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

कायप का मांक - १८७ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – १५/०९/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१५/०९/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा. साद शे ट  
८) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  
९) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
१०) मा.तापक र अिनता म छं  
११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२) मा.काळे वमल रमेश  
१३) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

      यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,  मा.गावडे-
सहआयु ,मा.तुपे–सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर, मा.गायकवाड, 
मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, 
मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक िश ण क ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले, मा.थोरात, 
मा.खाबडे, मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग टूवार, मा.र पारखी, मा.भोसले - 
कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार ,मा.बोदाडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले – 

वषय मांक ५९) :-  “Smart City Expo World Congress 2015” या दनांक १७ ते १९ नो हबर २०१५ 
या कालावधीत बिसलोना- पेन येथे आयो जत हो या-या प रषदेस उप थत 
राह याबाबत – मा.स वता साळंुके, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
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वषय मांक ६०) :- तरतूद वग करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ६१) :- पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या पॅनलवर वा तु वशारद हणुन घेणेबाबत - 

मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ६२) :- भाग .५९ जुनी सांगवी येिथल जलतरण तलावाची खोली कमी करणे व 

इतर थाप य वषयक सुधारणा करणे या कामा या सुधार त खचास मा यता 
िमळणेबाबत... 

वषय मांक ६३) :- मनपाचे म हला/पु ष कमचा-यांसाठ  पावसाळ  सा ह य (रेनकोट, रेनसुट) 
खरेद बाबत... 

वषय मांक ६४) :- पयावरण वभागाकड ल भांडवली कामाचे तरतुद वग करणाबाबत... 
वषय मांक ६५) :- भाग .९ संभाजीनगर िचंचवड येथील अं ेला गाडन, संभाजीनगर/शाहुनगर 

येथे नवीन दवाखाना (ओ.पी.ड .) सु  करणेबाबत तसेच नवीन दवाखा यासाठ  
डॉ टर व अ य कमचा-यांची िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत... 

वषय मांक ६६) :- णवा हका वभागात कायरत असले या वाहनचालक या पदावर ल उमेदवारांना 
पुढ ल १ म ह याचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ िमळणेबाबत... 

वषय मांक ६७) :- मा.सहा.आयु  यांचे वाहनाकर ता न वन टायस युब खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक ६८) :- आरो य वभागास तातड ने गोवा खराटे खरेद बाबत... 
वषय मांक ६९) :- मजकूर समा व  करणेची दु ती करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल 

काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७०) :- एक त मानधनावर िनवेदक हणून नेमणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 

मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७१) :- मंजूर ठरावाम ये दु ती करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे 

यांचा ताव... 
वषय मांक ७२) :- तरतुद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७३) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 

फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७४) :- दवाळ पूव  आठवडे बाजार भर वणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल 

काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७५) :- थाप य अ े य कायालयाचे तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.सं या 

गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७६) :- मनपाचे ३३ या वधापन दनािनिम  समुह िश प/मुत  भेट देणेबाबत - 

मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७७) :- मे. हे टर डझाई स यांची क प स लागार हणून नेमणूक क न यांना फ  

+ सेवा कर अदा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ७८) :- ठराव दु तीबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७९) :- ठराव दु तीबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ८०) :- ठराव दु तीबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
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वषय मांक ८१) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड े य कायालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा 
ताव... 

वषय मांक ८२) :- ठराव .१२२२ दु त क न िमळणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल 
काळे यांचा ताव... 

वषय मांक ८३) :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस म य रे वे, पुणे वभागास यापुव  झाले या 
क पातील Maintainance शु कापोट  बाक  असलेली र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक ८४) :- संजीवन योजना या लेखािशषाम ये तरतूद वग करणेबाबत... 
वषय मांक ८५) :- मा.वृ ािधकरण सद य यांचे द ण भारत अ यास दौ-याबाबत – मा.स वता 

साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक ८६) :-  सांगवी कवळे र यावर राजीव गांधी पुल औंध ते रावेत या बीआरट एस 

र यावर Dedicated lane करणे या कामासाठ  व ुत वषयक बाबींसाठ  वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत-मा.स वता साळंुके,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक ८७) :- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र 
यांचा ताव... 

वषय मांक ८८) :- तरतूद वग करणाबाबत–मा.स वता साळंुके,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
-------- 

दनांक ८/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
 

ठराव मांक – १२४०८     वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

 करणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२४०९     वषय मांक – २ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य  

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द.२०/०५/२०१४ 
वषय- अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

पुर वणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४१०     वषय मांक – ३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . .५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२४११     वषय मांक – ४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सचुक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१६५/१५ द.४/८/२०१५ 

वषय - . .३८ इ. ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२४१२     वषय मांक – ५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/२०१५ द.२४/८/२०१५ 
वषय - जल े  .७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी  

 पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणेबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२४१३     वषय मांक – ६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – उदयान 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६२९/२०१५ द.२६/८/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .५/२०१५/१६ अ वये, नािशक हायवे ते 
दुगामाता चौक (टे को रोड) र ता शोिभकरणासाठ  काळ  माती पुर वणे व पसर वणे कामी मे.माऊली 
एंटर ायजेस (कोटेशन नोट स र. .१,९४,४९२/- (अ र  र. .एक लाख चौ या नव हजार चारशे या नव 
फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (१०.२० % ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/६/का व/६२६/२०१५ द.२६/०८/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२४१४     वषय मांक – ७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२६५/२०१५ द.३१/०८/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१/१४-१५ अ वये, भाग .१९ रावेत म ये 
भ डवे कॉनर येथील ड .वाय.पाट ल कॉलेज ते बी.आर.ट .एस. र यापयतचा र ता वकिसत करणे व 
सी.ड . वक बांधणेकामी मे.धने र कं शन (िन.र. . २,२४,०३,६८८/- (अ र  र. .दोन कोट  
चो वस लाख तीन हजार सहाशे अ याऐंशी) पे ा २५.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,७५,८४,०९५/- 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 – १२४१५     वषय मांक – ८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३०/२०१५ द.१/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१६/१५-१६ अ वये, भाग .५३ वाकड 
स.नं.१३० पेिसया हौ.सो., साई ओझोन, वव सोसा. पयतचा र ता खड मु माने करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .२८,०१,१०६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे सहा) पे ा ३२.७० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१९,७९,४०२/- 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 – १२४१६     वषय मांक – ९ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३१/२०१५ द.१/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/११/१५-१६ अ वये, . .५१ म ये अंतगत र ते 
तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .६३,०२,३४०/- (अ र  र. . ेस  लाख दोन हजार तीनशे चाळ स) पे ा ३१.८० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४५,१३,१०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 – १२४१७     वषय मांक – १० 
दनाकं – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३२/२०१५ द.१/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१०/१५-१६ अ वये, . .२४ मधील ीधरनगर, 
मा णक कॉलनी प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .४२,०३,५३२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख तीन हजार पाचशे ब ीस) पे ा ३०.०९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३०,८५,६२४/- 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 – १२४१८     वषय मांक – ११ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३३/२०१५ द.१/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०८/१५-१६ अ वये, . .५३ वाकड ते इडन 
सोसायट  पयतचा १२ मी. र ता व अंतगत र ते खड करण व डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .२८,०१,०७२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार बहा र) पे ा ३१.८० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२०,०५,८४८/- 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 – १२४१९     वषय मांक – १२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३४/२०१५ द.१/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/०४/१५-१६ अ वये, . .५० म ये अंतगत र ते 
तसेच वकास आराख यातील उव रत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .६३,०१,८०४/- (अ र  र. . ेस  लाख एक हजार आठशे चार) पे ा ३१.८० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४५,१२,७२२/- 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 – १२४२०     वषय मांक – १३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/९/का व/३८०/२०१५ द.२८/८/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४६-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.५२ ताथवडे, पूनावळे मशानभूमी व घाटाची करकोळ दु तीची कामे करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .९,१०,२२६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे 
स वीस फ ) पे ा -३४.५९ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,२५,१४८/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२१     वषय मांक – १४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/२९४/१५ द.३/९/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३३/२०१४-१५ अ वये, . .४६ वजयनगर 
येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी 
मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. . ११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
आ ठेचाळ स) पे ा ४२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७०,७०६/- पयत 
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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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२२     वषय मांक – १५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०३७/१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४७ 
योितबानगर, काळेवाड  गावठाण येथील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे करणेकामी M/S. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .३३,७४,९९७/- (अ र  र. . तेहतीस लाख चौ याह र हजार नऊशे 
स या नव) पे ा २७.७८% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२५,५९,२९४/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२३     वषय मांक – १६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/२८३/२०१५ द.२/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१४-२०१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
. .४४ मधील जु या झाले या काश यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.अँ प 

इले क स (िन.र. .९,३३,३०८/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे आठ) पे ा ३०.६० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२४     वषय मांक – १७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२२/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५. मधील अ.  ४ अ वये, 
जल े  .ड/१२, पंपळे गुरव पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार 
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नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .२१,००,३६७/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख तीनशे सदुस  फ ) पे ा ३.३३ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . २१,३१,९४६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२५     वषय मांक – १८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२१/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
जल े  .ड/१२, पंपळे गुरव पा या याटाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार 
नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .-१४,००,३१८/- (अ र  
र. . चौदा  लाख तीनशे अठरा फ ) पे ा ४.८९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१३,९८,४३५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२६     वषय मांक – १९ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२४/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१३ अ वये, 
जल े  .ड/७ पंपळे िनलख म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुरवणे व टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन (िन वदा र कम 
.१४,०१,१७२/- (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार एकशे बाह र फ ) पे ा ३.५० % कमी) या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,१९,७३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४२७     वषय मांक – २० 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२३/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
गणेशनगर पा या या टाक च रंग सफेद  करणे व थाप य वषयक व शुशोिभकरणाची कामे करणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .११,२१,३९७/- (अ र  र. . अकरा लाख एकवीस हजार तीनशे 
स या नव फ ) पे ा २१.२२ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२७,६०८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२८     वषय मांक – २१ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२५/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
जल े  .ड/ वजयनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 
क शन (िन वदा र कम .-१०,६४,८४५/- (अ र  र. . दहा लाख चौस  हजार आठशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा २९.११ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,९२,६१२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याचे याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४२९     वषय मांक – २२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/५२६/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .१२ अ वये, फ 
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील वा तुउ ोग उदयमनगर भागातील जलवा हनीचे दु तीचे कामे 

करणकेामी मे.बजरंगबली क शन (िन वदा र कम .-१४,००,८२४/- (अ र  र. . चौदा लाख 
आठशे चोवीस फ ) पे ा ३९.७२ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८६,६३७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
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िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४३०     वषय मांक – २३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४५९/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२४१४७) 
. .३ िचखली येथे ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 

कं शन (िन.र. .९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास ) पे ा ३८.१० %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४३१     वषय मांक – २४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४४७/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/११/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५३३२) 
. .२ वेणीनगर येथील व वध सोसाय यां या र यांना पडणारे कॉिसंग चेस खड मु म व 

बी.बी.एम. प दतीने दु ती करणेकामी म.ेअनंत बाळकृ णा ब हरट (िन.र. .९,२४,३२०/- (अ र  
र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे वीस) पे ा ३८.७६ %  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 – १२४३२     वषय मांक – २५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४६५/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५२२०) 
. .११ यमुनानगर येथे डांबर  र यांची कामे करणेकामी मे. ी गणेश कं शन (िन.र. .९,२१,६४२/- 

(अ र  र. .नऊ लाख एकवीस हजार सहाशे बेचाळ स) पे ा ३०.९० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२४३३     वषय मांक – २६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४६३/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२४१४८) 
. .१ पीनगर तळवडे येथील योितबानगर येथील डांबर  र ते व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बास ) पे ा 
३८.१० %  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 – १२४३४     वषय मांक – २७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४६७/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५३३३) 
. .२ वेणीनगर हे ेवाड  येथील सोसाय यांम ये डांबर  र ते पॅचवक र ते दु तीचे कामे तातड ने 

करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .९,२४,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
चौस ) पे ा ३०.९० %  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 – १२४३५     वषय मांक – २८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४६१/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२४१४६) 
. .४ कृ णानगर येथे ठक ठकाणी डांबर  र ते व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 

कं शन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ३८.१० %  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४३६     वषय मांक – २९ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४४४/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/४८/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४८७४) . .३ िचखली येथील मनपा शाळा इमारतींची थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.पी.जे.मोटवाणी (िन.र. .९,२४,२६३/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार दोनशे ेस ) 
पे ा ३३.५० %  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 – १२४३७     वषय मांक – ३० 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४४९/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/५०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२५३३०) . .२ वेणीनगर पीनगर सहयोगनगर येथील उवर त र ते खड मु म व बीबीएम प दतीने 
तयार करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .९,२४,३२०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे वीस) पे ा ३८.७६ %  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 – १२४३८     वषय मांक – ३१ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४८७/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
(२४१५६) . .४ मधील शाळांची दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.के.सी.आर. कं शन 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ३९.९० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४३९     वषय मांक – ३२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/४९०/२०१५ द.७/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/१२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२६२६३) 
. .२८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणेकामी 

मे.िशवगंगा क शन (िन.र. .७,९१,३१७/- (अ र  र. .सात लाख ए या नव हजार तीनशे सतरा) 
पे ा ३९.९९ %  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 – १२४४०     वषय मांक – ३३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/४०२/२०१५ द.५/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४५/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.५३ म ये गटर दु तीची कामे करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी.जे. मोटवानी (िन वदा 

र कम .९,३३,६२०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे वीस) पे ा -३९.०० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,९७,९८४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४१     वषय मांक – ३४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय, थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/४०८/२०१५ द.५/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५८/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.२० िचंचवडेनगर मधील मनपा या इमारतींची करकोळ दु तीची कामे क न रंगरंगोट  करणेकामी 

मे. ा क शन (िन.र. .९,१६,५९८/- (अ र  र. .नऊ लाख सोळा हजार पाचशे अ या नवपे ा -
५.०० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,१४,३०६/- 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 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४२     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/४०६/२०१५ द.५/९/२०१५ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५२/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२३ मधील मोरया डांगणाची थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.भ डवे क शन 
(िन.र. .९,३०,४१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार चारशे दहा) पे ा -३३.०० % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५४,५४३/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४३     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/४०४/२०१५ द.५/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५०/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.४२ मधील पाथवेची दु ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अिनकेत इंटर ायजेस 

(िन.र. .९,३३,५३३/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे तेहतीस) पे ा -३८.५७ % कमी) 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०२,१४२/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४४४     वषय मांक – ३७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१४०/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वये, भाग .५३ 
वाकड स.नं.१३२ बी.यु.भंडार  करपे व ती पयतचा र ता खड मु माने वकिसत करणेकामी मे. ीगणेश 
कं शन (िन.र. .२८,०१,११९/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे एकोणीस) पे ा 
३१.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,०५,८८१/- 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 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४५     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१४१/२०१५ द.८/९/२०१५ 
वषय - पुनावळे येथे एफ.एस.आय./ट .ड .आय.ने ता यात येणा-या जागांना िसमािभंत बांधणबेाबत... 

वषय मांक ३८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२४४६     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०३६/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/१४/०३/२०१५-१६ अ वये, सांगवी ते 
कवळे या बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर वर गॅ  (Gantry) करणे (गॅ वर साईनेज बोड बस वणे) कामी 
मे.पी.एन.नागणे (िन.र. .३०,९६,७१०/- (अ र  र. . तीस लाख शहा नव हजार सातशे दहा) पे ा 
२२.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२५,२९,०५२/- 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 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४४७     वषय मांक – ४० 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०३७/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/१४/०७/२०१५-१६ अ वये, िनगड  ते 
दापोड  र यावर Access Plan माणे थाप य वषयक कामे करणे (दापोड  सीएमईगेट प रसरातील 
उव रत कामे करणे) कामी मे.धने र कं शन (िन.र. .९३,३५,५६९/- (अ र  र. . या नव लाख 
प तीस हजार पाचशे एकोणस र) पे ा १६.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .८१,५५,५५३/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४८     वषय मांक – ४१ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३०१/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२९ अ वये, भाग .४६ 
मधील ड .पी. व नॉन ड .पी. र याचे बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने वकिसत करणेकामी मे.जे.जी. 
नाणेकर (िन.र. .१३,९९,८८४/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार आठशे चौ याऐंशी) पे ा ४३.५० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८,३०,४८१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२४४९     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११२०/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/४/२०१५-१६ अ वये, वाड .४८, म ये 
ीनगर, तापक रनगर मधील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/s. CHOTELAL 

CHAUHAN (िन.र. .३३,७४,९२१/- (अ र  र. . तेहतीस लाख चौ-याह र हजार नऊशे एकवीस) पे ा 
३०.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .२४,६९,९३६/- पयत काम क न घेणेस 
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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 – १२४५०     वषय मांक – ४३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१११९/२०१५ द.९/९/२०१५ 
वषय - वाड .४४ म ये डेअर  फामरोड सी लॉक व इतर प रसरातील जलिनःसारण निलकांचे  

सुधारणा कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ४३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२४५१     वषय मांक – ४४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१११७/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२२/२०१५-१६ अ वये, ड े य 
कायालयातील . .४३, ४४, ४६, ४७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. . २९,९९,९९६/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव) पे ा ३५.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
 िन वदा मंजूर दराने र. .२०,४७,१८२/- 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 – १२४५२     वषय मांक – ४५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१११८/२०१५ द.९/९/२०१५ 
वषय - वैभवनगर पंपींग टेशनची िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक ४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२४५३     वषय मांक – ४६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३११/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१० अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर मधील हर ओम कॉलनी, साईराज कॉलनी व प रसरात र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. टार इले कल स हसेस (िन.र. .८,६३,९५५/- (अ र  र. .आठ 
लाख ेस  हजार नऊशे पंचाव न) पे ा २६.२६ % 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 – १२४५४     वषय मांक – ४७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२३/२०१५ द.८/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२५ अ वये, अ 
े य कायालयातील . .१८ कवळे प रसरातील र यांवर दवाब ी यव था करणे (१५-१६) कामी 

मे. वण इले कल स हसेस (िन.र. .१५,२४,०९७/- (अ र  र. .पंधरा लाख चो वस हजार 
स या नव) पे ा २७.३३% 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 – १२४५५     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३१०/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१३ अ वये, 
. .५४ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल इंटर ायझेस 

(िन.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे बावीस) पे ा ३३.०८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४५६     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०९/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१६ अ वये, 
. .५७ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल इंटर ायजेस 

(िन.र. .९,०८,७५९/- (अ र  र. .नऊ लाख आठ हजार सातशे एकोणसाठ) पे ा ३३.०८ % 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 – १२४५७     वषय मांक – ५० 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०८/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .३ अ वये, 
. .४४ मधील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल इंटर ायजेस 

(िन.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे बावीस) पे ा २९.११ % 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 – १२४५८     वषय मांक – ५१ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०७/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१४ अ वये, 
. .४५ मधील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.कमल इले कल इंटर ायजेस 

(िन.र. .८,९९,९२२/- (अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे बावीस) पे ा २९.११ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२४५९     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३११/२०१५ द.३/९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१५-२०१६ मधील अ. .७ अ वये, 
वाय.सी.एम.एच. णालया मधील रो ह  संचाची २०१५-१६ कर ता देखभाल दु ती व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. रयल इले क स (िन.र. .७,४४,४६८/- (अ र  र. .सात लाख च वेचाळ स हजार 
चारशे अडुस ) पे ा २३.४० % 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 – १२४६०     वषय मांक – ५३ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५०९/२०१५ द.९/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-२०१६ मधील अ. .२८ अ वये, (२४१६८) 
. .३ िचखली येथे कं लटची कामे तातड ची पुण करणेकामी मे.िनमाण कं शन 

(िन.र. .९,२४,३२२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे बावीस) पे ा ३८.०० % 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 – १२४६१     वषय मांक – ५४ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा.बाळासाहेब तरस 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५१९/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२७ अ वये, 
(२६२६४) . .२८ मासुळकर कॉलनी प रसराम ये करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे 
करणेकामी मे.जाधव कं ट शन कंपनी (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे स र) पे ा ४५.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 22 
 
ठराव मांक – १२४६२     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५१७/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२१ अ वये, 
(२६२७५) . .२ वेणीनगर मधील दु तीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे करणेकामी 
मे.जाधव कं ट शन कंपनी (िन.र. .९,२४,१९२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार एकशे या नव) 
पे ा ४४.४४% 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 – १२४६३     वषय मांक – ५६ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५१३/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१३ अ वये, 
(२६२८२) . .२ वेणीनगर व सहयोगनगर ठक ठकाणी गटस दु ती करणेकामी मे.जाधव 
कं ट शन कंपनी (िन.र. .९,२०,८२८/- (अ र  र. .नऊ लाख वीस हजार आठशे अ ठावीस) पे ा 
४४.४४% 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 – १२४६४     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५१५/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१६ अ वये, (२६१४२) 
. .२८ मासुळकर कॉलनी मधील खेळाचे मैदाने डांगणे थाप य वषयक दु तीची कामे करणे व 

अनुषंिगक कामे करणे करणेकामी मे.जाधव कं ट शन कंपनी (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४४.४४% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 23 
 
ठराव मांक – १२४६५     वषय मांक – ५८ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/७३७/२०१५ द.१०/९/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वाय.सी.एम. णालय व फ े य़ कायालय व ुत वभागाक रता आव यक फिनचर 
सा ह य   खरेद कामी िन वदा सुचना .०८/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. 
ा  िन वदे मिधल मे.रेखा इं जिनअ रंग व स िचंचवड यांचे बाब .१, २, ३, ४ व ५ साठ  एकुण 

र. .२,८५,६१८/- (अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार सहाशे अठरा) ा  लघु म दराने खरेद  
करणेसाठ  यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १२४६६     वषय मांक – ५९ 
दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 “Smart City Expo World Congress 2015” या दनांक १७ ते १९ नो हबर २०१५ या कालावधीत 
बिसलोना- पेन येथे आयो जत हो या-या प रषदेस उप थत राह याबाबतचे मा.लुईस गोमेज, 
इंटरनॅशनल डायरे टर, माट िसट  व ड काँ ेस बािसलोना- पेन यां याकड ल िनमं ण प  मा.महापौर 
यांना ा  झाले असून सदर प रषदेस मा.महापौर यां यासमवेत व मान नगरसद या स वता सुरेश 
साळंुके उप थत राहणेकामीचे दौ-यास व दौ-यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२४६७     वषय मांक – ६० 
दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 “Smart City Expo World Congress 2015” या दनांक १७ ते १९ नो हबर २०१५ या कालावधीत 
बिसलोना- पेन येथे आयो जत हो या-या प रषदेस उप थत राह याबाबतचे मा.लुईस गोमेज, 
इंटरनॅशनल डायरे टर, माट िसट  व ड काँ ेस बािसलोना- पेन यां याकड ल िनमं ण प  मा.महापौर 
यांना ा  झाले असून सदर प रषदेस मा.महापौर उप थत राहणार आहेत. याकामी नगरसिचव 
कायालयाकड ल “स मा.सद यांचे अ यास दौ-याक रता व िश णाक रता” या लेखाशीषावर असणार  
तरतूद अपुर  पडत अस याने नगरसिचव कायालयाकड ल थायी आ थापना या लेखाशीषामधून 
र. .१५,००,०००/- तरतूद “स मा. सद यांचे अ यास दौ-याक रता व िश णाक रता” या लेखाशीषावर 
वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२४६८     वषय मांक – ६१ 
दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनलवर मे.एस.के.असोिसएटस ्  ( ी.दयानंद 
कािशनाथ िशंदे) पंपर , पुणे यांची नेमणुक कर यास व मनपाची आ कटे ट वषयक कामे वेळोवेळ  
दे यास व याकामी होणार  फ  वेळोवेळ  आ कटे ट कौ सील या िनयमानुसार अदा करणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२४६९     वषय मांक – ६२ 
दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – क े य कायालय, थाप य  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क े/ था/१/का व/२६३/२०१५ द.१/९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 भाग .५९ जुनी सांगवी येिथल जलतरण तलावाची खोली कमी करणे व इतर थाप य 
वषयक सुधारणा करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .२९४, द.२०/०५/२०१५ अ वये 
र. .८०,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता िमळालेली आहे व र. .२७,३६,३६५/- इत या 
र कमेची िन वदा काढणेत आली असून िन वदा दर ३३.९९% कमी दराने िन वदा मंजूर कर यात 
आलेली आहे. परंतू जलतरण तलाव व सभोवतालचा प रसर व इतर उवर त कामे पुण कर यासाठ  
शासक य मा यते या मयादेतच काम करणे आव यक आहे. यानुसार वाढ घट चा ताव व या 

कामाचे शासक य मा यतेचे मयादेत मा  य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .२० लाख) 

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

ठराव मांक –१२४७०     वषय मांक – ६३ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – म यवत  भांडार  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/७४३/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे म हला/पु ष कमचा-यांसाठ  पावसाळ  सा ह य (रेनकोट,रेनसुट) खरेद  मे.लक  
लॉ टक, मुंबई या िन वदाधारकांकड ल ा  लघु म दराने (ए हरशाईन ँड ISO माक) बाब .१ ते ७ 
एकुण ७ बाबी खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण र. .३७,५७,७७०/- चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४७१     वषय मांक – ६४ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – पयावरण अिभयां क   

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/३८६/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा ह तील पवना नद म ये पावसा या यित र  काह  ठकाणी दु षत पाणी साठून 
रा ह याने, नद  पा यावर जलपण ची वाढ होत अस याने डासांची उ प ी मो या माणात होत असून 
नद या प रसरात अनारो याची थती िनमाण होत असते. याअनुषंगाने दनांक २४/०३/२०१५ व 
दनांक १५/०४/२०१५ रोजीचे मा. थायी सिमती सभेम ये मा.आयु  सो यांनी “पवना नद मधील 
पा या या वाहात होणारा अडथळा मिशनर ारे दूर करणे” याबाबत या सुचना दले या आहेत. तसेच 
दनांक १८/०४/२०१५ रोजी Auto Cluster येथे झाले या बैठक म ये नजीकचा पावसाळा वचारा घेऊन 
कामाची तातड  ल ात घेता ायोिगक त वावर चालू कामातून मिशनर  भा याने घेवून कामे चालू 
करणेचे आदेश दले आहेत. सदर करणेत आले या वाढ व कामाचे बील अदा करणेकामी मनपा या सन 
२०१५-१६ या अंदाजप कातील पयावरण वभाग, अंदाजप क अ पान मांक ३३२, अ. .३० वर ल 
“मनपा या व वध मैलाशु करण क ामधून िनघणा-या लजची शा ीय प तीने व हेवाट लावणेसाठ  
आव यक कामे करणे” या कामासाठ  करणेत आले या र. .१५,००,०००/- या तरतुद मधून 
र. .१२,६०,०००/- इतक  तरतुद तावात नमुद केले या त या माणे वग करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.           (वाढ/घट र. .१२,६०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२४७२     वषय मांक – ६५ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – वै क य मु य कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/१५१५/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

भाग .९ संभाजीनगर, िचंचवड येथील अं ेला गाडन, संभाजीनगर/शाहुनगर येथे नवीन 
दवाखाना (ओ.पी.ड .) सु  करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच नवीन दवाखा यासाठ  डॉ टर व 
अ य कमचा-यांची िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४७३     वषय मांक – ६६ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – वै क य मु य कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/१४९५/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका 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 उमेदवारांना यांचे नावापुढ  नमुद केले या पदावर व नमूद 
मानधनावर यांची १ दवस सेवा खंड त क न पुढ ल एक म हना कालावधीसाठ  फ  मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२४७४     वषय मांक – ६७ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – थािनक सं था कर  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . थासंक/४/का व/१७८/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मा.सहा.आयु  यांना मनपा कामकाजा तव उपल ध क न देणेत आलेले यांचे वापरातील 
म.न.पा. वाहन . एम एच-१४-एई-८०५१ (टाटा सुमो) कर ता – 215/75  R15 1005 या साईजचे पाच 
नग न वन टायस- युब खरेद  करणेकामी सीएट कंपनीचे मा यता ा  वतरक गणराज एंटर ायजेस िल. 
िचंबली फाटा कु ली, खेड, यांचेकडून िनवीदा व कोटेशन न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने 
यांनी सादर केले या दरप कानुसार खरेद  करणेस व याकामी येणारे र. .२६,०९२/- (अ र  
र. .स वीस हजार या णव फ ) चे अथवा य  होणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१२४७५     वषय मांक – ६८ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वषय – म यवत  भांडार  

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/१०३३/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास कोटेशन नोट स .२३/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म कोटेशनधारक 
मे.एम.पी.एल. इं ज. यांचेकडून ६७०० नग गोवा खराटे एकूण र. .१,९६,९८०/- म ये खरेद कामी दर 
वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४७६     वषय मांक – ६९ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२१८० द.११/८/२०१५ मधील “ब भाग ब मु यालयातील” हा 
मजकूर वगळ यात यावा व याऐवजी “ड भाग ड मु यालयातील” हा मजकूर समा व  कर याची 
दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४७७     वषय मांक – ७० 

दनाकं – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 भाऊसाहेब संभाजी कोकाटे ऊफ बी.के. यांस मनपा काय मासाठ  द.म.र. .पंचवीस हजार 
एक त मानधनावर िनवेदक हणून नेम यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१२४७८     वषय मांक – ७१ 
दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२४०५ द.८/९/२०१५ हा ठराव मंजूर झाला आहे. ब व ड े ीय 
कायालयांतगत मनपाचे ४५ ाथिमक व ०६ मा यिमक शाळांचे दैनं दन साफसफाईसाठ  सदर 
ठरावाम ये “सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी एकूण ५३ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध 
करणे” या मजकूराऐवजी “सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी एकूण ८१ कामगार व २ सुपरवायजर 
उपल ध करणे” हा मजकूर समा व  करणेची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४७९     वषय मांक – ७२ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२४८०     वषय मांक – ७३ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .२५,६१,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२४८१     वषय मांक – ७४ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मनपा प रसरातील से.२७ अ मधील संत तुकाराम उ ानाजवळ ल मोक या जागेत (मा.महापौर 
िनवास िनयो जत जागेत) व भ  श  चौकात व मोरवाड  ल मण रेिसडे सी समोर ल मोक या जागेत 
मनपातफ दवाळ पूव  आठवडे बाजार भर व यास व याकामी टॉल यो य या सोईसु वधा उपल ध 
क न देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४८२     वषय मांक – ७५ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 थाप य अ े य कायालयाचे महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील 

तावात नमुद माणे तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१२४८३     वषय मांक – ७६ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
मनपाचे ३३ या वधापन दनािनिम  द.११/१०/२०१५ रोजी उप थत अ यागत, मुख पाहुणे 

व स माननीय यांचा मनपाचे वतीने भ -श  िश प भेट देऊन स कार करणेकामी १८ इंच लॅक 
मेटल धातुम ये भ -श चे ितक हणून संत तुकाराम महाराज व छ पती िशवाजी महाराज यां या 
भेट वर आधार त समुह िश प/मुत  भेट दे यासाठ  मे.आ हाट आट टु डओ पुणे यांचेकडून 
र. .२९५०/- ती नग या दराने एकूण ३०० नग भ  श  िश प एकूण र. .८,८५,०००/- म ये थेट 
प तीने खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक –१२४८४     वषय मांक – ७७ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे याचंा ताव... 
 नािशक फाटा उ डाणपूल येथे पादचा-यांसाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  
मे. हे टर डझाई स यांची क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी व मनपाचे चिलत 
दरानुसार क प रकमे या ी टडर कर ता र. .४,००,०००/- + सॉईल इ हे ट गेशनसाठ  D.S.R. +  

१५% या दराने व पो ट टडर कर ता क प यव थापनासाठ  क प रकमे या २.००% +  १.००% हे 
चरल डझाईन व ॉ ग करणे अशी एकूण क प रकमे या ३.००% + सेवाकर फ  अदा करणे या 

तावास मा यता देणेत यावी.  

 क प रकमे या २.३५% + सेवा कर फ  अदा करणेस मा. थायी सिमती ठराव .११४७३, 
द.१२/०५/२०१५ अ वये मा यता िमळाली आहे. याम ये खालील कारणा तव सुधारणा करणे आव यक 
आहे. उपरो  काम हे ीज व लाय ओ हर या अंतगत येत अस याने व मे. हे टर डझाई स वतः 
क पाचे संपुण आर.सी.सी. व ट ल चर डझाईन देत असलेमुळे क स टंसी चाजस वर ल माणे 

आहेत.  

 मे. हे टर डझाई स यांची क प स लागार हणून नेमणूक क न यांना वर ल माणे फ  + 

सेवा कर अदा करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४८५     वषय मांक – ७८ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/४-२०१४-१५ अ वये ड 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे याकामी म.ेएस.एस.क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७६ द. ३०/०७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,७०७/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार सातशे सात पये) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. 
आता दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१७,६६,९५४/- (अ र  र. .सतरा लाख सहास  हजार 
नऊशे चोप न पये) ३० ट के कमी दराने र. .१२,३६,८६८/- पयत र कम अदा करणेस व करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४८६     वषय मांक – ७९ 

दनाकं – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/२-२०१४-१५ अ वये ब 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे याकामी मे.एस.एस.क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७४ द. ३०/०७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,४१०/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार चारशे दहा पये) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. 
आता दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१५,७०,५५२/- (अ र  र. .पंधरा लाख स र हजार 
पाचशे बाव न पये) ३० ट के कमी दराने र. .१०,९९,३८६/- पयत र कम अदा करणेस व करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४८७     वषय मांक – ८० 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/३-२०१४-१५ अ वये क 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे याकामी म.ेएस.एस.क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७५ द. ३०/०७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,४१०/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार चारशे दहा पये) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. 
आता दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१७,४२,६९६/- (अ र  र. .सतरा लाख बेचाळ स 
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हजार सहाशे शहा णव पये) ३० ट के कमी दराने र. .१२,१९,८८७/- पयत र कम अदा 
करणेस व करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४८८     वषय मांक – ८१ 
दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ड े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,३०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१२४८९     वषय मांक – ८२ 

दनांक – १५/०९/२०१५       

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 डा बोिधनी ( पोटस ्  कूल) व ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेकामी ई.िन.नो. . 
४/२०१२-२०१३ नुसार लघु म दर ा  िन वदाधारक मे.साई सेवा केटरस िचंचवड, पुणे ३३ यांना एक 
वेळ भोजन ित ताट र. .२५.९० माणे पुर वणेस यांचेबरोबर करारनामा करणे याकामी येणा-या 
एकुण र. .२२,०२,८२०/- चे खचास तसेच िन वदा अट /शत  .१३ नुसार वाढ व ३ वषाकर ता येणा-या 
खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१२४९०     वषय मांक – ८३ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – थाप य, बीआरट एस  

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जावक . था/बीआरट एस/९१४/२०१५ द.६/८/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत यापुव  पूण कर यात आले या क पांपैक  दळवीनगर, 
िचंचवड व आकुड  येथील रे वे उ डाणपुल तसेच दापोड  येथील रे वे अंडरपासचे Maintainance शु क 
Departmental Charges साठ  म ये रे वे पुणे यांना यापुव  पुण झाले या क पातील Maintainance 
शु कापोट  देय असलेली र. .७,१०,२३५/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४९१     वषय मांक – ८४ 

दनांक – १५/०९/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय   
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /७/का व/२१६६/२०१५ द.१४/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी व माजी नगरसद यांकर ता महारा  महापािलका 
अिधिनयमातील कलम ६६ (४२) नुसार वमा धोरण खालील माणे लागू करणेस व दरवष  वमा ह याचे 
नुतनीकरणापोट  होणार  र कम भरणेस मा.महापािलका सभा ठराव . ६८० द.१३/०५/२०१५ अ वये 
मा यता देणेत आली आहे. 

१. आजी व माजी नगरसद यांना व यांचे कुटंु बयांना हणजेच पती/प ी व २ अप ये यांचेकर ता 
वमा योजना लागू राह ल. 

२. सदर योजनेचा लाभ हा सव आजी व माजी नगरसद य तसेच िश ण मंडळ सद य व सव 
नामिनदिशत सद यांना देय राह ल. 

३. वमा ह याचंा तपिशल खालील माणे 

अ. आजी सद यांकर ता य  वमा ह याचे १० ट के हा ह सा संबंिधत सद यांमाफत व ९० 
ट के ह सा हा महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत येईल. 

आ. माजी नगरसद यांकर ता य  वमा ह याची २५ ट के ह सा हा संबंिधत सद यांमाफत व 
७५ ट के ह सा हा महानगरपािलकेमाफत अदा करणेत येईल.  

सबब वर ल माणे आजी व माजी नगरसद यांचा वमा आय.सी.सी.आय. यांचेमाफत उतर वणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे. याकामी आजी नगरसद यांसाठ  अंदाजे २० लाख पये व माजी 
नगरसद यांसाठ  अंदाजे १० लाख असे एकुण ३० लाख खच अपे त आहे. वै क य वभागाकडे 
“संजीवन योजना” या लेखािशषाम ये एक लाख तरतूद करणेत आली आहे. ती अपुर  आहे. यामुळे 
वै क य वभागाकड ल “पौ ीक आहार योजना” या लेखािशषामधील उपल ध ५० लाख तरतुद पैक  
३० लाख पये तरतूद “संजीवन योजना” या लेखािशषाम ये वग करणे आव यक आहे. 

सबब महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम १०३ अ वये वै क य 
वभागाकड ल “संजीवन योजना” या लेखािशषाम ये र. .३० लाख तरतूद “पौ ीक आहार योजना” या 
लेखािशषामधुन वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आजी व माजी नगरसद यांकर ता महारा  
महापािलका अिधिनयमातील कलम ६६ (४२) नुसार वमा धोरण लागू करणेस व दरवष  वमा ह याचे 
नुतनीकरणापोट  होणार  र कम भरणेस मा.महापािलका सभा ठराव . ६८० द.१३/०५/२०१५ अ वये 
मा यता देणेत आली आहे. याकामी मे.फ ट पॉलीसी यांचे एकमा  दरप क ा  झाले असून यांनी 
मे.बजाज, आय.सी.आय.सी.आय., यु इं डया, नॅशनल या चार इ शुर स कंप यांचे दर सादर केले 
आहेत. याम ये आय.सी.आय.सी.आय. यांचे दर लघु म आहेत. या दरानुसार आजी नगरसद यांसाठ  
अंदाजे र. .२०,००,०००/- व माजी नगरसद यांसाठ  अंदाजे १० लाख खच अपे त आहे. सबब, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे आजी व माजी नगरसद यांकर ता मे.फ ट पॉलीसी यांनी सादर केले या 
दरप कातील लघु म दर असणा-या आय.सी.आय.सी.आय. यांचेकडुन वमा पॉलीसी उतर वणेस व 
दरवष  वमा पॉलीसी नुतनीकरण करणेकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४९२     वषय मांक – ८५ 

दनांक – १५/०९/२०१५       
सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक- मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.वृ ािधकरण सद य व म.न.पा. कमचार  यांना द. 
२८/९/२०१५ ते २/१०/२०१५ अखेर द ण भारत अ यास दौ-यावर सदगु  ॅ ह स यांचेमाफत जाणेस 
व याकामी येणा-या र. .६,५०,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदरची र कम उ ान 
अिध क (वृ ) यांचे नावे आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१२४९३     वषय मांक – ८६ 

दनांक – १५/०९/२०१५       
सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक- मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 सांगवी कवळे र यावर राजीव गांधी पुल औंध ते रावेत या बीआरट एस र यावर Dedicated 

Lane करणे कामाची र. .६,२७,१८,७६५/- ची िन वदा काढणेत आली आहे. सदर कामास मा.महापािलका 
सभा ठराव . ५८४७ दनांक २२/०५/२००६ अ वये र. .३८३८.४० कोट स एक त शासक य 
मा यता दे यात आलेली आहे. सदर कामाचा िन वदा दर ११.०७%  कमी या दराचा वचार करता एकूण 
खच र. .५,८५,६४,५८८/- इत या खचास मा. थायी सिमती ठ. .३६०० दनांक २६/६/२०१३ नुसार 
मा यता दलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठ. .११३९३ द. २८/०४/२०१५ अ वये 
र. .३९,१५,७५१/- चे खचास सुधार त मा यता घेतली आहे. तथा प, या कामासाठ  व ुत वषयक 
बाबींसाठ  र. .४,००,०००/- या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१२४९४     वषय मांक – ८७ 

दनांक – १५/०९/२०१५       
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 फ भाग मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१.२० लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१२४९५     वषय मांक – ८८ 

दनांक – १५/०९/२०१५       
सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक- मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील वशेष योजनेतील तावात नमूद कामात वाढ 
घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .६,५०,०००/-) 

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

 

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८४/२०१५ 

दनांक - १५/०९/२०१५ 

   
           नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


