ताव. 

 

वषय .१११) तरतूद वग करणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 
 

वषय .११२) क प स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ 
थोपटे यांचा ताव. 

 

वषय .११३) सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कातील इ े ीय कायालयांतगत व ुत वषयक 
कामांसाठ  तरतुद  वग करणास मा यता  िमळणेबाबत. 

 

वषय .११४) भाग .१२ मधील यमुनानगर येथील मनपा या दवाखा याम ये अ याव यक 
थाप य वषय कामे करणे. 

 

वषय .११५) तरतूद वग करणेबाबत – मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 
 

वषय .११६) यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे 
यांचा ताव. 

 

वषय .११७) तरतूद वग करणेबाबत – मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.धनंजय आ हाट याचा ताव. 
 

वषय .११८) डा सा ह य खरेद  करणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा 
ताव. 

 

वषय .११९) संभाजीनगर येथील मनपा या यायामशाळेम ये व वध कारचे यायाम सा ह य 
उपल ध क न देणेबाबत - मा.नारायण ब हरवाडे, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव. 

 

वषय .१२०) इ.१० वी नंतरचे (आय.ट .आय.) मधील मुलींना तां क िश ण कंवा अिभयां क  
पद वका अ यास मासाठ  अथसहा य देणेबाबत. 

 

वषय .१२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने जागितक अपंग दन साजरा करणे व 
याकामी येणारे आगाऊ र. .१०,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत. 

 

वषय .१२२) पंपर  िचंचवड मनपा या आक टे ट पॅनेलवर नेमणूक करणेबाबत – मा.कैलासभाऊ 
थोपटे, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव. 

 

वषय .१२३) भाग .३५ भोसर  स.नं.१ दवाखाना इमारतीम ये थाप य वषयक कामे करणे.  
 

---------- 



3 
 

 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  
 

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

 तािमळनाडु या मु यमं ी ीम.जयलिलता यांचे नुकतेच अ पशा आजाराने िनधन झाले 
अस याने यांना सभेत ांजली वाहून सभा बुधवार द.७/१२/२०१६ रोजी द.ु१२.०० वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 
 
मा.सभापती – बुधवार द.७/१२/२०१६ रोजी द.ु१२.०० वा. पयत सभा 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 – २५४ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०६/१२/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०७/१२/२०१६             वेळ – दुपार  १२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/१२/२०१६ ची तहकुब 
सभा बुधवार, दनांक ०७/१२/२०१६ रोजी दुपार  १२.०० 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 पु) िशंदे 
६) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.नेटके सुमन राज  
१३) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१४) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
      यािशवाय मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर – 
मु यलेखाप र क, मा.च हाण - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार ,  

मा.लांडे - मु यलेखापाल, मा.गावडे -सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण - सहशहर 
अिभयंता, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे - 
सहा यक आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.कांबळे - िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पाट ल 
- ाचाय, औि िगक िश ण क , मा.आवार  - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.सवणे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे - कायकार  अिभयंता, मा.कदम - 
शासन अिधकार , मा.जरांडे - सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
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अ)   दनांक ०२/११/२०१६, २४/११/२०१६ रोजी (द.ु२.१५ वा.) व द.२९/११/२०१ (द.ु२.०० वा.)  
झाले या सभेचा (कायप का .२४९) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले.  

आ)   दनांक ०८/११/२०१६,२४/११/२०१६ रोजी (द.ु२.२० वा.) व द.२९/११/२०१६ (द.ु२.१० वा.)  
झाले या सभेचा (कायप का .२५०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले.  

इ)   दनांक १५/११/२०१६,२४/११/२०१६ रोजी (द.ु२.२५ वा.) व द.२९/११/२०१६(द.ु२.१५ वा.)  
झाले या सभेचा (कायप का .२५१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले.  

ई)   दनांक २२/११/२०१६ (द.ु२.३० वा.),२४/११/२०१६ रोजी (द.ु३.०० वा.) व द.२९/११/२०१६ 
(द.ु२.२० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .२५२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.  

उ)   द.२९/११/२०१६ (द.ु२.३० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .२५३) सभावृ ांत कायम  
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक - १८९६४      वषय मांक - १ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – उदयान 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४७१/२०१६ द.५/१०/२०१६  
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .13/2016-17 कर ता  मनपाचे नानी पाक 
मासुळकर कॉलनी उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे  व बस वणे कर ता 
मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,99,595/- (अ र  र. .एक लाख न यानव  हजार 
पाचशे पं यानव  फ ) अंदाजपञ कय दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश . 
उदयान/4/का व/470/2016 द.5/10/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८९६५      वषय मांक - २ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
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 २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८९६६      वषय मांक - ३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/११३/२०१६ द.१५/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६५/२०१६-१७ अ वये . .६१ दापोड  मधील 
छ पती िशवाजी पुतळा ते सांगवी पुलापयत पावसाळ  गटर करणेकामी मे.िस द वनायक 
ए टर ायझेस िन.र. .३७,५०,०००/- (अ र  र. .सदोतीस लाख प नास हजार फ ) पे ा १५.९९%  

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०७,८९४/- 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 - १८९६७      वषय मांक - ४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७४६/२०१६ द.१५/१०/२०१६  
वषय- . .६३ म ये यानक , के टंग ाऊंड व हॉलीबॉल ाऊंड तयार करणेबाबत... 

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

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

ठराव मांक - १८९६८      वषय मांक - ५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११७२/२०१६ द.१०/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/65/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६३ मधील कासारवाड   गावठाण, पा नाथ सोसायट  प रसर व 
उव रत भागात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. SHRI SADAGURUKRUPA 

CONSTRUCTION  िन.र. .29,99,200/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Two 

Hundred Only) 19.00% कमी पे ा  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 25,50,820/- 
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 
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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 - १८९६९      वषय मांक - ६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/ था/८५६/२०१६ द.१९/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मुकाई चौक ते भ श  चौक र यावर ल रे वे क.मी. १७०/१६A- १७०/१७A मधील 
तावीत रे वे उ डाण पूलासाठ  (ROB) म य रे वे पुणे यांचेकड ल रे वे उ डाणपुलाचे संक पिच  व 

आराख यानुसार (Drawing & Design, GAD) रे वेलाईन न जक अ त वात असलेले सब टेशन 
हल वणे आव यक अस याने म य रे वेने (Central Railway) सब टेशन थलांत रत करणेचे 
अंदाजप क तयार क न द. २४/७/२०१५ रोजी या प ा वये कळ वलेले र. .५,७७,६३,०४३/-  
थलांतरण शु किनसग दशन सोसायट  जवळ रे वे लाईनवर उ डाणपूल बांधणे या कामासाठ चे 

र. .२०.० कोट  मधुन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १८९७०      वषय मांक - ७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७६४/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
वषय - भाग .५ जाधववाड   म ये र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक - १८९७१      वषय मांक - ८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/७७८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/7/2016-2017 अ वये भाग .२८ मासुळकर 
कॉलनी फुटपाथ दु ती व टॉम वॉटर लाईन व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. सदगु कृपा 
क शन िन.र. .46,35,854/- (अ र  र. . सेहचाळ स लाख प तीस हजार आठशे चोप न फ ) 
पे ा 18.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,86,603/- 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 
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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 - १८९७२      वषय मांक - ९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/७६२/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/15/2016-2017 अ वये भाग .५ जाधववाड  
मधील ज हा प रषद शाळा इमारतीला लोखंड  प े बस वणे व अंगणवाड  साठ  खोली वग 
वाढ वणेकामी मे.राजनंदा एंटर ायजेस िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
एक फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .28,67,647/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीकदराम 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 - १८९७३      वषय मांक - १० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७५८/२०१६ 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 १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १८९७४     वषय मांक - ११ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग – झोपडप ट  िनमूलन व पुनवसन 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/९५९/२०१६ द.१८/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने बेघर व िनरा ीत य  साठ  रा  िनवारा क  
देखभाल व यव थापन िन वदा .२/२०११-१२ मे.एकता ाम वकास ित ान, पंपर -१८ यांना 
मा. थायी सिमती ठराव .४१/२०१२ दनांक १७/०३/२०१२ अ वये ित महा.र. .५०,०००/- माणे 
अदा करणेस मा यता िमळालेली आहे. शासन िनणय मागदशक त वानूसार सं थेस मा.आयु  यांनी 
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पुढ ल िन वदा कायवाह  पुण होईपयत दनांक २०/०३/२०१५ रोजी मा यता दलेली आहे. यामुळे 
िन वदेतील अट  व शत  नुसार संबंिधत सं थेकडून वषयां कत वाढ व कामाचा करारानामा क न 
घेणेस व सदर कामास येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८९७५      वषय मांक - १२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – बीआरट एस 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/८७९/२०१६ द.२७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क  शासना या शहर  वकास मं ालय (MoUD) व जागितक 
बँके या सहा याने JnNURM व SUTP योजनांतगत शहरातील सावजिनक वाहतूक यव था 
सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प राब वत आहे. सदर क पांतगत प ह या ट याम ये ४५.०० 
क.मी. लांबीचे ४ र ते बीआरट एस बस सेवेसाठ  वकसीत करणेची कामे हाती घेतली असुन यापैक  
सांगवी - कवळे व नािशक फाटा – वाकड या दोन र यावर बीआरट  बस सेवा अनु मे ५ स टबर 
२०१५ व २८ नो हबर २०१५ पासून सु  केलेली आहे. सदर मागावर ल बीआरट  बस सेवेचे 
“RAINBOW BRTS” असे ँड ंग केलेले असुन यास वाशांचा चांगला ितसाद िमळत अस यामुळे 
“RAINBOW BRTS” देशभरात िस  होत आहे. वषयां कत पर षद आयो जत करणेबाबत मा. थायी 
सिमती सभेने दनांक १४/६/२०१६ रोजी ठराव .१६४१५ अ वये त वत: मा यता दलेली आहे. 
तदनंतर १९ जुलै २०१६ रोजी जागितक बँक व MoUD क  शासनाचे ितिनधी समवेत ो. िशवानंद 
वामी व मनपा अिधकार  यांची संयु  बैठक मा.आयु  याचें अ य तेखाली  झालेली आहे. यानुसार 

पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व पीएमपीएमएल CEPT, CEE यांची ितिनधी असलेली एक संयु  

सिमती थापन क न प रषदेचे पुढ ल कामकाज करावे असे ठर वलेले आहे. यास अनुस न ो. 
िशवानंद वामी यांनी वषयां कत प रषद आयो जत करणेसाठ  येणा-या संभा य खचाचे अंदाजप क व 
यासाठ  लागणा-या पैशांची उभारणी करणेबाबत कळ वलेले आहे. यानुसार सदर प रषदेत एकूण 

र. .१.२० कोट  खच अपे त आहे. तसेच सदर प रषदेसाठ चा राखीव िनधी सुमारे ५०.०० ल  पये 

एकूण 3rd Asia BRTS Conference साठ  होणारा संभा य खच र. .१.६३ कोट  इतका गृह त धरलेला 
आहे. मागील दो ह  Asia BRTS प रषदेसाठ  अनेक सं था ायोजक झाले या हो या या माणेच 
२०१६ चे 3rd Asia BRTS प रषदेसाठ  TATA Motors, Volvo, Scania, Ashok Leyand Ltd., Merecedes 

benz etc. कंप या ायो जक होतील असे अपे लेले आहे. या प रषेदेसाठ  MoUD क  शासन, MOT 
क  शासन, जागितक बँक हे मुख खच उचलणार आहेत. तसेच पुणे व पंपर  िचंचवड शहरातील पुणे 
मनपा, पीएमआरड ए, पीसीएनट ड ए व पीसीएमसी अशा थािनक सं थांचा समावेश असेल असे 
अपे लेले आहे. यानुसार पीएमसी र. .२०.०० ल , पीसीएमसी र. .२०.०० ल , पीएमपीएमएल 
र. .१०.०० ल , पीएमआरड ए र. .५.०० ल , पीसीएनट ए र. .५.०० ल  असा िनधी  देतील असे 
गृह त धरलेले आहे. सदर प रषदेसाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ करावया या 
र. .२०,००,०००/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८९७६      वषय मांक - १३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/३५८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - सन २०१६-१७ क रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील इ.५ वी ते १० वी चे  

 व ा याना मोफत बसपास योजनेपोट  आगाऊ र कम अदा करणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक - १८९७७      वषय मांक - १४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग–ब े ीय कायालय ( थाप य) 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ब े/०४/२४८/२०१६ द.२१/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ब े य कायालय भाग २३ केशवनगर तालेरा णालय 
इमारत आहे. सदर इमारत नगरप रषद होती या काळाम ये केशवनगर येथे फे ुवार  १९८२ या 
दर यान तालेरा णालय काया वत झाले आहे. सदर णालयास स थतीत ३४ वष पुण झालेली 
आहेत. तालेरा णालयाम ये अितद ता वभाग बा ण वभाग, ऑपरेशन िथएटर इ याद  सु वधा 
उपल ध आहेत. स थतीत सदर इमारतीस ३४ वष पुण झा याने चरल ऑड ट करणे आव यक 
आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २६५ (अ) अ वये महापािलका ह तील या 
इमारतींची बांधकामे ३० वषापुव ची आहेत अशा इमारतीचे चरल ऑड ट करणे बंधनकारक आहे. 
मा.महापािलका सभा ठराव .४०८० द.१०/०९/२०१३ अ वये मनपा या इमारतीचे चरल ऑड ट 
क न घेणेकामी मा यता िमळाली आहे. मा.आयु  सो. यांचेकड ल मा य ताव    द.०३/१०/२०१५ 
अ वये ी.कनावट यांना तालेरा णालय इमारतीचे चर ऑड ट कर याचे काम दे यात आले 
होते. या माणे चरल ऑड टर ी.कनावट यांनी जुना तालेरा णालयाचे य  पाहणी क न, 

तां क स ह क न सदर इमारतीचा अहवाल द.२४/१२/२०१५ रोजी सादर केलेला आहे.  सदर 
अहवालाम ये जु या तालेरा णालयाचे २१३०३.१८ चौ.फुट या े फळाचे ऑड ट कर यात आलेले 
आहे. चरल ऑड ट पॅनेलवर ल चरल ऑड ट यानंा ावया या फ  बाबतह  धोरण ठरलेले आहे. 
या अ वये ी.कनावट यांना चरल ऑड टचे  र. .७४,५६१/- इतक  फ  देय होत असलेने यांचे 

फ  अदायगीकामी काय र मा यता व यांना ावया या फ  र. .७४,५६१/- (अ र  र. . चौ-याह र 
हजार पाचशे एकस  फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८९७८      वषय मांक - १५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०७/२०१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - िन वदा सचुना मांक ३/२०१४-२०१५ अ वये मनपा शाळांवर िनयु  केले या २९४    

 रखवालदार मदतनीस कमचार  पुरवून कामकाज करणेस मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १८९७९      वषय मांक - १६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०६/२०१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - िन वदा सचुना मांक २/२०१४-२०१५ अ वये िनयु  केले या ४४९ रखवालदार मदतनीस 

       कमचार  पुरवून कामकाज करणेस मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १८९८०      वषय मांक - १७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/११०५/२०१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - िन वदा सचुना मांक १/२०१४-२०१५ अ वये िनयु  केले या १०० ॅ फक वॉडन   

 मदतनीस कमचार  पुरवून कामकाज करणेस मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १८९८१      वषय मांक - १८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८३/२०१६ द.२२/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/54/2016-17 अ वये भाग .5 जाधववाड  
मधील (उंबर ओढा ते इं ायणी नद ) नाला बांधकाम करणेकामी मे.जीतेश एंटर ायजेस 
 िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस  फ ) पे ा 22.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .22,94,117/- 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 
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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 - १८९८२      वषय मांक - १९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२३६/२०१६ द.२३/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .४६/०३/२०१५-१६ मधील काम .०३  

अ वये भाग .५ जाधववाड  येथील आ .१-१४७ म ये उ ान वकिसत करणेकामी मे.कृ णर  
क शन िनवीदा र. .४२,०१,६८१/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए कयाऐंशी फ ) 
पे ा २१.१८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,७७,३५३/- 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 - १८९८३      वषय मांक - २० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१३/का व/७२७/२०१६ द.२४/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 माजी नगरसद यांना व यांचे कुटंुबीयांना हणजेच पती/प ी व यांचे दोन अप य २१ 
वषा या आतील यांचेसाठ  र. .५,००,०००/- पयत आरो य वमा योजना राब वणेस व याकर ता 
७५% महापािलका ह सा व माजी नगरसद यांकडून २५% व ह सा ड .ड . व पात New India 

Insurance कंपनी माफत एक त क न सदरची र कम ‘संजीवन वमा योजना नगरसद य व ह सा’ 
लेखािशषावर जमा केलेनंतर आरो य वमा योजना  पॉिलसी उतर वणेस तसेच माजी नगरसद यां या 
सं येम ये वेळोवेळ  वाढ होत जाणार आहे. अशावेळ  नवीन माजी नगरसद यांना आरो य वमा 
योजनेत सहभागी क न घेणेबाबत व येक वष  वमा पॉिलसीचे नुतनीकरण करणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८९८४      वषय मांक - २१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५२७/२०१६ द.२५/११/२०१६  
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .6/2016-17 कर ता  मनपाचे एस.ड .एफ 
कॉलनी  येथे ओपन जीम साह या बस वणेकामी मे.डायनािमक िस टम यांचे कोटेशन नोट स 
र. .1,94,800/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या णव हजार आठशे फ ) पे ा -27.97% ने कमी कोटेशन 

वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/479/2016 द.13/10/2016 अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८९८५      वषय मांक - २२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८४/२०१६ द.२२/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.7/12/2016-17 अ वये अ भाग अंतगत 
ना यामधील उव रत ठकाणी जलिनःसारण वषयक सुधारणा करणेकामी M/S.M.G. 
MANE  िन.र. .29,99,976/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे याह र फ ) पे ा 
१०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 28,34,977/-   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 - १८९८६      वषय मांक - २३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८३/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/6/2016-17 अ वये कासारवाड  मैलाशु करण 
क ांतगत भाग .३८ नेह नगर मधील आंबेडकर नगर व उव रत ठकाणी मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी   M/S.M.G.MANE िन.र. .29,99,975/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख न या णव हजार नऊशे पं याह र फ ) पे ा १९.२३% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 25,44,234/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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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 - १८९८७      वषय मांक - २४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९२/२०१६ द.२३/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/124/2016-47 अ वये भाग .58 मधील मु य 
जलिनःसारण निलकेम ये सुधारणा करणेकामी  M/S.M.G.MANE िन.र. .29,99,925/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे पंचवीस फ ) पे ा १६.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,38,059/- 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 - १८९८८      वषय मांक - २५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७७/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/76/2016-17 अ वये कासारवाड  मलशु करण 
क ाअंतगत भाग .३५ भोसर  गावठाण येथे धावडेव ती व उवर त भागात मलिन:सारण वषयक 
कामे करणेकामी    M/S.M.G.MANE  िन.र. .37,43,672/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Three Thousand 

Six Hundred Seventy Two Only) पे ा 6.20% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
36,87,143/- 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 - १८९८९      वषय मांक - २६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८५/२०१६ 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 २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक - १८९९०      वषय मांक - २७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८६/२०१६ 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 २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक - १८९९१      वषय मांक - २८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८२/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/88/2016-17 अ वये सांगवी/दापोड  
मैलाशु करण क ांतगत भाग .६० यदशनीनगर, ममतानगर व उव रत प रसरात मॉडेल वॉड 
अंतगत जलिनःसारण निलका टाकणेकामी   M/s.M.G.MANE िन.र. .2999770/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सातशे स र फ ) पे ा १६.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 26,37,923/- 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 - १८९९२      वषय मांक - २९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८१/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/113/2016-17 अ वये जलिनःसारण वभाग 
क े ीय कायालय भाग .६०,६१,६४ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबसची 
देखभाल दु ती  करणेकामी  M/S.M.G.MANE िन.र. .52,43,४२०/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One 

Thousand One Hundred Thirty Eight only) पे ा  १९.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 44,46,866/- 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 - १८९९३      वषय मांक - ३० 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८०/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/77/2016-17 अ वये भाग .४९ कैलासनगर व 
इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी   M/s.CHOTELAL CHAUHAN  िन.र. .35,01,138/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One 

Thousand One Hundred Thirty Eight Only) पे ा  १२.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 32,35,052 /- 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 - १८९९४      वषय मांक - ३१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७९/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/150/2016-17 अ वये भाग .४९ पवारनगर 
व इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
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टाकणेकामी  M/s.CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .28,01,038/- (Rupees Twenty Eight Lakh(s) One 

Thousand Thirty Eight Only) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 24,99,926/- 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 - १८९९५      वषय मांक - ३२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७८/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/54/2016-17 अ वये भाग .५० मधील 
द नगर, पडवळनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी   M/s.CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .35,00,771/-  (अ र  
र. .प तीस लाख सातशे ऐकाह र फ ) पे ा १५.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये  31,24,438/-   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 - १८९९६      वषय मांक - ३३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७६/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/137/2016-17 अ वये भाग .५० 
ांतीवीरनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 

जलिनःसारण निलका टाकणेकामी   M/s.CHOTELAL CHAUHAN  िन.र. .35,01,002/- (Rupees 

Thirty Five Lakh(s) One Thousand Two Only) पे ा १५.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 31,24,644/-  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 - १८९९७      वषय मांक - ३४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७५/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/78/2016-17 अ वये भाग .५० दगडु 
पाट लनगर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी   M/s. CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .35,01,131/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One 

Thousand One Hundred Thirty One Only) पे ा १५.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 31,24,759 /- 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 - १८९९८      वषय मांक - ३५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२७४/२०१६ द.२२/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/6/2016-17 अ वये  भाग .२३ 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 ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 

पये 33,64,355/- 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 - १८९९९      वषय मांक - ३६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१४१/२०१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध 

योजना राब व या जातात. म हला व बाल क याण योजनेअंतगत मा.महापािलका सभा ठराव ं .४५७ 



19 
 

 
 

द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानूसार “प ह या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या करणा-या 
अथवा प हली मुलगी असताना दुसर  मुलगी झा यास दुस-या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या  
करणा-या म हलेस अथसहा य” देणे या योजने क रता जा हर कटना नुसार अज माग वणेत आले 

होते. सन २०१६-१७ या आिथक वषात  आज अखेर १२१ अज ा  झाले आहेत सदर अजाची अट  
शत  नुसार तपासणी केली असता,  ६९ अज पा  झालेले असून ५२ अज अपा  झाले आहेत सदर 
 अजाम ये ५४ लाभािथना प हली मुलगी असताना दुस-या मुलीवर कुटंूब िनयोजन श या करणा-
या दांप यास र कम  .१०,०००/- या माणे एकूण र कम .५,४०,०००/- (अ र  र कम .पाच 

लाख चाळ स हजार फ ) व १५ लाभाथ ना प ह या मुलीवर श या करणा-या दांप यास र कम 
.२५,०००/- माणे सदर एकूण र कम .३,७५,०००/- (अ र  र कम .तीन लाख पं याह र हजार 

फ ) असे एकूण र कम .९,१५,०००/- (अ र  र कम .नऊ लाख पंधरा हजार फ ) इतका खच 
अपे ीत आहे. सन २०१६-१७ या व ीय वषात “प ह या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या करणा-या 
अथवा प हली मुलगी असताना दुसर  मुलगी झा यास दुस-या मुलीवर कुटंुब िनयोजन श या 
करणा-या म हलेस अथसहा य” या उपलेखािशषावर र कम  २०,८०,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. 

यामधून खच कर यात येईल. तर  ६९ पा  लाभािथना अथसहा य ्  अदा कर याकर ता येणा-या 
र कम .९,१५,०००/- (अ र  र कम .नऊ लाख पंधरा हजार फ ) चे खचास तसेच ह योजना १२ 
म हने खुली अस याने जसे अज ा  होतील तसे पा  ठरणा-या व अपा  अज कागदप  पुतते नंतर 
पा  होणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -१९०००      वषय मांक - ३७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१८३५/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाचे अ याव यक सेवेम ये अडथळा िनमाण 
होऊ नये हणून स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल त  वै कय अिधकार  व इतर 
पॅरामे डकल कमचा-यांना स या द या जात असले या मानधनावर यांची द.०१/०१/२०१७ रोजी 
सा ा हक सु ट  (र ववार) व द.०२/०१/२०१७ रोजी सेवा वखंड त करणे अशा कारे २ दवस सेवा 
खंड त क न पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व सदरचे तीन म ह याचे मुदतवाढ चे 

कालावधीत वेळोवेळ  व वध कारणा तव र  होणार  सव मानधनावर ल वग १ ते ४ चे संवगातील 
पदे दर सोमवार  Walk In Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस व यांना ावयाचे 
मानधनाचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९००१      वषय मांक - ३८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६९/२०१६ द.२९/०९/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/79-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  

भागाम ये जल े  .अ/५ म ये शाहूनगर, संभाजीनगर (जी- लॉक)  प रसरात पाणी पुरवठा 
वषयक करको्ळ दु तीची कामे करणेकामी मे. दप क शन िन.र. .9,33,615/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सहाशे पंधरा फ ) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९००२      वषय मांक - ३९ 

दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६२/२०१६ द.२९/०९/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/119-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  

भागाम ये जल े   अ/९ कृ णानगर, शरदनगर, नेवाळेव ती, कोयनानगर, सुदशन नगर भागात 
पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. दप क शन िन.र. .9,33,705/-
 (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे पाच फ ) पे ा 20.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९००३      वषय मांक - ४० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/२९९/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

कासारवाड  STP मधील या केलेले पाणी सीएमई येथे पुर वणेकामी ४०० मी.मी. यासाचे 
पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  मनपा या सन २०१६-१७ या 
अंदाजप कातील पयावरण अिभयां क  वभाग, भांडवली खच पान .३५९, अ. .११ पान .३६२, 

अ. .७० वर ल “ पंपर  िचंचवड शहरासाठ  अ याधुिनक नवीन क लखाना बांधणे तसेच मनपा 
शहरातील मशान भुमीम ये होणारे वायू दूषण रोख यासाठ  ठक ठकाणी आव यकते माणे 

आव यक या उपाययोजना करणे” या तरतुद मधून तरतुद वग करणे श य आहे. यानुसार तावात 
नमुद माणे तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .७०,००,०००) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१९००४      वषय मांक - ४१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९३३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३७/२७/२०१६-१७ अ वये भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये करकोळ दु ती व देखभालीचे कामे करणेकामी मे.पी. ह  देशमुख िन.र. .२८,०१,१२०/-

(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे  वीस) पे ा १०.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२६,४५,०००/-  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 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 -१९००५      वषय मांक - ४२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९३२/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .३२ सँ ड वक 
कॉलनी येथे खड मु म व बीबीएम प दतीने र ते करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .७४,२४,५२१/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख चोवीस हजार पाचशे  एकवीस फ )  पे ा १२.३६% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६८,३२,१९३/- 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 -१९००६      वषय मांक - ४३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९३१/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - भाग .३१ दघी म ये पुव भागात थाप य वषयक व इतर दु तीची कामे करणेबाबत.  

वषय मांक ४३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१९००७      वषय मांक - ४४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क मु य/२३५/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६४/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ म ये 
स हस लाईन साठ  खोदणेत येणारे र ते डांबर  करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .२९,५५,१६३/- (अ र  र कम पये एकोणतीस लाख पंचाव न हजार एकशे चौस  फ ) पे ा 
१३.२२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२६,९२,७१६/-  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 -१९००८      वषय मांक - ४५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क मु य/२३४/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११८/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ 
कासारवाड  मधील शंकरवाड  ते पंपळे गुरव र याचे डांबर करण करणेकामी मे. अजवाणी 
इ ा चर ा.िल. िन.र. .४६,४१,६४०/-(अ र  र कम पये शेहचाळ स लाख ए केचाळ स हजार 
सहाशे चाळ स फ ) पे ा १४.३८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४१,७२,८८१/-  
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 -१९००९      वषय मांक - ४६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क मु य/२३३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५८/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ कंुदननगर, 
मायानगर , अ ेसन नगर या भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
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िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा १३.४६% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,४५,२९४/- 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 -१९०१०      वषय मांक - ४७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क मु य/२३२/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५९/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ मधील 
पा नाथ सोसायट  ते जय महारा  चौकापयतचा र ता डांबर  करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा १३.२८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३१,८८,२३५/-  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 - १९०११      वषय मांक - ४८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८७/२०१६ द.२९/११/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड शहरात व छ भारत अिभयान अंतगत ठक ठकाणी व छतागृहे  

 बांधणेबाबत... 
वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक -१९०१२      वषय मांक - ४९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२७३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४१/२०१६-१७ अ वये भाग .१७ मधील 
से. . एड सी २७ अ मधील र यां या मजबुतीकरण करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. 
िन.र. .१,८६,७३,८५३/-(अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख याह-तर हजार आठशे ेप न फ ) 
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 पे ा १४.०४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१,६८,५४,६४६/- 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 -१९०१३      वषय मांक - ५० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क ेका/ व/जा/७७३/२०१६ द.१७/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वायसीएम णालया कर ता असले या 1010 के ह ए मते या जिन  संचाचे तीन वष 
कालाविध कर ता मे. ायडट स ह सेस, पुणे यांचे सोबत थेट प तीने करारनामा क न करवून घेणेस व 
याकामी येणारा एकूण अंदाजे खच र. .८,५५,१४८/- पैक  ितव ष मे. ायडट स ह सेस, पुणे यांस 

(र. .६२,५०० + टॅ सेस) आगावू अदा करणेस व सदर कालाविधम ये देखभाल दु ती अतंगत 
लागणा-या सा ह याचा य  खच या या वेळ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१९०१४      वषय मांक - ५१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – सुर ा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .सु व/३/का व/१११७/२०१६ द.२४/११/२०१६  
वषय- मे.पुणे ज हा सुर ा र क मंडाळाकड ल सुर ा र क यांचे वेतन भ े व इतर सेवा शत   

पुनिनधा रत करणेबाबत... 
वषय मांक ५१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक -१९०१५     वषय मांक - ५२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/९/का व/९५८/२०१६ द.२४/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

ज मजात बालकांमधील कणबधीरपणाचा दोष वेळ च िनदशनास येऊन यावर पीच थेरपी 
दारे यो य तो उपचार के याने अशा बालकांना फायदा होईल व अशी मुले भ व यात सव ीने 
असहाय/िनराधार राहणार नाह त, परावलंबी राहणार नाह त. मा. थायी सिमती सद यांनी 
०१/०४/२०१६ पासून २ िश त िश कांना ितमाह र. .८,०००/- माणे मानधन अदा करणेबाबतचा 
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ठराव मंजूर केला आहे. परंत ुमाहे जून २०१२ ते ऑग ट २०१६ पयत पीच थेरपी उपचारा करता 
एकूण ४३२३ एवढे णांनी उपचार घेतले आहेत. हणजेच सरासर  ितमाह ८४ ण उपचार घेत 
आहेत असे मे.अ न मेड कल फौऊंडेशन, मोरया म ट पेशिलट  हॉ पीटल यांनी दले या अहवाला 
व न दसून येत आहे. उपचार घेत असले या णांची सं या पाहता र. .६०००/- मानधन यो य 
आहे. असे इकड ल मत आहे. तसेच सदर पीच थेरपी सु वधा चालु ठेवणे साठ  द.२३/०९/२०१६ ते 
२२/०९/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यास व र. .६,०००/- दरमहा मानधन देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १९०१६      वषय मांक - ५३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./३/का व/७८६/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांचे िचंचवड िलंकरोड येथील 
मशानभूमीमधील कामकाजाबाबत मा. नगरसद यां या अनेक त ार  ा  झा याने आदेश ं  

आमुका/३/का व/२५४/२०१६ दनांक ७/४/२०१६ अ वये सदर मशानभूमीत काळजीवाहक पुर वणेचे 
कामकाज मे.माता रमाई आंबेडकर वंयसेवी सं था, पंपर  यांचेकडे सोप वणेत आले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०१७      वषय मांक - ५४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/९६५/२०१६ द.२४/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे व वध वभागास ६ कारचे टोनर खरेद कामी ई-िन वदा .२१/२०१६-१७ अ वये 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक   मे.इंदु इ फोटेक 
सो युश स यांचे  बाब .१,२चे एक ीत लघु म दर एकूण र. .२०३१९००/- व मे. टार ंट यांचे 
 बाब .३,४,५,६ चे एक ीत लघु म दर एकूण र. .२४३५०००/- ा  झालेले आहेत. ा  लघु म 
दराने  मे.इंदु इ फोटेक सो युश स यांचेकडून १,२ बाबी टोनर खरेद कामी एकूण र. .२०३१९००/- व 
मे. टार ंट यांचेकडून ३,४,५,६ बाबी टोनर खरद कामी एकूण र. .२४३५०००/- इतका खच येणार 
आहे. एक ीत ा  लघु म दर र. .४४६६९००/- हे  मनपा अंदाजप क य दर एकूण र. .४५,००,०००/- 
पे ा ०.७३% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत  करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९०१८      वषय मांक - ५५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – बीआरट एस 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/७८०/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

िशंदे व ती रावेत येथील १३.० मी. ं द पाईपलाईन या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेकामी (बीआरट एस कॉर डॉरला जोडणारा र ता) या कामा या सन २०१६-१७ या 
अथसंक पातील तरतूद  माणे तावात नमूद माणे वाढ/घट र. .३,५०,००,०००/- (अ र  र. . 
तीन कोट  प नास लाख फ ) करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०१९      वषय मांक - ५६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - कासारवाड  मलशु द करण क ाअंतगत भाग  .३४ ग हाणेव ती मधील उवर त ठकाणी  

 मलिनःसारण वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १९०२०      वषय मांक - ५७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९९/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - भाग .२१ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी  

 जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १९०२१      वषय मांक - ५८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३००/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४० खराळवाड   येथील कामगारनगर प रसर  

 व उव रत ठकाणी  मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा  करणेबाबत... 
वषय मांक ५८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९०२२      वषय मांक - ५९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०१/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - अ भागातील . .१४,१५ व १७ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीने  

 देखभाल दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९०२३      वषय मांक - ६० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०२/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - ब े य कायालयांतगत . .२२,२३, ५२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व  

 चबसची देखभाल दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक ६०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९०२४      वषय मांक - ६१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - कासारवाड  मलशु करण क ा अंतगत भाग .३० च पाणी वसाहत मधील मलवा ह यांची  

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

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

 
ठराव मांक - १९०२५      वषय मांक - ६२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०४/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - 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 करणेबाबत... 
वषय मांक ६२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९०२६      वषय मांक - ६३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०५/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय - भाग .२० मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी  

 जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक ६३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९०२७      वषय मांक - ६४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०६/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/49/2016-17 अ वये वाड .४५ पंपर  वाघेरे 
वैभवनगर तपोवन मं दर लगतचा प रसर येथील  जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION  िन.र. .37,49,991/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty 

Nine Thousand Nine Hundred Ninety One Only) पे ा 17.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये  32,68,117/- 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 - १९०२८      वषय मांक - ६५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३०७/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/91/2016-17 अ वये भाग .५३ वाकड 
भुमकरव ती प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s.OMKAR GROUPS  िन.र. .35,01,246/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One 

Thousand Two Hundred Forty Six Only) पे ा कामी 11.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 32,71,914/- 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. 



29 
 

 
 

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

ठराव मांक - १९०२९      वषय मांक - ६६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३४/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७ मधील अ. .३८ अ वये  अ े ीय 
कायालया अंतगत भाग .२५ आनंदनगर, िचंचवड टेशन येथे नवीन पाईपलाईन टाकण,े हॉल ह 
बस वणे व देखभाल दु तीचे कामे करणकेामी  मे. ीराम एंटर ायजेस िन वदा र कम .२८,०१,१२२/- 
(अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२६,४७,०६०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े

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 - १९०३०      वषय मांक - ६७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०५/का व/९७६/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपाचे मा.आयु  यांचेिनवासी कायालयाकर ता आव यक USB TV-०१ नग व 
APPLE BOX (64 GB)-०१ नग सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स .१९/२०१६-१७ अ वये मनपा 
वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस, पुण-े०२ 

यांचे  आव यक संगणक सा ह य एकूण र. .१,४६,१५०/-असे एकूण ०२ नग सा ह याचे लघु म दर ा  
झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.११% ने कमी आहे. मे.एस.एस.टेिलकॉम 
एंटर ायजेस यांचेकडून आव यक सा ह य खरेद कामी एकूण र. .१,४६,१५०/- दर वकृत करणेत आले 
असून यांचे बरोबर केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०३१      वषय मांक - ६८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३९/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ८/१४/२०१६-१७  मधील अ. .४ अ वये  जल े  
.बी/१ अंतगत  वकासनगर, कवळे भागात जलवा हनी टाकणे व पाणीपुरवठा वतरण यव थेचे 

मजबुतीकरण करणेकामी  मे.देव क शन िन वदा र कम .२८,००,७१४/- (अ र  र. . अ ठावीस 
लाख सातशे चौदा फ ) पे ा १५.२७% कमी  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .२४,९१,६९७/-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 - १९०३२      वषय मांक - ६९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३८/२०१६ द.२८/११/२०१६  
वषय- 'फ' भागातील भाग .२ अंतगत सहयोग नगर, ल मी सोसायट , हे े व ती येथे  

ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणेबाबत... 
वषय मांक ६९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - १९०३३      वषय मांक - ७० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३६/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .७१ अ वये  सन 
२०१६-१७ साठ  जल े  .बी/५ अंतगत ठक ठकाणी ड .आय. वतरण निलका पुर वणे व 
टाकणेकामी  मे. जत  पु षो म पाट ल यांची िन वदा र कम .२७,८३,२७८/- (अ र  र. .स ावीस 
लाख याऐंशी हजार दोनशे अ याह र फ ) पे ा ९.००%   कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२६,५९,४२२/- 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. 

-------- 
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ठराव मांक - १९०३४     वषय मांक - ७१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२९३/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची डायिलसीस 
मशीन(Sr.No.6999)  (HIV +ve) या दु तीकामी आव यक पाटस फॅन व फड ंग पंप हे Baxter India 

Pvt.Ltd यांचे अिधकृत पेअर पाट व े ते M/S.VEE AAR TECH  SOLUTION, New Delhi यांचेकडून 
िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थॆट प दतीने खरेद स व मा. थायी सिमतीची काय तर 
मा यता घेणेकामी द.०५/०८/२०१६ चे तावा वये मंजुर  दलेली आहे. यानुसार कंपनीचे अिधकृत 
पेअर पाट व े ते M/S.VEE AAR TECH  SOLUTION, New Delhi यांनी पाटसचा पुरवठा केला 

असुन संबंिधत मशीन कंपनीने दु त क न दली आहे. डायिलसीस मशीन Sr.No.6999  (HIV +ve 

मशीन)  दु त करणेकामी आव यक पाटस Baxter India Pvt.Ltd यांचे अिधकृत पेअर पाट व े ते 
M/S.VEE AAR TECH  SOLUTION, New Delhi यांचेकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता 
थॆट प दतीने खरेद स व सदर पाटस खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .५६,३२७/- (अ र  
र. . छ प न हजार तीनशे स ावीस फ ) ला काय तर मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १९०३५     वषय मांक - ७२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/९/का व/९८७/२०१६ द.०७/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालया या सन २०१६-१७ 
या मूळ अथ संक पाम ये व ावेतन या लेखाशीषावर र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली 

होती. सदर खचातून आजपयत र. .९५,४४,२७२/- इतका खच झालेला असून र. .४,५५,७२८/- 
िश लक आहे. सदरची र कम ह  अपुर  पडणार आहे. पुढ ल कालावधीत हणजेच माहे ऑ ट बर 
२०१६ ते फे ु २०१७ अखेर सीपीएस रेिसडटचे व ावेतन र. .८५,००,०००/- इतक  र कम 
व ावेतनापोट  अदा करावी लागणार आहे. सदर रकमेची पुतता करणेकामी यशवंतराव च हाण मृित 
णालयातील मूळ अंदाज प कातील थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .१२,९६,४५,४१९/- एवढ  

र कम िश लक आहे.सदर लेखािशषकातुन र. . १,००,००,०००/- वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १९०३६     वषय मांक - ७३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/९/का व/९८६/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये चालव या जाणा-या सी.पी.एस. कोस कर ता 
मानसेवी टचर डॉ.अभय कुलकण  द.०१/१०/२०१२ ते द.२८/०२/२०१४ नेमणुक व 
कालावधीचे मानधन अदा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०३७      वषय मांक - ७४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१३/२०१६ द.२८/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.1/1/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु करण 
क ांतगत भाग .११, यमुनानगर से. .२१, क म न.५ व ६ व इतर प रसरातील अंतगत जु या 
भुयार  गटर निलका बदलणेकामी   M/S.ASHOK CONSTRUCTION िन.र. .22,49,874/- (Rupees 

Twenty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Eight Hundred Seventy Four Only) पे ा २४.००% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .17,95,399/- 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 याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०३८      वषय मांक - ७५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१४/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/21/2016-17 अ वये िचखली मैलाशु करण 
क ांतगत भाग .१ तळवडे येथील रािधका नगर गट नं ७२,७३,५५ मांगीरबाबा मं दर प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/s.BAHIRAT BROTHERS    िन.र. .14,99,758/- 

(Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred Fifty Eight Only) पे ा  22.51% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .12,20,271/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. यां याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०३९      वषय मांक - ७६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१५/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/25/2016-17 अ वये जलिनःसारण वभाग क 
े ीय कायालय भाग .५८,५९ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबसची देखभाल 

दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION  िन.र. .23,16,437/- (Rupees Twenty Three 

Lakh(s) Sixteen Thousand Four Hundred Thirty Seven Only) पे ा 15.00% कमी    या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .20,67,420/- 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 याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९०४०      वषय मांक - ७७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१६/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/11/2016-17 अ वये फ े य कायालयातील 
 िचखली भाग .३ मिधल नद काठचे चबर दु त करणे व इतर ेनेज लाईनची वा षक ठेकेदार 
प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी  M/S. PRAVIN CONSTRUCTION िन.र. .19,49,759/- 
(Rupees Nineteen Lakh(s) Forty Nine Thousand Seven Hundred Fifty Nine Only) पे ा 14.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरू दराने र. .17,60,632/- 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 याबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९०४१      वषय मांक - ७८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१८/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/17/2016-17 अ वये िचखली मैलाशु करण 
क ांतगत भाग .२, साई कॉलनी हनुमान कॉलनी हे ेव ती म ये अंतगत जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  M/s. BAHIRAT BROTHERS  िन.र. .22,49,746/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty 

Nine Thousand Seven Hundred Forty Six Only) पे ा 28.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .16,88,761/- 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 याबरोबर  करारनामा 
क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०४२      वषय मांक - ७९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३१९/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/24/2016-17 अ वये फ े य कायालयातील 
भाग .९  संभाजीनगर, शाहुनगर मिधल ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल 

दु ती करणेकामी  M/s.B.K.KHOSE िन.र. .14,99,933/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Thirty Three Only) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,96,947/- 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 याबरोबर  करारनामा 
करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०४३      वषय मांक - ८० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२१/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/2 /2016-17 अ वये इ भागातील 

ना यामधील मु य निलकेवर ल चबसची दु ती करणेकामी  M/s. CHOTELAL CHAUHAN 
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िन.र. .22,47,236/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty Seven Thousand Two Hundred Thirty Six 

Only) पे ा 10.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,23,402/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १९०४४      वषय मांक - ८१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२३/२०१६ द.२९/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 1/16/2016-17 अ वये ई भागातील भाग . 
६ मोशी मधील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल व दु ती करणेकामी M/S.M.G.MANE 
िन.र. .22,49,308/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Three Hundred Eight Only) 

पे ा 6.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .22,19,831/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १९०४५      वषय मांक - ८२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३२४/२०१६ द.३०/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/18/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१४ भ  श  उ ान भागात आव यकते नुसार जलिनःसारण वषयक कामे 
करणेकामी M/s. SANJAY CONTRACTOR   िन.र. .14,99,980/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety 

Nine Thousand Nine Hundred Eighty Only) पे ा 13.89% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .13,56,214/- 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 याबरोबर करारनामा 
करन घेणेत आला असुन आदेश देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९०४६      वषय मांक - ८३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१२९४/२०१६ द.२३/११/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/14/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ाअतगत भाग .१६ आकुड  गावठाण भागात आव यकतेनुसार जलिनःसारण वषयक कामे 
करणेकामी  M/S.M.G.MANE िन.र. .14,99,995/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार नऊशे 
पं या णव फ ) पे ा10.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .14,17,495/- 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 करणे बंधनकारक राह ल.  या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत 
आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०४७      वषय मांक - ८४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक –मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/५७६/२०१६ द.०१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात मनपा या कंवा रा य व क शासना या व वध 

योजनांतगत व वध कारची वकास कामे व क पासाठ  अ याधुिनक तं ानावर आधा रत ना व यपूण 
क पांची अंमलबजावणी करणेसाठ  िन वदा तावानुसार पा  होत असलेले तीन क प स लागार 

अनु मे (१) मे.टंडन अबन सो युशन ा.िल, (२) मे.शहा टे नकल कं सलटंट ा.िल. (३) मे.अ युजन 
इ ा कं सलटंट या तीन स लागारां या पॅनलची तावा सोबत जोडले या प ाम ये नमूद केले या 
व वध बाबींसाठ  (उदा. स ह करण,े क प अहवाल [DPR] तयार करण,े िन वदा ताव माग वणे व 
यांची अंमलबजावणी करणे) ा  लघु म दराने आव यक क पाची कामे करणेसाठ  यांचेशी करारनामा 

क न नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९०४८      वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६      वभाग – व ुत मु य कायालय  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५३३/२०१६ 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. .31 अ वये अ े य 
कायालयांतगत व वध चौकातील वाहतुक िनयं क द यांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .7,49,946/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार 
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नऊशे शेहचाळ स फ ) पे ा 1.00% 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 - १९०४९      वषय मांक - ८६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/५८७/२०१६ 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. .42 अ वये सन-
२०१६-१७ कर ता िचंचवड-१ उप वभागाचे काय े ातील चौकात नवीन वाहतुक िनयं ण दवे बस वणे व 
तदअनुषंगीक कामे करणे (वाहतुक िनयं त होऊन अपघाताचे माण कमी होईल) कामी 
मे. यु लॉिन स ॉ फक इ वीपम स ा.िल. िन.र. .3,74,842/- (अ र  र. . तीन लाख चौ-याह र 
हजार आठशे बेचाळ स फ ) पे ा 3.70% 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 - १९०५०      वषय मांक - ८७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/५३९/२०१६ 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. .31 अ वये सन 
२०१६-१७ या अंदाजप कातील नाग रकांचा सहभाग अंतगत नाग रकांनी सूच वले या चौकात नवीन 
 वाहतूक िनयं क दवे बस वणे व तदअनुषंिगक  कामे करणे (वाहतूक िनयं त होऊन अपघाताचे 
माण कमी होईल) कामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .7,49,867/- (अ र  र. . सात 

लाख एकोणप नास हजार आठशे सदोस  फ ) 4.52% 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 - १९०५१      वषय मांक - ८८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५६५/२०१६ 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. .11 अ वये भाग 
.५० पर सर तील दवाब ी अंतगत  यव थेचे सुधारणा/ नूतनीकरण  करणेकामी मे.यश 
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इले ोलाईन िन.र. .9,10,362/- (अ र  र. . नऊलाख दहा हजार तीनशे बास  फ ) पे ा 22.28% 

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 - १९०५२      वषय मांक - ८९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५२९/२०१६ 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. .24 अ वये 'ड' े य 
कायक ेतील बी आर ट  एस र यावर ल िस नल यं णेशी संबंिधत आव यक कामे करणेकामी 
मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा. िल. िन.र. .5,99,952/- (अ र  र. . पाच लाख न या णव हजार 
नऊशे बाव न फ )  पे ा 1.00% 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 - १९०५३      वषय मांक - ९० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५६९/२०१६ 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. .33 अ वये भाग 
.२३ केशवनगर येथील प रसराती दवाब ी यव थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन  िन.र. .9,74,997/- (अ र  र. . नऊ लाख चौ-याह र हजार नऊशे स ाव ण फ ) पे ा 
25.13% 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 - १९०५४      वषय मांक - ९१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५९५/२०१६ 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. .5 अ वये काळेवाड  
फाटा ते डांगे चौक या बी.आर.ट  र यावर ल दवाब ी यव थेची वा षक प दतीने देखभाल दु ती 
करणे ( भाग .49 व 51) कामी मे.कुमार इले कल & े ड ंग कंपनी िन.र. .7,00,279/- (अ र  र. . 
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सात लाख दोनशे एकोणशी फ ) पे ा 23.71% 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 - १९०५५      वषय मांक - ९२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/५२७/२०१६ 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. .21 अ वये 'ड'  भाग 
अंतगत वाकड उप वभागातील . .४८, ५४ ते ५७ या प रसरातील िस नल यं णेची देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .8,99,965/- (अ र  र. .आठ 
लाख न या णव हजार नऊशे पास  फ ) पे ा 1.00% 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 - १९०५६      वषय मांक - ९३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     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/५६७/२०१६ 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. .23 अ वये भाग 
.५२ पर सरातील 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 ा 22.15% 

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 - १९०५७      वषय मांक - ९४ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण  ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५६३/२०१६ द.२६/०९/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेवून –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .7 अ वये भाग 
.४९ पर सरातील दवाब ी अंतगत यव थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे ऐवजी भाग .२२ 

िचंचवड प रसरातील मोरया मं दर रोड व चाफेकर चौक व चाफेकर वाडा र यावर ल दवाब ीचे 
सुधारणा/नुतनीकरण करणे असा बदल क न मे.यश इले ोलाईन िन.र. .9,74,997/- (अ र  र. .नऊ 
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लाख चौ-याह र हजार नऊशे स ा णव 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 - १९०५८      वषय मांक - ९५ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३५०/२०१६ द.१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/६-२०१६-१७ बीआरट एस काँर डाँर नं.१ ते ४ 
म ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी बस थांबे बांधणे. या कामांतगत अ) दापोड  िनगड  भाग १ या 
र यावर ल बस थां याचे उव रत कामे करणेकामी मे.ओंकार ु स िन.र. .१,८१,७२,९५३/- (अ र  
र. एक कोट  ए कयाऐंशी लाख बाह र हजार नऊशे ेप न फ ) पे ा १५.१५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,६१,९०,७३८/- पयत काम क न घेणेस व यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०५९     वषय मांक - ९६ 
दनांक – ०७/१२/२०१६    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक –मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/३०८९/२०१६ द.१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 
मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.२८/१२/२०१६ रोजी संपु ात येत अस याने 

तावात प  अ म ये नमुद केले या टाफनस (ANM) या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  केलेले 
मानधनावर ल टाफनस (ANM) यांना वशेष बाब हणून द.२९/१२/२०१६ रोजी १ दवस सेवा 
खंड त क न द.३०/१२/२०१६ पासुन द.२९/०३/२०१७ पयत पुढे ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ व 
या कालावधीत Walk in interview ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९०६०      वषय मांक - ९७ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१४२/२०१६ द.३०/११/२०१६  
  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध 
योजना राब व या जातात. म हला व बाल क याण योजनेअंतगत मा.महापािलका सभा ठराव ं .४५७ 
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द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानूसार “इ १० वी म ये िशकत असणा-या व ा याना शै णक 
सा ह य घेणेकामी अथसहा य देणे ”या योजने क रता जा हर कटना नुसार अज माग वणेत आले 
होते. सन २०१६-१७या आिथक वषात २४६ अज ा  झाले आहेत सदर अजाची अट शत  नुसार 
तपासणी केली असता १६१अज पा  झालेले असून ८५ अज अपा  झाले आहेत सदर पा  लाभाथ ला 

येक  र कम .३०००/- या माणे एकूण १६१ लाभाथ साठ  एकूण र. .४,८३,०००/- (अ र  र कम 
.चार लाख यायऐंशी हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे. सन २०१६-१७ या व ीय वषात “इ १० 

वी म ये िशकत असणा-या व ा याना शै णक सा ह य घेणेकामी” या उपलेखािशषावर र कम 
.५,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधूनसदरचा खच कर यात येईल. पा  लाभािथना 

अथसहा य ्  अदा कर याक रता येणा-या र कम .४,८३,०००/- (अ र  र कम .चार लाख यायऐंशी 
हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच यानंतर द. ३१ ऑग ट २०१७ पयत 
अपा तेची पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - १९०६१      वषय मांक - ९८ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/१४३/२०१६ द.३०/११/२०१६  
  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 

व वधक याणकार योजना राब व या जातात. सदर योजनेअंतगत मुलगी द क घेणा-या दांप यास अथ 
सहा य र .१०,०००/- देणेत येतात. सदरची र कम पा  लाभा य स आई व मुलगी यांचे संयु  नावे 
रा ीयकृत बँकेम ये द क मुलगी १८ वष वयाची होईपयतचे कालावधीसाठ  मुदत ठेव व पात ठेवणेत 
येतात. सदर योजने कर ता सन २०१६-१७ या आिथक वषात २ अज ा  झालेले असुन सदर अजाची 
अट शत  नुसार तपासणी केली असता १अज पा  व १ अज अपा  आहे. सदर पा  लाभाथ ना येक  
र कम .१०,०००/- माणे र. .१०,०००/- (अ र  र कम .दहा हजार फ ) इतका खच अपे ीत 
आहे. सन २०१६-१७ या व ीय वषात “मुलगी द क घेणा-या दांप यास  अथसहा य”या 
उपलेखािशषावर र कम  १,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून खच कर यात 
येईल.पा  लाभाथ ला अथसहा य ्  र कम .१०,०००/-(अ र  र कम .दहा हजार फ ) अदा करणे 
तसेच याकामी येणारे र .१०,०००/- चे खचास मा यता देणे येत आहे. तसेच सदरची योजना १२ 
म हने खुली अस याने जसे अज ा  होतील व अज पा  होतील तसे पा  ठरणा-या लाभाथ ना 
अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९०६२      वषय मांक - ९९ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – वाय.सी.एम.औषध भांडार 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएम/ टो./फामा/का व/११९/२०१६, द.३०/११/२०१६  
वषय - वाय.सी.एम. णालय व मनपाचे इतर णालय/दवाखाने यांना तातड ने आव यक असणा- 

या औषधे/सा ह याचा पुरवठा करणेकामी थािनक एज सी/ वतरक नेमणेकामीचे आदेशास   

मुदतवाढ िमळणेबाबत... 
वषय मांक ९९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १९०६३      वषय मांक - १०० 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२५/२०१६ द.१/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर  

दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने एलईड  फट ं ज खरेद  करणे.  

वषय मांक १०० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९०६४      वषय मांक - १०१ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२४/२०१६ द.१/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर  

 दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने एलईड  फट ं ज खरेद  करणे.  

वषय मांक १०१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९०६५      वषय मांक - १०२ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक –मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२६/२०१६ द.१/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील र यावर  

 दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने एलईड  फट ं ज खरेद  करणे.  

वषय मांक १०२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
  
ठराव मांक – १९०६६            वषय मांक – १०३ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा. धनंजय आ हाट  
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव- 
वषय – सन २०१६-१७ चे अंदाजपञक तरतूद वग करणेबाबत. 
 वषय मांक १०३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल – १३                 ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
       ----- 
ठराव मांक – १९०६७            वषय मांक – १०४ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६      

सुचक – मा.धनंजय आ हाट                 अनुमोदक-मा. नारायण ब हरवाडे   
संदभ :- मा.धनंजय आ हाट व मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
      वषय –  तरतूद वग करणाबाबत. 

वषय मांक १०४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल – १३                               ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
       ----- 
 
ठराव मांक – १९०६८            वषय मांक – १०५ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.स वता साळंुके                 अनुमोदक-मा.अिनता तापक र    
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/लेखा/१/क व/१३५१/२०१६ द.२/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५६/१-/२०१६-१७ अ वये, शहर झोपडप ट  
पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पामधील इमारतीची थाप य, वदयुत, पाणीपुरवठा व 
जलिन:सारण वषयक कामांची दु तीची कामे करणेकामी  मे. ीकृपा एंटर ायजेस (िनवीदा 
र. .४२०१६८० /-  पे ा ६.३९ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१२९८५२/- 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. 
अनुकूल – १३                          ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
     ----- 
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ठराव मांक –१९०६९         वषय मांक – १०६ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.कैलास थोपटे                 अनुमोदक-मा.जािलंदर िशंदे     
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/क-मु य/२५७/१६ द.२/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१-/२०१६-१७ अ वये, दापोड  भाग . ६१  
र या या कडेने नवीन ८० मी.मी. रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन 
(िनवीदा र. .३५०१४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ )  पे ा २०.०० % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९४११७७/- 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. 
अनुकूल – १३                          ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१९०७०         वषय मांक – १०७ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार                 अनुमोदक-मा. नारायण ब हरवाडे   
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/फ-मु य/७९४/१६ द.२/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५४/१-/२०१६-१७ अ वये, भाग . ४ 
कृ णानगर िचखली रोड पाईन रोड फुटपाथ दु ती करणेकामी  मे.सोहम एंटर ायजेस (िनवीदा 
र. .३४३०२७२ /-  (अ र  र. .चौतीस लाख तीस हजार दोनशे बहा र फ )  पे ा १९.०० % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२११७४४६/- 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. 
अनुकूल – १३                               ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

----- 
ठराव मांक – १९०७१            वषय मांक – १०८ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६      
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
       भाग . १५ आकुड  द वाड  मधील वग य मधुकर आ णा पवळे पुतळया या 
सुशोिभकरणासाठ  वा तु वशारद नेमणूक करणे तसेच भाग  . १४ िनगड  टळक चोक येथील 
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लोकमा य टळक पुतळया या प रसराचे सुशािभकरणासाठ  वा तु वशारद नेमणूक करणे या कामांचा 
मनपा या सन २०१६-१७ या अंदाजपञकात पान . ५६ वर समावेश आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त मे. कमया असो. आ कटे ट ी. मा णक बुचडे यांनी मोठया माणात 
उ लेखनीय क प पुण वास नेलेले आहेत. यां या अनुभवाचा व या ेञातील यां या ानाचा 
फायदा मनपास नेहमीच झालेला आहे. मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर ते कायरत आहेत. तर  आकुड  
द वाड  ये ील वग य मधुकर आ णा पवळे पुतळा व िनगड  टळक चौक येथील लोकमा य 
टळक पुतळा प रसराचे सुशोिभकरणासाठ  वा तु वशारद हणून मे. कमया असोिसएटस आ कटे ट 
ी.मा णक बुचडे यांची नेमणूक करणेस व आ कटे ट पॅनेल या अट  व शत नुसार करारनामा क न 
फ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच क प यश वीपणे व तांिञक या पूण होणेकामी 
क प यव थापन स लागार (PMC) हणून िन वदा प ात कामासाठ  (Post Tender) मे. कमया 

असो. आ कटे ट ी. मा णक बुचडे यांची नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदरची 
नेमणूक मा य असलेस, आकुड  द वाड  येथील वग य मधुकर आ णा पवळे पुतळा व िनगड  
टळक चौक येथील लोकमा य टळक पुतळा सुशोिभकरण करणेकामी वा तु वशारद हणुन मे. 
कमया असो. आ कटे ट ी. मा णक बुचडे यांची नेमणुक क न कौ सल ऑफ आ कटे ट या 
िनयमा माणे आ कटे ट हणुन २.०० % अिधक कर फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे 
तसेच िनवीदा प ात कामाक रता क प यव थापन स लागार (PMC) हणून आ कटे ट मे. 
कमया असोिसएटस यांची िनयु  क न क प कमती या १.३५ % अिधक कर या दराने फ  अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                        

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
         ----- 
 
ठराव मांक – १९०७२            वषय मांक – १०९ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- वायसीएमएच  
सुचक – मा.अिमना पानसरे                 अनुमोदक-मा.रो हतअ पा काटे    
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . ण/१/का व/९६१/२०१६ द.२/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागाम ये णालयीन अ याव यक 

सेवेम ये अडथळा येऊ नये याकर ता तावात नमूद १ ते १५ उमेदवारांना यांचे नावापुढे नमुद 
केले या पदावर व नमुद मानधनावर १ दवस सेवा खंड त क न यांना पुढ ल ३ म हने 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ  देणेस मा यता देणेत येत आहे.        
अनुकूल – १३                                 ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
         ----- 
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ठराव मांक –१९०७३             वषय मांक – ११० 
दनांक –  ०७/१२/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 

पंपर  िचचवड महापािलके या औदयोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे ीम.कंुभार अलका 
बाबुराव यांची िनदेशक हणून दरमहा र. . २०,०००/- मानधनावर नेमणूक आदेश .औ. .स.ं(म)ु/ 
०२/का व/६०८/२०१६ द.७/६/२०१६ अ वये, द.१८/४/२०१६ ते १७/१०/२०१६ या कालावधी कर ता 
नेमणुक केलेली आहे. यांची मुदत द.१७/१०/२०१६ रोजी संपत आहे. ीम.कंुभार अलका बाबुराव 
यांची यापुव ची सेवा व अनुभव वचारात घेऊन यांची िनदेशक पदावर दरमहा र. . २०,०००/- 
एकिञत मानधनावर पुढ ल सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
 
ठराव मांक – १९०७४            वषय मांक – १११ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
      सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकात पाणीपुरवठा देखभाल 
दु ती (मु यालय) या लेखिशषावर र. . २,६६,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. यापैक  सन २०१६-१७ 
मधील नवीन देखभाल दु ती या कामांसाठ  एकूण ११ कामांना र. .११,००,०००/- एवढ  तरतूद आहे. 
सदर कामांना येक  १,०० लाख तरतूद सुच वणेत आले या आहेत. परंतु सदर या तरतूद  अितशय 
अप-ुया अस यामुळे िन वदा काढणे श य झालेले नाह . या लेखािशषा अंतगत सुच वणेत आले या ११ 
कामांपैक  ९ कामांची तरतूद उवर त २ कामांम ये वग के यास या २ कामांची तरतूद या दडपट 
िन वदा काढणे या आिथक वषात श य आहे. यामुळे चालू कामे, िन वदा कायवाह  कामे व 
ाधा याने करावयाची िनयो जत कामे यांचा वचार क न या या कामांना अंदाजपञकानुसार या 

आिथक वषात आव यक तरतूद उपल ध करणे या ीने अंतगत बदल क नतरतूद वग करणेचा 
ताव करणेत आलेला आहे. सदरचा ताव नवीन कामांची िन वदा काढणे कर ता आव यक आहे. 

सदरची अंतगत तरतूद वग करणे या तावास मा यता देणेत  येत आहे. 
( वाढ / घट र. .९,००,०००/-) 
अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
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ठराव मांक – १९०७५            वषय मांक – ११२ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६       
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ेञातील . .९ शाहुनगर येथील र याचे काँ ट करण 
करणे व . .९ मधील अंतगत र याचे काँ ट करण करणे. या कारचे कामाचा अनुभव असणारे व 
मनपाचे मा य स लागारां या याद म ये समावेश असणारे मे. पे हटेक क सलटंटस, पुणे-०५ यांची 
मनपाचे मा य व चिलत प दतीनुसार क प स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. क प स लागार यांची एकूण फ  िन वदा रकमे या २.३५ % (िन वदा पुव ०.९ % व 
िन वदा प ात १.४५ % ) अिधक सेवाकर अशी अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक – १९०७६            वषय मांक – ११३ 
दनांक – ०७/१२/२०१६     वभाग- इ ेका  
सुचक – मा.संजय वाबळे                 अनुमोदक-मा. सुमन नेटके  
संदभ :- मा.आयु  यांचे जा. .इ ेका/ व /कअ३/३८९/२०१६ द.१७/१०/२०१६ 

 सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजपञकातील इ ेञीय कायालया अंतगत वदयुत वषयक 
कामांसाठ  तावा सोबत या पञ अ मधील कामा या नावापुढे नमुद केले या वाढ/घट 
त यानुसार तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. .(वाढ/घट र. .,५,५०,०००/-)  

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक – १९०७७            वषय मांक – ११४ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/फ-मु य/७९९/१६ द.५/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/४५-/२०१६-१७ अ वये, अ वये भाग  . 
१२ मधील यमुनानगर येथील मनपा या दवाखा याम ये अ याव यक थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे.एस.एम. क शन (िनवीदा र. .३५०१४०१ /-  (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक फ )  पे ा १९.२७ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९६८०१५/- 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. 
अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
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      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
       ----- 

----- 
ठराव मांक –१९०७८             वषय मांक – ११५ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६      

सुचक – मा.कैलास थोपटे                 अनुमोदक-मा. नारायण ब हरवाडे   
संदभ :- मा.मा.कैलास थोपटे व मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 भाग . ४५ मधील पोल, फट ंग व फडर पलरचे नुतनीकरण करणे पान . ३८४ 
अ. .२९ या कामासाठ  चालू आिथक वषात सन २०१६-१७ म ये न याने िन वदा काढ यासाठ  तरतूद 
कमी पडत अस याने भाग . ४५ मधील सव दवे एलईड  दवे लावणे पानांक ४२७ अ. . ४१ या 
कामातून र. .१५,००,०००/- वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १५,००,०००/-)          

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक –१९०७९             वषय मांक – ११६ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६                  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
      प.ंिचं.म.न.पा. या दापोड  गावठाण येथील काटे यायामशाळे क रता यायाम सा ह य खरेद  
क न िमळणेस व सदर या खरेद कामी येणा-या र. . २ लाख पयत या खचास मा यता देणेत येत 
आहे तसेच सदर सा ह य हे तातड ने आव यक असलेने डा वभागाकडून कोटेशन प दतीने खरेद  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.         

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक – १९०८०            वषय मांक – ११७ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६                  
सुचक – मा.कैलास थोपटे                 अनुमोदक-मा. धनंजय आ हाट  
संदभ :- मा.कैलास थोपटे व मा.धनंजय आ हाट 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. .३७,६०,०००/-)      

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
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ठराव मांक –१९०८१             वषय मांक – ११८ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६                 -   
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
      पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका मा.आयु  िनवास येथील लॉन टेिनस कोट, केट, 
बॅडिमंटन कोट इ. डा सु वधा असून या क रता डा सा ह य खरेद  क न सदर सा ह य-लॉन 
टेिनस रॅकेट, केट कट, बॅडिमंटन रॅकेट इ. डा वभागाकडून सा ह य खरेद कामी अंदाजे र. . २ 
लाख पयत खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर सा ह य तातड चे असलेकारणाने डा 
वभागाकडून कोटेशन प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे.                      

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक – १९०८२            वषय मांक – ११९ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६                    
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे                 अनुमोदक-मा.कैलास थोपटे   
संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
      संभाजीनगर येथील मनपा या यायाम शाळेतील सा ह य जुने झा यामुळे न वन यायाम 
सा ह याची आव यकता असून सदर यायाम शाळेम ये ववीध कारचे यायाम सा ह य घे यास व 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.     

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक – १९०८३            वषय मांक – १२० 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- नागरव ती वकास योजना   
सुचक – मा.वैशाली जवळकर                 अनुमोदक-मा. स वता साळंुके   
संदभ :- मा.सहा.आयु  यांचेकड ल जा. .न वयो/३/का व/१४५/२०१६ द.६/१२/२०१६ 

     मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
     नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत सन २०१६-१७ 
या व ीय वषात इ.१० वी नंतरचे (आय.ट .आय.) मधील मुलींना तांिञक िश ण कंवा अिभयंिञक  
पद वका अ यास मांसाठ  पाञ लाभािथना यांचे शै णक पदवीनुसार अथसहा य अदा कर याक रता 
येणा-या र कम . ६१,५००/- (अ र  र कम . एकस  हजार पाचशे फ ) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच यानंतर द.३१ ऑग ट २०१६ पयत अपाञतेची पुतता क न पाञ ठरणा-या 
लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.                

अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
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ठराव मांक –१९०८४             वषय मांक – १२१ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- नागरव ती वकास योजना   
सुचक – मा.अिनता तापक र                 अनुमोदक-मा. कैलास थोपटे  
संदभ :- मा.सहा.आयु  यांचेकड ल जा. .न वयो/४/का व/३९९/२०१६ द.६/१२/२०१६ 

      मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.०९/१२/१६ रोजी  सकाळ  ११.०० वाजता 
 जागितक अपंग दन  साजरा कर यात येणार आहे. याम ये स कार समारंभ, पु पगु छ, अ पोपहार 
दे याचे ठरलेले आहे. काय माचे व प १०० गुलाब पु प, ५ पु पगु छ, १०० समोसे, पेढे, वेफस, 
ीफळ देउन स कार कर यात येणार आहे या काय मा या पुव िनयोजनासाठ  अंदाजे आगाउ र कम 
.१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे. सन २०१६-१७ म ये  इतर 

योजना/काय म या उपलेखािशषावर . . ६०,००,०००/- (अ र  र. . साठ लाख फ ) इतक  तरतुद 
उपल ध असून यामधुन सदरचा खच  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

अनुकुल – १३          ितकुल - १      

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक – १९०८५            वषय मांक – १२२ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६                  
सुचक – मा.कैलास थोपटे                 अनुमोदक-मा. नारायण ब हरवाडे   
संदभ :- मा.मा.कैलास थोपटे व मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड मनपा ह त मे. शशांक फडके, आ कटे ट यांनी शासक य व खाजगी 
व पाची मोठया माणात उ लेखनीय क पांचे िनयोजन क न पुण वास नेले आहेत, याचंा 

अनुभवाचा व या ेञातील यांचा ानाचा म.न.पा. नेहमीच फायदा झाला आहे. यांचीमनपा या 
अ कटे ट पॅनेलवर िनयु  कर यात आलेली होती यास मा. थायी सिमती ठराव . ७७८२ 
द२२/८/२०१४ रोजीचा ठरावा वये सन २०१४-२०१७ या कालावधी क रता मुदतवाढ देणेत आली आहे 
सदर िनयु  आ कटे ट हणून कर यात आलेली आहे. यांना भाग . १७ मधील आकुड  
ड ट सटरचा भूखंड वकसीत करणेकामी कौ सल ऑफ आ कटे ट िनयमा माणे आ कटे ट 
हणून २.० % अिधक कर फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर क पाचे िन वदा 

प ात कामाक रता क पाचे दैनं दन यव थापन करणेकामी क प यव थापन स लागार (PMC) 
हणून नेमणूक करणेस व याक रता पॅनेल या अट  व शत नुसार करारनामा क न क प खचा या 

र कमे या १.३५ %  अिधक कर फ  अदा करणेस मा यता  देणेत येत आहे. सदर कामाक रता 
कोणतेह  कर वतंञपणे देणेत येणार नाह . तर  यापुव चा मा. थायी सिमती ठराव . १६१०६ 
द.२४/४/२०१४ रोजीचा ठराव र  क न वर नमुद केले माणे न वन ठरावास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच सदरची नेमणुक मा य अस यास भाग . १७ मधील आकुड  ड ट ट सटरचा 
भूखंड वकसीत करणेकामी िनयोजन करणेक रता वा तु वशारद हणून आ कटे ट मे. शशांक फडके, 
यांची  नेमणूक करणेस तसेच िन वदा प ात कामाक रता क पाचे दैनं दन यव थापन करणेकामी 
क प यव थापन स लागार (PMC) हणून आ कटे ट मे.शंशांक फडके यांची िनयु  करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.                                  
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अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

       ----- 
ठराव मांक –१९०८६             वषय मांक – १२३ 
दनांक –  ०७/१२/२०१६     वभाग- थाप य  
सुचक – मा.कैलास थोपटे                 अनुमोदक-मा.सुमन नेटके     
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/४ड/का व/९४४/१६ द.०२/१२/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४९/६-/२०१६-१७ अ वये,  भाग .३५  भोसर  
स.नं. १ दवाखाना इमारतीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अतूल आर एस सी (िनवीदा 
र. .४५,००,०००/- (अ र  र. . पंचेचाळ स लाख फ )  पे ा ११.४० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४१,८६,३५०/- 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. 
अनुकूल – १३                                ितकुल - १ 
      सदर ठराव बहुमताने 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/६५२/२०१६ 
दनांक - ०८/१२/२०१६ 

                            

                                             
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


