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

कायप का मांक- १९४ 

सभावृ ांत 

दनांक- ०३/११/२०१५       वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
०३/११/२०१५ 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.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८. मा. साद शे ट  
९. मा.असवाणी हरानंद उफ ड बू कंमतराव  
१०. मा.तापक र अिनता म छं  
११. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२. मा.काळे वमल रमेश  
१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

यािशवाय मा. राजीव जाधव - 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.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा. भोसले – मु यलेखापाल, मा.गावडे - सह आयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण, मा. तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.खांडकेकर, मा.खोसे, 
मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे-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.पोमण - मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.क पले, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट ,  मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, 
मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.र पारखी - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.बोदाडे, 
मा.बडे - 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 १३६):- क प िनयोजन स लागार हणुन नेमणूक करणेबाबत... 
वषय मांक १३७):-  रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतूक यव थेची व यावर ल सुर तता 

उपाययोजनांची मा हती सार मा यमांम ये िस  करणेबाबत.... 
वषय मांक १३८):- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनलवर नेमणकू करणेबाबत-

मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव...  
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वषय मांक १३९) :- फ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड  यांचा 

ताव... 
वषय मांक १४०) :- भाग .४१ म ये तरतूद वग करण करणेबाबत- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या 

गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४१) :- पंपर  िचंचवड प रसरात पी.एम.पी.एम.एल. कर ता ठक ठकाणी बस थांबे 

उभारणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४२):-  वॉड .४५ पंपर  वाघेरे येथे उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे व 

सुधारणा कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १४३):- अ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाम ये कामां या तरतुद म ये फेरबदल 

करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४४):-  मा. थायी सिमती सभा ठराव . ८०४५ द.२५/०८/२०१५ म ये दु ती 

करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४५):- तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय मांक १४६):- ड भाग व ड मु यालयाम ये तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.सुिनता 

गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४७):- तरतूद वग करणाबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १४८):- भाग .१ पीनगर तळवडे योितबानगर प रसरात अ याव यक ठकाणी 

गटसची दु ती करणे व टॉम वॉटरलाईन टाकणेबाबत... 
वषय मांक १४९):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – 

मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १५०):-  तरतूद वग करणाबाबत-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १५१):-  ड मु यालयाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ , 

मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १५२):- तरतूद वग करणाबाबत-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १५३):- वै क य वभागा या आ थापनेवर काम करणा-या पयवे क अ न व अ न 

िन र क पदावर ल कमचा-यांना वेतन तसेच सन २०१५ चा बोनस व सानु ह 
अनुदान अदा करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक १५४):- मा. थायी सिमती ठ. .७४९५ द.३०/७/२०१४ म ये मजकूर समा व  
करणेबाबत- मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव...  

वषय मांक १५५):- मा. थायी सिमती ठ. .१३०६० द.२७/१०/२०१५ मधील मजकूर वगळणेबाबत- 
मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव...  

वषय मांक १५६):- मा. थायी सिमती ठराव .१२८८६ दनांक २०/१०/२०१५ मधील मजकूर 
वगळणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक १५७):- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून चाल व यात येणा-या शाळेतील 
व ा याना क ीज व ापीठाचा इं जी संभाषणाचा तास (कोस) चालू करणेबाबत-
मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक १५८):- तां क तपासणीचे फ  अदा करणेबाबत... 
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वषय मांक १५९):-  मा. थायी सिमती ठराव .१३१३३ द.२७.१०.२०१५ रोजीचा ठराव र  करणे व  
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक १६०):-  तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.सुिनता गवळ ,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय मांक १६१):- फ भाग े य कायालयाकड ल वकास कामाचे बीलाची अदायगी करणेबाबत-

मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक १६२):-  थेरगावम ये डांगे चौकात ी छ पती िशवाजी महाराज पुत याभोवती युर स 

करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करणेबाबत - मा.सुिनता गवळ , 
मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक १६३):- तरतूद वग करणेबाबत... 
वषय मांक १६४):- कामा या वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत-मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट 

यांचा ताव... 
वषय मांक १६५):- कामा या वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत-मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट 

यांचा ताव... 
वषय मांक १६६):- तरतूद वग करण करणेबाबत-मा. साद शे ट ,मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 

-------- 
दनांक २७/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९३) सभावृ ांत कायम करणते 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
-------- 

ठराव मांक – १३१३७      वषय मांक – १ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द. ९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १३१३८      वषय मांक – २ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
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  

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

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

ठराव मांक –१३१३९            वषय मांक – ३ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/०५/२०१४ 
वषय- अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  
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पुर वणेबाबत. 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १३१४०      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     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 करण.े 

वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १३१४१      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
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 करण.े 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १३१४२      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/११५७/१५ द.५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२१/२०१५-१६ अ वये, वॉड .५४, पंपळे 

िनलख येथे उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी M/S SHREE  

CONTRACTOR (िन.र. .३२,९९,९७६/- (अ र  र. . ब ीस लाख न या नव हजार नऊशे शहा र) -
२९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२४,२५,८२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१४३      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . जिन/२/का व/११५८/१५ द.५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२५/२०१५-१६ अ वये, वॉड .४६ म ये 

आदशनगर, पवनानगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेकामी M/S SHREE 

CONTRACTOR (िन.र. .४३,४९,९९७/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख एकोणप नास हजार नऊशे 



 5

स या नव) ३४.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२९,९१,७१०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –१३१४४      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . आ.मु.का./४/का व/८१८/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील काह  र यांची साफसफाई व व छता यां क 

प तीने (रोड वपर वाहनां दारे) करणेत येते. याकामी म.न.पा. मालक ची VT - 650 मतेची - ४ रोड 
वपर वाहने व VT - 500 मतेची - ५ रोड वपर वाहने अशी एकूण ९ रोड वपर वाहने तसेच ठेकेदार 

मालक चे २ रोड वपर वाहने कायरत आहेत. यापैक  म.न.पा. मालक ची VT - 650 मतेची - ४ रोड 
वपर वाहने व VT - 500 मतेची - ४ रोड वपर वाहने अशा एकूण ८ रोड वपर वाहनांची तसेच 

ठेकेदार मालक चे २ रोड वपर वाहनांची कामाची मुदत संपत असलेने याकामी २ वष कालावधीसाठ  
न याने ठेकेदारांची नेमणूक करणेकामी दै. लोकमत, दै. लोकस ा व दै. इं डयन ए स ेस या वृ प ातुन 
ई-िन वदा नोट स . २/२०१५-१६ िस  क न दरप के माग वणेत आली होती. (म.न.पा. व ठेकेदार 
वाहने कामगार, इंधन, दु ती/देखभाल व चालन याकामी येणारे खचासह) सदर िन वदेस अनुस न अ. . 
१ व अ. .३ चे कामासाठ  खालील माणे िन वदा ा  झा या आहेत. 

१)      Truck Mounted Sweeping Machine,  VT – 650 (  म.न.पा. मालक ची ) 

अ. . िन वदा धारकाचे नांव 

र ते साफसफाई कामाचा  
अंदाज प क य दर ( ती 

दन ती 
क.मी.)                             

र. . 

र ते साफसफाई 
कामासाठ  सादर 
केलेला िन वदा 
दर ( ती दन 
ती क.मी.) 

र. . 

दर कमी / 
जा त 

 

१ मे. बी. ह .जी. इंड या ली. ४२३/- २७१.५० (-) ३५.८२ % 

२ मे. ड .एम.ए टर ायजेस ४२३/- ३३३/- (-) २१.२८ % 

३ 
मे. सुिमत फॅिसिलट ज 
ा.ली. ४२३/- ३८९/- (-) ८.०४ % 

४ 
मे. ीकृपा स ह सेस 
ा.ली. ४२३/- ४७३.७६ (+) १२.०० % 
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३) Truck Mounted Sweeping Machine , VT – 500 (  ठेकेदार मालक ची ) 

अ. . िन वदा धारकाचे नांव 

र ते साफसफाई कामाचा  
अंदाज प क य दर ( ती दन 
ती 
क.मी.)                              
र. . 

र ते साफसफाई कामासाठ  
सादर केलेला िन वदा दर 
( ती दन ती क.मी.) 
र. .        

दर कमी / 
जा त 

 

१ मे. बी. ह .जी. इंड या ली. ५०३/- २९८.५० (-) ४०.६६ % 

२ मे. ड .एम.ए टर ायजेस ५०३/- ४६३/- (-) ७.९५ % 

३ मे. सुिमत फॅिसिलट ज ा.ली. ५०३/- ५४१/- (+) ७.५६ % 

४ मे. ीकृपा स ह सेस ा.ली. ५०३/- १०७०/- (+)११२.७३ % 

 
ई-िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये यां क प तीने म.न.पा. मालक चे रोड वपर 

वाहनां दारे अ. .(१) Truck Mounted Sweeping Machine, VT–650 (म.न.पा. मालक ची) याकामी 
ितवाहन ती दन ४० क.मी. कामासाठ  मे.बी. ह .जी.इंड या ली. यांनी सादर केलेला ती क.मी. 

र. .२७१.५० (अंदाजप क य  रकमेचे ३५.८२ % कमी) तसेच अ. .(३) Truck Mounted Sweeping 

Machine, VT – 500 (ठेकेदार मालक ची) याकामी ितवाहन ती दन ४० क.मी. कामासाठ  मे.बी. ह .जी. 
इंड या ली. यांनी सादर केलेला ती क.मी. र. .२९८.५० (अंदाजप क य रकमेचे ४०.६६ % कमी) हे दर 
सवात कमी आहेत. यानुसार याकामी मे.बी. ह .जी. इंड या िल. लघु म दराचे िन वदा धारक यांची २ वष 
कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े यांचेशी कामाचा करारनामा करणे व तावा सोबतचे प –

अ नुसार येणा-या अपे त/ य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
ठराव मांक – १३१४५      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – उ ान वभाग 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३३१/२०१५ द. १९/१०/२०१५ 
वषय:- दघी गायराण स.नं.७७ येथे ( े  १४.२५ हे टर) १०,००० वृ ारोपण करणे व ३ वष देखभाल   

     काम वन वकास महामंडळकडे सोप वणेबाबत. 
वषय मांक ९  चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १३१४६      वषय मांक – १० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/३९०/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५७/२०१५-१६ अ वये, . .४३ म ये व वध 

ठकाणी दशादशक फलक बस वणे व रोड फिनचरची कामे करणकेामी मे.भालेराव क शन 
(िन.र. .१३,९७,३३०/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार तीनशे तीस) पे ा ३०.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १०,२१,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
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या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१४७      वषय मांक – ११ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८९/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/२५/२०१५-१६ अ वये, . .३१ दघी मधील सेवा 

वा ह यांसाठ  खोदले या र यांची दु ती करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा २९.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १३१४८      वषय मांक – १२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८८/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/४६/२०१५-१६ अ वये, . .३१ दघी मधील डांबर  

र यांची दु ती करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . २१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा २९.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४५,२२०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१४९      वषय मांक – १३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८७/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/७/२०१५-१६ अ वये, . .२९ म ये से. .२ व ७ 

मधील र यांची दु ती करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. . १७,९२,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख या नव हजार सातशे) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,२९,४०१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार  
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५०      वषय मांक – १४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८६/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/६/२०१५-१६ अ वये, . .२९ इं ायणी नगर 

मधील से. .१, २, ३ व ७ म ये र ते खड मु म व बी.बी.एम. करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन 
(िन.र. .२२,४०,८९०/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे न वद) पे ा ४०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,११,७६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५१      वषय मांक – १५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८५/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

. .५७ पंपळे गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द ड .पी. र यांना फुटपाथ तयार करण,े 
ड हायडर बस वणे व रंग वणे व रेन वॉटर लाईन टाकणे इ याद  कामे करणेबाबत. 

वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
ठराव मांक – १३१५२      वषय मांक – १६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८४/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२७/२०१५-१६ अ वये, . .२९ इं ायणी नगर 

मधील से. .३ मधील यश गाडन ते पुणे नािशक महामाग दर यानचे पर सरातील र यांचे  डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .६९,८०,४००/- (अ र  र. .एकोणस र लाख ऐंशी 
हजार चारशे) पे ा ३१.५५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५०,१६,९८८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
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अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५३      वषय मांक – १७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/३८३/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 
वषय:- . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड , कोतवालवाड , पठारेमळा व इतर ठकाणचे 

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत. 
वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १३१५४      वषय मांक – १८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८२/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 
वषय:- . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

 बीबीएमने वकिसत करणेबाबत. 
वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १३१५५      वषय मांक – १९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८१/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२३/२०१५-१६ अ वये, . .४४ अशोक िथएटर 

येथील शिन मंद र, साई चौक व गेलाड चौक प रसरात पे ह ंग लॉकची व बंद पाईप गटसची कामे करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.ड . यादव (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३२.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,३३,६४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१५६      वषय मांक – २० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८३/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२५/२०१५-१६ अ वये, . .११ 

यमुनानगर मधील फुटपाथला काह  ठकाणी रबर मो डेड लॉक बस वणे कामी M/S. K P 

CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९६,१७५/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार एकशे पं याह र) पे ा 
३३.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,७२,९७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५७      वषय मांक – २१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८४/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७३/२०१५-१६ अ वये, . .११ 

यमुनानगर मधील इमारत .१ ते ३४ पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. K P CONSTRUCTION 

(िन.र. .१३,९७,९८८/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार नऊशे अ याऐंशी) पे ा २९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १०,२७,६६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५८      वषय मांक – २२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८५/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.५ कुदळवाड  जाधववाड  भागात पे हंग लॉक टाकणेकामी M/S. KAPIL CONSTRUCTION 

(िन.र. .११,२०,४४०/- (अ र  र.  अकरा लाख वीस हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा -३४.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,६४,८१८/- 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. 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१५९      वषय मांक – २३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८६/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/३९/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.२ वेणीनगर मधील ता हाणेव ती येथील ओमसाई हौ.सोसा. व अ वनायक सोसायट  येथे कॉ ट 
लॉक बस वणेकामी M/S. R.M. ENTERPRISES (िन.र. .१३,९९,४६२/- (अ र  र.  तेरा लाख 
न या नव हजार चारशे बास  फ ) पे ा -३५.३९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
९,४९,४०२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६०      वषय मांक – २४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८७/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२०/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.२८ म ये यशवंतनगर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S.CLINCY CONSTRUCTION 
Pvt. Ltd. (िन.र. .२१,००,७८२/- (अ र  र.  एकवीस लाख सातशे याऐंशी फ ) पे ा -२९.९५% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१५,४५,१७८/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६१      वषय मांक – २५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८८/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/३८/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.२८ मासुळकर कॉलनी येथील र ता खोदाईचे चर बुज वणेकामी M/S. CLINCY CONSTRUCTION 
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PVT Ltd. (िन.र. .२२,३९,९३३/- (अ र  र.  बावीस लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे तेहतीस फ ) 
पे ा -२९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,५२७/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६२      वषय मांक – २६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१८९/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४५/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ मधील संभाजीनगर येथील मु य र याचे डांबर करण करणेकामी M/S. CLINCY 

CONSTRUCTION PVT LTD (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा -
२६.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१०,७६,९१२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६३      वषय मांक – २७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९०/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५२/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ मधील संभाजीनगर येथील एम.ए.जी.एल व वध सेवा वा हनी यांचे चर बुज वणे डांबर करण 
करणेकामी M/S.CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र.  चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा -२६.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- 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 
कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१६४      वषय मांक – २८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९१/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/८/२०१५-२०१६ अ वये,  भाग 

.३ िचखली येथील डांबर  र ते दु तीची अ यावशक कामे करणेकामी M/S. H.C. KATARIA 
(िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदो ीस फ ) पे ा -३०.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. . १६,४६,९४२/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६५      वषय मांक – २९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९२/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/११/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.१३ िनगड  गावठाण येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ यावशक कामे करणेकामी M/S H.C. 

KATARIA (िन.र. .२२,४०,९४८/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळ स हजार नऊशे अठठेचाळ स फ ) पे ा 
-३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,०९७/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६६      वषय मांक – ३० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९३/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१४/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.४ कृ णानगर येथील शरदनगर भागातील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ यावशक कामे करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव 
फ ) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,०५९/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६७      वषय मांक – ३१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९४/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१६/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.११ यमुनानगर मधील ठाकरे डा संकुल प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी M/S H.C. 

KATARIA (िन.र. .२२,४०,६९३/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे या नव फ ) पे ा -
३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४६,९०९/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६८      वषय मांक – ३२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९५/२०१५ द.२३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१७/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.११ यमुनानगर येथील डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी M/S H.C. 

KATARIA (िन.र. .२२,३५,५३८/- (अ र  र.  बावीस लाख प तीस हजार पाचशे अडोतीस फ ) पे ा -
३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४३,१२०/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१६९      वषय मांक – ३३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९६/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२७/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.४ कृ णानगर येथील डांबर  र याची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी M/S H.C. KATARIA 
(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा -३०.००% 
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कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४७,०५९/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१७०      वषय मांक – ३४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९७/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/३१/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.३ िचखली येथील आ म ते सोनवणेव ती रोड पयत २४.०० ड .पी.  र याचे डांबर करण करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA (िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदोतीस 
फ ) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४६,९४२/- 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 कामाचा आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१७१      वषय मांक – ३५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९८/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४३/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.१ पीनगर तळवडे येथील योितबानगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA 
(िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदोतीस फ ) पे ा -३०.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१६,४६,९४२/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१७२      वषय मांक – ३६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/१९९/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४९/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.४ कृ णानगर सिचन हसंकूल पर सरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S 

H.C. KATARIA (िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) 
पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१४,४१,१७६/- 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 कामाचा आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१७३      वषय मांक – ३७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२००/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५४/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.४ शरदनगर व सुदशनगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S H.C. 

KATARIA (िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 
-३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने  र. .१४,४१,१७६/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१७४      वषय मांक – ३८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०१/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६४/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.३ िचखली येथील मोरेव ती मधील वठठल मणी सोसायट  व उव रत र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/S H.C. KATARIA (िन.र. . २२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार सातशे सदोतीस फ ) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,४६,९४२/- 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 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१७५      वषय मांक – ३९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०२/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६८/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.१ पीनगर तळवडे डांबर  र ते दु तीची अ याव यक कामे  करणेकामी M/S H.C. KATARIA 
(िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र.  बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदोतीस फ ) पे ा -३०.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,९४२/- 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 कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१७६      वषय मांक – ४० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०३/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७०/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.४ घरकुल ते िचखली रोड र याचे व इतर ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S 

H.C. KATARIA (िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) 
पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,४१,१७६/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१७७      वषय मांक – ४१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०४/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७५/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.३ िचखली चौक ते सोनवणेव ती कडे जाणा-या र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
M/S H.C. KATARIA (िन.र. .२२,४०,७३७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे सदोतीस 
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फ ) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,९४२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१७८      वषय मांक – ४२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०५/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१८/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ संभाजीनगर येथील मनपा इमारतीचे अधूिनक करण करणे सुशोिभकरण करणेकामी M/S.AUTOCAL 

SYSTEMS (िन.र. .१४,००,५५४/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चौप न फ ) पे ा -३५.५२% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,२३१/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१७९      वषय मांक – ४३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०६/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/२४/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ शाहुनगर म ये अ याव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S.AUTOCAL SYSTEMS 
(िन.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र.  चौदा लाख चारशे पंचाव न फ ) पे ा -४०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८२,२८७/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१८०      वषय मांक – ४४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०७/२०१५ द.२३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४०/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ संभाजीनगर म ये अ याव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S.AUTOCAL 

SYSTEMS (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा -४०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८२,३५३/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१८१      वषय मांक – ४५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फमु य/२०८/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/४६/२०१५-२०१६ अ वये, भाग 

.९ शाहुनगर येथील पर सरातील न वन फुटपाथ तयार करणकेामी M/S.AUTOCAL SYSTEMS 
(िन.र. .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स ाव न फ ) पे ा -३५.५२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,२३३/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१८२      वषय मांक – ४६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३०१/२०१४ द. १९/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .2/17/2015-16 अ वये, अ भागातील जल े  

.बी/1 अंतगत साईनगर मामुड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची देशभाल दु ती करणेकामी 
मे.यािसन कं शन (िन.र. .6,30,303/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे तीन फ ) पे ा 
37.91 % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .4,10,923/- पयत काम क न घेणसे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१८३      वषय मांक – ४७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३०२/२०१४ द. १९/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .2/21/2015-16 अ वये, अ भागातील जल े  

.बी/1 अंतगत साईनगर मामुड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामांची देशभाल दु ती करणेकामी 
मे.यािसन कं शन (िन वदा र. .6,30,303/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे तीन फ ) पे ा 
38.91 % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .4,04,305/- पयत काम क न घेणसे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त 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 करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१८४      वषय मांक – ४८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२८६/२०१४ द. १९/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .2/35/2015-16 अ वये, भाग .14 भ  श  

मधील से. .23 ते 25 येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.द प कं शन 
(िन.र. .6,30,253/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे ेप न फ ) पे ा 35.20 % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .4,28,824/- पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१८५      वषय मांक – ४९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७१/२०१४ द. १९/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .2/10/2015-16 अ वये, भाग .27 म ये 

खड मु म बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन 
(िन.र. .7,84,313/- (अ र  र. .सात लाख चौ याऐंशी हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 30.09 % कमी) या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,75,729/- पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१८६      वषय मांक – ५० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – अ े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७५/२०१४ द. १९/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .2/34/2015-16 अ वये, भाग .14 मनपा 

इमारतीतील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.कं शन (िन वदा र. .9,23,623/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेवीस हजार सहाशे तेवीस फ ) पे ा 20.15 % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .7,74,389/- पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा /वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१८७      वषय मांक – ५१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७२/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10 / 2015-2016 मधील अ. . 22 अ वये, 

कासारवाड  करसंकलन इमारतीमधील िनयो जत अ यािसकेचे (UPSC & MPSC) व तुीकरण करणेकामी 
मे.कौ तूभ इले क स (िन.र. .7,20,264/- [अ र  र. .सात लाख वीस हजार दोनशे चौस ] पे ा 
34.97 % 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 – १३१८८      वषय मांक – ५२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७१/२०१५ द. २४/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2015-2016 मधील अ. .20 अ वये, वॉड 

.37 येथील बालाजीनगर, म.फुले नगर व लांडेवाड  व ठलनगर येथील ट लाईट यं णेची दु तीची 
कामे करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .9,33,078/- [अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
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हजार अ याह र] पे ा 45.09 % 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 – १३१८९      वषय मांक – ५३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७०/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2015-2016 मधील अ. .3  अ वये, वॉड 

.४१ येथील फनोले स कंपनी र यावर ल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल 
इं जिनअ रंग (िन.र. .5,74,716/- [अ र  र. .पाच लाख चौ-याह र हजार सातशे सोळा] पे ा 38.11 % 

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 – १३१९०      वषय मांक – ५४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४४०/२०१५ द. १५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .21  अ वये, आचाय 

अ े सभागृहातील पा याचे पंप बदलणे व अनुषांगीक कामे करणेकामी मे.एनज टेक िस टम 
(िन.र. .1,86,704/- [अ र  र. .एक लाख श ाऐंशी हजार सातशे चार] पे ा 20.07 % 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 – १३१९१      वषय मांक – ५५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४६७/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015-2016 मधील अ. .5  अ वये, 

वायसीएमएच येथील अ याव यक व ुतीकरणाची सन 2015-16 म ये कामे करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन (िन.र. .9,32,715/- [अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार सातशे पंधरा] पे ा 26.47 

% 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 – १३१९२      वषय मांक – ५६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४६६/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .22  अ वये, भोसर  

भाग .३० च पाणी वसाहत मधील र यावर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई 
इले.कॉप . (िन.र. .11,78,211/- [अ र  र. .अकरा लाख अ याह र हजार दोनशे अकरा] पे ा 34.84 

% 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 – १३१९३      वषय मांक – ५७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४६८/२०१५ द. २१/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2015-2016 मधील अ. .3  अ वये, 

वायसीएमएच येथील कारंजाचे सन 2015-2017 म ये देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय 
एंटर ायजेस (िन.र. .6,09,828/- [अ र  र. .सहा लाख नऊ हजार आठशे अ ठावीस] पे ा 5.27 % 

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 – १३१९४      वषय मांक – ५८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७४/२०१५ द. २६/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .24 अ वये, फ 

े ीय कायालया अंतगत भाग १३ िनगड  गावठाण प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .9,14,992/- [अ र  र. .नऊ 
लाख चौदा हजार नऊशे या नव] पे ा 38.19 % कमी )  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१९५      वषय मांक – ५९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७५/२०१५ द. २६/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .8  अ वये, फ 

े ीय कायालया अंतगत भाग ११ यमुना नगर  प रसरातील आव यक ठकाण या  ट  लाईट 
 द यांचे  नुतनीकरण  करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .9,14,992/- [अ र  
र. .नऊ लाख चौदा हजार नऊशे या नव पे ा 37.11 % 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 – १३१९६      वषय मांक – ६० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७६/२०१५ द. २६/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .13/2015-2016 मधील अ. .3 अ वये, फ े ीय 

कायालया अंतगत भाग 4 कृ णानगर प रसरातील न याने  होणा-या र यावर दवाब ीची सोय 
करणेकामी मे.हसन इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .5,80,813/- [अ र  र. .पाच लाख ऐंशी हजार 
आठशे तेरा] पे ा 38.22 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३१९७      वषय मांक – ६१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/३/का व/५५७/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने जग ु  महष  बा मक  जयंती महो सवा अंतगत 

मंगळवार द.२७/१०/२०१५ रोजी मनपातील गुणवंत सफाई कमचा-यांचा स कार समारंभ आयो जत 
कर यात आलेला आहे. सदर कमचा-यांना दरवष  माणे मा.महापौर यां या ह ते मृती िच ह देवून 
स कार कर यात येणार आहे. तसेच द.२७/१०/२०१५ रोजी जग ु  महष  बा मक  जयंती महो सवा 
िनिम  ी महष  बा मक  आ म, िमिलंदनगर, पंपर  येथे भजन सं या, आक ा इ. काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर काय मासाठ  संबंिधतांचे मानधन, ले स व बॅनर, मृितिच ह, 
रांगोळ  व चहापान यव था इ. साठ  अंदाजे र. .१,६५,०००/-(अ र  र. . एक लाख पास  हजार फ ) 
इतका खच थेट प तीने अपे ीत आहे. या थेट प तीने होणा-या अथवा य  होणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३१९८      वषय मांक – ६२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१३/११५/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मौजे च-होली येथील मंजूर वकास योजनेतील 

स.नं.४५८ पै ते स.नं.३६३ पै पयत जोडणारा ३०.० मी ं द र ता व स.नं.४५८ पै ते स.नं.४६४ पै पयतचा 
२४.० मी ं द (पुव-प म) र याचे  भूसंपादन करणेकामी मा.महापािलका  सभेने मा.महापािलका ठराव 
.६९१ द.२०।०५।२०१५  रोजी अ वये मा यता दली आहे. सदर भूसंपादन तावावर कायवाह  

करणेकामी भूसंपादन करणेकामी िनधीची आव यकता लागणार आहे. तर  भूसंपादनकामी येणा-या खचास 
(संबंिधत भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती र कम) व  मा.आयु  यांना सदर भूसंपादनास िनधी अदा 
करणेचे अिधकार दान करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३१९९      वषय मांक – ६३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६४५/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 
वषय:- भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील लॉक .२ शेजार  मोक या जागेत  

 पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे शौचालय बांधणबेाबत.  

वषय मांक ६३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
ठराव मांक – १३२००      वषय मांक – ६४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६४८/२०१५   

द.२३/१०/२०१५ 
मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 

भाग .१० तुळजाईव ती अंजठानगर मधील दुगानगर येथील झोपडप ट म ये इमारती व शौचालयाची 
दु तीची कामे करण.ेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
पाचशे न वद फ ) पे ा ४४.७० %कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,१६,२७५/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२०१      वषय मांक – ६५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७२१/२०१५ द. १५/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२१ मधील अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुर वणकेामी मे. जयराम क स शन ( ो.सितश जयराम 
मंगळवेढेकर) (िन.र. .9,32,546/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार पाचशे शेहेचाळ स) पे ा -38.39 
% कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०२      वषय मांक – ६६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६३/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१४-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५२ म ये ताथवडे येथील ल ढेव ती, गजानन  कॉलनी, खांबाटे  व ती येथील चेस खडड  मु म व 
बीबीएम प तीने बुज वणकेामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .9,33,595/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे पं या नव) पे ा -30.00 % कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०३      वषय मांक – ६७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६५/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१७-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५१ म ये चर बीएम आ ण बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .9,33,056/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार छप न) पे ा -30.00% कमी) या ठेकेदाराकडून 
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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
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ठराव मांक – १३२०४      वषय मांक – ६८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६७/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२२-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५२ म ये ताथवडे चौक ते हायवे पय त या र यावर ल चेस  खड मु म व बीबीएम प तीने 
बुज वणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. . 9,27,011/- (अ र  र. .नऊ लाख स ावीस हजार अकरा) 
पे ा -30.00% कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०५      वषय मांक – ६९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६९/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३०-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२१ म ये उ ोगनगर भागातील ख डे चेस हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणकेामी मे. ीगणेश 
क शन (िन.र. .9,32,077/- (अ र  र. . नऊ लाख ब ीस हजार स याह र) पे ा -30.00% कमी) 
या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०६      वषय मांक – ७० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७७१/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३१-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२४ (रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये हॉटिम स प तीने ेचस दु तीची कामे करणकेामी मे. ीगणेश 
क शन (िन.र. .8,39,895/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार आठशे पं या नव) पे ा -
30.00% कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२०७      वषय मांक – ७१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७७३/२०१५ द. २३/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५३-२०१५-१६ अ वये, सन 

२०१५-२०१६ भाग .२० म ये पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .9,10,031/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकतीस) पे ा -38.83% 

कमी) या ठेकेदाराकडून 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०८      वषय मांक – ७२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/३११/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, सन 

२०१५/१६ क रता अ व ब े य काय े ातील उ ानातील व वध कारचे बोअरवेल व इतर पंपाचे 
देखभाल दु ती करणकेामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .९,३३,०१६/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सोळा) पे ा ३३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२०९      वषय मांक – ७३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/३१०/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, सन 

२०१५/१६ क रता ड े य काय े ातील उ ानातील व ुत यं णेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओंकार 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,३३,५०६/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे सहा फ ) पे ा 
४१.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२१०      वषय मांक – ७४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुले/१/का व/१३७/२०१५ द. २६/१०/२०१५ 

मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस के या माण-े 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२८.९.२०१५ ते द.४.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१३७/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १३२११      वषय मांक – ७५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुले/१/का व/१३८/२०१५ द.२६/१०/२०१५ 

मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस के या माण-े 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.५.१०.२०१५ ते द.११.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१३८/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १३२१२      वषय मांक – ७६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुले/१/का व/१३९/२०१५ द.२६/१०/२०१५ 

मा. मु य लेखा प र क यांनी िशफारस के या माण-े 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१२.१०.२०१५ ते द.१८.१०.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१३९/२०१५ द.२६.१०.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १३२१३      वषय मांक – ७७ 
दनांक –०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अ नी िचंचवडे व मा. दा लांडे यांचा ताव- 
वषय:-  पवनाथड  ज ेचे जानेवार  २०१६ म ये एच.ए.मैदानावर आयोजन करणेबाबत.   

वषय मांक ७७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
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ठराव मांक – १३२१४      वषय मांक – ७८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३७/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५८/२०१५-१६ अ वये, . .४८ म ये ठक ठकाणी 

पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. ह.टु.एस. ायकॉन 
(िन.र. .२३,१०,७९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार सातशे चौ या नव) पे ा ३५.७६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,५८,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२१५      वषय मांक – ७९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३६/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/७/२०१५-१६ अ वये, . .४८ येथील ठक ठकाणी 

खड मु माचे र ते वकसीत करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .२३,१०,९२४/- (अ र  
र. .तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चो वस) पे ा ३६.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,४३,९६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२१६      वषय मांक – ८० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३५/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४०/२०१५-१६ अ वये, . .५४ पंपळे िनलख, 

वशालनगर, येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खड मु म व बीबीएम प दतीने दु ती 
करणे (सन २०१५-१६) कामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .११,२०,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख 
वीस हजार) पे ा ३३.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,७८,९८२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा  
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आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
ठराव मांक – १३२१७      वषय मांक – ८१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४३४/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/६०/२०१५-१६ अ वये, . .४६ वजयनगर येथील 

प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर खड मु म व बीबीएम प दतीने करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण 
ब हरट (िन.र. .११,१८,४७५/- (अ र  र. .अकरा लाख अठरा हजार चारशे पं याह र) पे ा ३२.७६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८९,६६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२१८      वषय मांक – ८२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – नगरसिचव 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/१०८९/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस के या माण-े 
नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 

अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
ठराव मांक – १३२१९      वषय मांक – ८३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९३/२०१५ द. २८/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ अ वये भाग .२३ अ वये 

वायसीएमएच येथील व ुत यव थेचे बॉ स व केबल बदलणेकामी मे. अवधूत इले. लाईफ ए ड स वसेस 
(िन.र. .९,३२,७७७/- (अ र  र.  नऊ लाख ब ीस हजार सातशे स याह र फ ) पे ा -२४.७८% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२२०      वषय मांक – ८४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९२/२०१५ द. २८/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-२०१६ अ वये, भाग .३५ भोसर  

उप वभागातील शहर  गर ब भागातील अंतगत र यावर ल दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने 
नुतनीकरण करणेकामी मे. आर.एन. एंटर ायजेस (िन.र. .८,३२,७१७/- (अ र  र.  आठ लाख ब ीस 
हजार सातशे सतरा फ ) पे ा -२८.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२२१      वषय मांक – ८५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९५/२०१५ द. २८/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-२०१६ मधील अ. .२७ अ वये, भाग 

.५९ मधील ट लाईटची सन २०१५-१६ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. कमल 
इले कल एंटर ायजेस(िन.र. .९,३३,५२२/- (अ र  र.  नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे बावीस फ ) 
पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२२२      वषय मांक – ८६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व तु मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३१४/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१५-२०१६ मधील अ. . २६ अ वये, संत 

ाने र उ ानाम ये एलईड  दवे बस वण.े या कामी मे. व प इले क स ए ड 
इं जिनअ रंग(िन.र. .७,४८,०७३/- (अ र  र.  सात लाख अ ठेचाळ स हजार याह र फ ) पे ा -
३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२२३      वषय मांक – ८७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३१५/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१५-२०१६ मधील अ. . ३४ अ वये, मनपा 

फ े य कायालयाअंतगत उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणे. या कामी मे. व प 
इले क स ए ड इं जिनअ रंग(िन.र. .७,००,१५६/- (अ र  र.  सात लाख एकशे छ प न फ ) पे ा -
३२.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२२४      वषय मांक – ८८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९८/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/८/६१/२०१५-२०१६ अ वये 

भाग .४१ येथील रे वे लाईन या कडेने र ता वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन(िन.र. .१४,१३,४७१/- (अ र  र. . चौदा लाख तेरा हजार चारशे एकाह र फ ) पे ा -
३१.०१% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२३,९११/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२२५      वषय मांक – ८९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९७/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील सा व ीबाई फुले मारक जागेस न याने िसमािभंत बांधणे इ. 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. देव क शन(िन.र. .२३,३२,६१५/- (अ र  र. . तेवीस लाख 

बतीस हजार सहाशे पंधरा फ ) पे ा -३०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,१४,४७२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२२६      वषय मांक – ९० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९९/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/७/ २०१३-२०१४ 

अ वये, भाग .६३ अित मण कारवाईसाठ  मिशनर  पुरवणेकामी मे. समीर ए टर ायजेस 
(िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे अठठाव न फ ) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२९,४१०/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२२७      वषय मांक – ९१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३००/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 
वषय:- भाग .६३ कासारवाड  येथील शंकरवाड  ना याची खोली वाढ वणेबाबत. 

वषय मांक ९१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १३२२८      वषय मांक – ९२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३८८/२०१५ द. १७/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. . ७ अ वये, भाग 

. ५० मोरे र कॉलनी/द नगर अंतगत जी.आय.आ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल (िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा लाख सदुस  हजार 
पाचशे साठ) पे ा -३०.८०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२२९      वषय मांक – ९३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३८६/२०१५ द. १७/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .५ अ वये, भाग 

. ५१ लोकमा य कॉलनी, गणेशनगर अंतगत जी.आय.आ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी 
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यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. हसन इले कल इं ज. (िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र. .बारा 
लाख सदुस  हजार पाचशे साठ) पे ा  -३०.७९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३०      वषय मांक – ९४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३८४/२०१५ द. १७/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ अ वये, भाग 

. ४९ पवारनगर, अंतगत जी.आय.आ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. हसन इले कल इं ज. (िन.र. .१२,६७,५६०/- (अ र  र.  बारा लाख सदुस  हजार 
पाचशे साठ फ ) पे ा -३०.८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३१      वषय मांक – ९५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३७५/२०१५ द. १६/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२७ अ वये, अ 

े ीय कायालयातील भाग .१९ वा हेकरवाड  प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे 
उजा बचती या हेतुने नुतनीकरण करणे (१५-१६) कामी मे. सनशाईन इले कल (िन.र. .८,३४,४९६/- 
(अ र  र.  आठ लाख चौतीस हजार चारशे शहा नव फ ) पे ा -४२.७८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३२      वषय मांक – ९६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – व ुत मु य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३८२/२०१५ द. १७/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१५-२०१६ मधील अ. .२० अ वये, अ 

े ीय कायालयातील रावेत कवळे उप वभाग भाग . १८ प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण 
करणे (१५-१६) कामी मे. हसन इले कल इं ज.(िन.र. .८,९१,४०३/- (अ र  र.  आठ लाख ए या नव 
हजार चारशे तीन फ ) पे ा -२८.६२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२३३      वषय मांक – ९७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. अित.आयु  यांचे जावक .मा य./िश/३/का व/९३१/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. अित.आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत एकूण १८ मा यिमक व ालय कायरत आहेत. सदर 

व ालयातील व ाथाक रता “सफर वमानांची” या दशना दारे व वध देशांची वासी वमानांची ितकृती, 
राईट बंधू या प ह या वमानांची ितकृती, ेपणा  ितकृती, लढाऊ वमानांची ितकृती, हेलीकॉ टर 
ितकृती, वा ाकॉ टर तसेच व वध रमोट क ोल वमाने पहावयास िमळणार आहे. तसेच वमान 
हणजे काय ? आकाशात उड याचे वमानाचे तं  काय आहे, लॅ ड ंग व टेकऑफ हणजे काय? वमानतळ 
हणजे काय ? भारतातील व जगातील अ यावत वमाने कोणती? इ याद  गो ींची मा हती या 
दशना ारे व ा याना िमळणार आहे. सदर उ  डो यासमोर ठेवून “PBCS AERO HUB” यांचे 
व माने “सफर वमानांची” या दशानाचे आयोजन सदर सं थेचे ी. णवकुमार बाळासाहेब िच े हे वत: 
वैमािनक अिभयंता करणार आहेत. सदर दशन तीन शाळा िमळून एक दशन होणार असलेने एकूण १८ 
मा यिमक व ालयाचे िमळून ६ ठकाणी दशन अपे त आहे. एका दशनासाठ  र. .९०,०००/- इतका 
खच अपे त असून, एकूण ६ दशनासाठ  र. .५,४०,०००/- (अ र  र. .पाच लाख चाळ स हजार) इतका 
खच येणार आहे. सबब, “सफर वमानांची” हे दशन भर वणेकामी व येणा या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२३४      वषय मांक – ९८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९५/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/१५/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६२ मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणे सन (२०१४-१५) 
कामी मे. एस. ड . अजवानी (िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. . पंधरा लाख फ ) पे ा -३२.००% कमी) 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७१,०००/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३५      वषय मांक – ९९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९६/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४३/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६२ िशतळादेवी चौक ते रे वे टेशन कडे जाणारा र ता वकसीत करणे व सटर कब ग 
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व फुटपाथ करणेकामी मे.देव क शन(िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार 
फ ) पे ा -३२.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०६,५००/- 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 कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३६      वषय मांक – १०० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९४/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/६४/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६२ दोपाड  रे वे टेशन ते आंबेडकर चौक पयत दो ह  बाजुने फुटपाथवर रबर, मो ड ंग 
पे ह ंग लाँक बस वणेकामी मे.एस.ड . अजवानी(िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 
-३२.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७१,०००/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३७      वषय मांक – १०१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९३/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/८/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .४० खराळवाड  येथील व वध ठकाणचे पावसाळ  गटस (सरफेस गटस) करणेकामी 
मे.ऑटोकल िस ट स(िन.र. .१३,९९,२१७/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार दोनशे सतरा फ ) 
पे ा -३५.५२% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४७,३२६/- 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 कामाचे आदेश दले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२३८      वषय मांक – १०२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९२/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/५१/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६२ मधील चेस WBM, BBM ने भरणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस 
एमई(िन.र. .१०,५०,०००/- (अ र  र. . दहा लाख प नास हजार फ ) पे ा -३०.००% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,७१,७५०/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२३९      वषय मांक – १०३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९१/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/१४/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .३८ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी (सन 
२०१४-१५) मे. ऑटोकल िस ट स (िन.र. .१९,९७,५७३/- (अ र  र. . एकोणीस लाख स या नव हजार 
पाचशे याह र फ ) पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,५८,४७१/- 
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 
कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४०      वषय मांक – १०४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२९०/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/२७/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६१ दापोड  गावठाण बॉ बे कॉलनी सेनापती चौक पर सरातील गटर, फुटपाथ, पे ह ंग 
लॉक इ.ची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.नंदे र  कॉ ॅ टर(िन.र. .२०,९०,२५०/- (अ र  र. . 
वीस लाख न वद हजार दोनशे पं नास फ ) पे ा -४६.०४% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८४,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट 



 39

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

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

ठराव मांक – १३२४१      वषय मांक – १०५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८९/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/३/ २०१५-२०१६ 

अ वये, वॉड .६३ कासारवाड  मधील र यातील ख डे व चर बुज वणेकामी मे. सुयोगराज 
क शन(िन.र. .१३,९४,२९६/- (अ र  र. . तेरा लाख चौ-या नव हजार दोनशे शहा नव फ ) पे ा -
३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७८,५५३/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४२      वषय मांक – १०६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८८/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/३९/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .४१ क लखाना ते शेवाळे कॉ ले स शेजार ल रे वे लाईन या कडेने आर ण . १२२ 
पयत ड .पी. र ता करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस एम.ई. (िन.र. .१८,७२,२५३/- (अ र  र. .अठरा 
लाख बहा र हजार दोनशे ेप न फ ) पे ा -४१.९९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,४०,२२२/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४३      वषय मांक – १०७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८७/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२१/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .४० येथील मु य र ते व मासुळकर कॉलनी येथील पाथवॅचे पे ह ंग लॉक दु ती 
करणेकामी मे.ऑटोकल िस ट स (िन.र. .१४,००,३२०/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे वीस फ ) पे ा 
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-३५.५२% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,०७३/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४४      वषय मांक – १०८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८६/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/१९/१९/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .३९ संत तुकारामनगर मधील यशवंतराव च हाण मृती णालयातील फिनचर वषयक 
कामे करणेकामी मे.जयराम क शन ( ो. ा.सतीश जयराम मंगळवेढेकर (िन.र. .१४,९९,११४/- (अ र  
र. .चौदा लाख न या नव हजार एकशे चौदा फ ) पे ा -३६.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,९१,८२१/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४५      वषय मांक – १०९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८५/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/२६/२०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६१ मधील व वध काय मांसाठ  मंडप यव था पुर वणेकामी मे. िशवंक 
क शन(िन.र. .११,२५,०००/- (अ र  र. . अकरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा -१९.९९% कमी) या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४५,११८/- 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 कामाचे आदेश दले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२४६      वषय मांक – ११० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८४/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/८/४४/ २०१५-२०१६ 

अ वये, भाग .६२ फुगेवाड  कंुदननगर, कासारवाड  पर सरात पे ह ंग लॉक गटर इ याद  थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. एन. सी. क शन (िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास 
हजार फ ) पे ा -३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,२२,५७९/- 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 कामाचे आदेश 
दले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४७      वषय मांक – १११ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३९१/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . २५ अ वये, 

ा िधकरण भाग . १७ मधील संत तुकाराम उ ान नूतनीकरण कामे करणे मे.एस.एम. मते 
(िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस) पे ा २८.९९ %कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,१७,७१०/- 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 असलेने याचे  अवलोकन करणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४८      वषय मांक – ११२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३९०/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . १५ अ वये, .क.२६ 

काळभोरनगर, आकुड , ऐ य हौ. सोसायट ची मोकळ  जागा  वकिसत करणेकामी मे.एस.एम. मते 
(िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या नव) पे ा २४.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८२,३५५/- त 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे  अवलोकन करणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२४९      वषय मांक – ११३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३८९/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .२२ अ वये, भाग 

.५२ मधील पुनावळे मशानभूमी शेजार ल मोकळया जागेत उ ान वकिसत करणकेामी मे.एस.एम. मते 
(िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या नव) पे ा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,३०,९८५/- 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 – १३२५०      वषय मांक – ११४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/का व/३८८/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/ ३१/२०१५-१६ मधील काम . १७ अ वये, संत 

सावतामाळ  उ ानात युरल करणे व थाप य ्    वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम मते 
(िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या नव) पे ा १५.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७५,०००/- त 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 – १३२५१      वषय मांक – ११५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३८७/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१२ अ वये, . . 

५४  पंपळे िनलख येथील उ ानाम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या नव) पे ा २३.९९ %कमी) या 



 43

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८२,४६०/- 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 करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२५२      वषय मांक – ११६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३८४/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/ ३१/२०१५-१६ मधील काम . १६  अ वये,   

१४  भ  श  उ ान से  २४ मधील दादा दाद , संत कबीर, िचंतामणी, केदारे  र, नीळकंठे  र उ ानातील 
थाप य ्     वषयक कामे करणकेामी मे. व ा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख 

दोनशे ऐंशी) पे ा २५.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४४,१९१/- 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 – १३२५३      वषय मांक – ११७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३८६/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .०३ अ वये, भाग 

.१४ भ  श  उ ानामधील से. .२५ मधील  मा ती उ ान, वठठल रखुमाबाई व  भ  श  उ ानांची 
वषयक कामे करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) 
पे ा २३.९९%कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५८,७००/- 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 – १३२५४      वषय मांक – ११८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३८५/२०१५ द. २०/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम .१४ अ वये, . .१७ 

संत तुकारामनगर उ ान मधील से. .२७ व २८ मधील थाप य वषयक कामे करणे (माता 
अमृतानंदमयी ान, राममंद र उ ान, सावरकर उ ान) कामी मे. व ा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- 
(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा २४.९९ %कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,५१,५४४/- 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 करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३२५५      वषय मांक – ११९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – मु य लेखा प र ण  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१४२/२०१५ द. २९/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  वभागातील माहे 

स टबर २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१४२/२०१५ द.२९.१०.२०१५ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२५६      वषय मांक – १२० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६७३/२०१५  

द. २८/१०/२०१५ 
मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .४३ अ वये, 

भाग .२८ मधील य़शवंतनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करण.ेकामी 
मे.एम.बी.कं शन (िन.र.   ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) 
 पे ा १९.९० %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .७,४७,५८५ /- पयत काम क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
-------- 
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ठराव मांक – १३२५७      वषय मांक – १२१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६७०/२०१५  

द. २८/१०/२०१५ 
मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये 

भाग .११ यमुनानगर ओटा कम भागातील समाजम दंराची देखभाल व दु तीची कामे करण.ेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी (िन.र.   ९,९७,५७५/- (अ र  र. .नऊ लाख स या नव हजार पाचशे प यांह र फ ) 
 पे ा ४२ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .५,७८,५९४/- पयत काम क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक – १३२५८      वषय मांक – १२२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६६९/२०१५  

द. २८/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये ब व 

ड भागात एफ.आर.पी. मुतार  व टॉयलेट लॉक पुर वणे व बस वणे कामी मे.एन.ड .ए. ला टक (िन.र.  
 ९,३३,६५५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पंचाव न फ )  पे ा ३.२७ %जा त या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .९,६४,१८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२५९      वषय मांक – १२३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७५९/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (24872) 

भाग .१ म ये तळवडे म ये मनपा या िनयो जत काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायाजेस (िन.र. .८,४०,३२०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे वीस) पे ा २१.२१ %  

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 – १३२६०      वषय मांक – १२४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६१/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५३५५) 

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे व वध सभारंभासाठ  मंडप व बैठक यव था करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ३०.०० %  

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 – १३२६१      वषय मांक – १२५ 
दनांक – ०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७९३/२०१५ द. २८/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२३९२०) 

भाग .९ संभाजीनगर प रसरातील करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४०.०० %  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 – १३२६२      वषय मांक – १२६ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६३/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/१६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५४२०) 

भाग .५ म ये मनपा इमारती देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.अटोकॉल िस ट म 
(िन.र. .९,२४,३४३/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे ेचाळ स) पे ा ३७.५० %  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 – १३२६३      वषय मांक – १२७ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६२/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/४३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२४८६१) 

भाग .१ तळवडे मधील पावसा याम ये नादु त झाले या र यांची खड मु माचे BBM प दतीने 
दु ती करणकेामी मे.ऑटोकॉल िस ट म (िन.र. . ९,२४,३६२/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
तीनशे बास ) पे ा ४१.५५ %  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 – १३२६४      वषय मांक – १२८ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६७/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, (२५३२५) 

भाग .५ कुदळवाड  जाधववाड  फुटपाथ व र यांची मनपा थाप य वषयक देखभाल दु ती व 
सुधारणांची कामे करणेकामी मे.अटोकॉल िस ट म (िन.र. .९,२४,०३७/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस 
हजार सदोतीस) पे ा ४०.०० %  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 – १३२६५      वषय मांक – १२९ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७६९/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/34/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, (23913) 

भाग .९ संभाजीनगर मधील साई यायामशाळेची लोर ंग ची कामे करणकेामी मे.ऑटोकॉल ्  िस ट म 
(िन.र. .9,24,368/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे अडुस ) पे ा 37.50%  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 – १३२६६      वषय मांक – १३० 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७७१/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/46/2015-16 मधील अ. .1 अ वये,  (24870) 

भाग .१ पीनगर मधील सोसाय यांचे नादु त झालेले पे ह ंग लॉक दु त करणकेामी मे.ऑटोकॉल ्  
िस ट म (िन.र. .9,24,217/-  (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे सतरा) पे ा 40.00 %  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 – १३२६७      वषय मांक – १३१ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७५३/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/33/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, (24160) 
भाग .३ िचखली मोरेव ती म ये व वध ठकाणी बोड बेचेस वाचनालये बसथांबे इ . थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.एनड ए लॅ ट क (िन.र. . 4,19,607/- (अ र  र. .चार लाख एकोणीस हजार सहाशे 
सात) पे ा 03.27 %  जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२६८      वषय मांक – १३२ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७५५/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/45/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, (24154) 

भाग .४ म ये म हलांसाठ  फायबर मुता-या बस वणकेामी मे.एन.ड .ए लॅ ट क (िन.र. .9,24,370/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 03.27 %  जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३२६९      वषय मांक – १३३ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७५७/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/28/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, फ े ीय 

कायालयातील मु य चौकातील अित मण कायवाहसाठ  यं  सामु ी पुर वणेकामी मे.सुयोगराज 
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कं शन (िन.र. .9,24,328/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे अ ठावीस) पे ा 37.99 %  

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 – १३२७०      वषय मांक – १३४ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७४९/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/19/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, (25331) 

भाग .२ वेणीनगर मधील व वध सोसाय या मधील ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक दु ती, 
बस वणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .9,24,217/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे सतरा) 
पे ा 32.99 %  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 – १३२७१      वषय मांक – १३५ 
दनांक –०३/११/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७५१/२०१५ द. २७/१०/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस के या माण-े 
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/29/2015-16   मधील अ. .1 अ वये (25344) भाग 

.२ वेणीनगर येथील सहयोगनगर मधील व वध सोसाय यामधील ठक ठकाणी गटस दु ती 
करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .940067/- (अ र  र. .नऊ लाख चाळ स हजार सदुस ) पे ा 
३२.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

-------- 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले - 

 
ठराव मांक –१३२७२     वषय मांक – १३६ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/काअ/का व/३२८/२०१५  

द.०२/११/२०१५  
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील पुण-ेमंुबई र ता दापोड  ते िनगड  र ता ६१.०० मी. 

माणे ं द करण करणेत आला आहे. या र यांचे म यभागी येक  २ लेन माणे पुणे व मंुबईकडे 
जाणारे काँ ट र ता व दो ह  बाजूस स हस र ता असे िनयोजन कर यात आले आहे. या र यावर 
भ -श  चौकाम ये िनगड  ािधकरण व भोसर कडे जाणारा मु य र ता पाईन रोड ७५ मी. ं द चा 
आहे, तसेच भ  श  ते मुकाई चौक कवळे दर यान ४५ मी. ं द या र याचे िनयोजन असून 



 50

कामास सु वात झाली आहे. या ठकाणी मो या माणावर वाहतुक असून वाहतुक चे िनयोजन करणे 
आव यक आहे. या ठकाणी भ -श  कवळे व पाईन र ता यांना जोडणारा उ डाणपुल बांधणेबाबत 
मा.महापौर यांनी सदर बाबत पुढ ल कायवाह  करणेबाबत द.१६/४/२०१५ रोजी आदेश दले आहेत. भ -
श  समुहिश प पंपर  िचंचवड प रसरातील सां कृितक वारसा जपणारे व शहराचे स दयात भर घालणारे 
िश प आहे. या भागाचे िनयोजन करताना िश पाचे स दयात बाधा पोहचणार नाह  याचा वचार क न 
िनयोजन करणे आव यक आहे.  

बी.आर.ट .एस. वभागामाफत भ -श  चौक ते मुकाई चौक या र यावर काम चालू आहे. 
मंुबई-पुणे ए स ेस वाहतुक या र याव न भ -श  चौकात येणार आहे. यामुळे या ठकाणी होणार  
वाहतुक ची क ड  सोड व यासाठ  उपाययोजना करणे आव यक आहे. वर ल बाबींचा वचार करता जागितक 
तरावरचा अनुभव असणा-या मे. तुप क स टंट यांची क प िनयोजन स लागार हणुन नेमणूक 

करणसे व यांना चिलत दरा माणे र कम .२,००,०००/- + स ह स टॅ स माणे फ  अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२७३     वषय मांक – १३७ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/३३९/२०१५ द.०३/११/२०१५  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सांगवी- कवळे व नािशक फाटा-वाकड या दोन बीआरट एस 

कॉर डॉरवर पैक  सांगवी- कवळे या कॉर डॉरवर माहे स टबर २०१५ पासून बीआरट एस बस सेवा सु  करणेत 
आलेली आहे. बीआरट एस बस सेवा ह  सावजिनक वाहतूक यव थेची संक पना न वन अस याने या 
यव थेची मा हती तसेच या वाहतूक यव थेसाठ  नाग रकां या सुर तते या ीने केलेली उपाय 
योजनांची मा हती शहरातील नाग रकांपयत पोहच व या या ीने यापक िस  करणेत आलेली होती. 
बीआरट एस कॉर डॉर वर ल केले या सुर ततेची उपाय योजनांची मा हती नाग रकांपयत सार 
मा यमांमाफत िस  करणेत आलेने बीआरट एस वाहतूक यव थेला भरपूर ितसाद िमळत असून 
वाशां या सं येव न दसून येत आहे. वासी सं येम ये ित दनी सुमारे १७ ट के व पीएमपीएमएल या 

उ प नाम ये सुमारे र. .४० हजार ची वाढ झालेचे आढळून आलेले आहे. याव न बीआरट स बससेवा 
नागर कां या पसंतीस येत असलेचे दसून येत आहे. स थतीत नािशक फाटा-वाकड या बीआरट एस 
कॉर डॉरवर बस सेवा नो हबर-२०१५ या प ह या आठव याम ये सु  करणेचे िनयोजन आहे. सांगवी- कवळे 
या कॉर डॉरवर माहे स टबर २०१५ म ये बस सेवा सु  करणेपूव  मा हती रेड ओ, होड ज व वृ प  या 
सार या सार मा यमांम ये िस  करणेत आलेली होती. याकर ता र. .२९.५० पयत या खचास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत आलेली होती.    

 तसेच क शासना या नगर वकास वभागाकड ल सह सिचव मा. ी.ड .एस. िम ा व 
जागितक बँकेचे ितिनधी यांनी द.२६/०७/२०१५ रोजी सदर दो ह  बीआरट एस कॉर डॉरची पाहणी केली 
असून यांनीह  सदर वाहतूक यव थेची संक पना न वन अस याने भावी सार मा यमा ारे 
नाग रकांपयत पोहच वणेसाठ  सव उपाययोजनांचा वापर भावीपणे कर या या सुचना केले या आहेत.  

  उपरो  सव बाबींचा वचार करता रेनबो बीआरट एस या सावजिनक वाहतूक यव थेची व 
यावर ल सुर तता उपाययोजनांची मा हती उपल ध सार मा यमांम ये देणेचे िनयोजन व याकर ता 

खालील माणे आव यक बाबींचा वचार क न अंदाजप क तयार केले असून याकर ता र. .२१.६० लाख 
इतका खच येणार आहे.  
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Promotions and Outreach Implementation Plan 

 
S.No. Details of Activities Costing 

1 Radio Mirchi + Radio One Campaign for 07 Days (Including 
Interviews of Passengers) 

5.35 Lacs 
(+ SERVICE TAX) 

2 Launch Day Event Stage and Decorations (Pendal, Backdrop, 
Chairs, Welcome Kaman) 

6.00 Lacs 

3 Newspaper Advertisements (in Leading Dailies) for Launch Day 6.50 Lacs 
4 Hoardings (20 location in the city – 10000 Sq.ft.) 1.25 Lac 

(+ SERVICE TAX) 
5 Local TV Cable Airing, internet ads on local news portals (5 min 

video clip + animation film + slides for 15 days) 
2.50 Lac 

(+ SERVICE TAX) 
 Total Costing 21.60 Lacs 

(+ SERVICE TAX) 
तर  उपरो  बाबींचे दरप क संबंिधत एज सींकडून ा  झालेले असून अवलोकनाथ सोबत जोडले 

आहे. सदरचे काम सु  करणेपूव  संबंिधत एज सी यांना आगाऊ व पात देणे आव यक आहे. सदरचा 
खच GEF Grant मधून करता येईल. याकर ता जागितक बँकेने व मा.अित.सिचव,नगर वकास वभाग,भारत 
सरकार यांनी त वतः मा यता दलेली आहे. तसेच द.२९ व ३० जुलै २०१५ रोजी या जागितक 
बँकेसमवेत या आढावा बैठक म ये याबाबत स व तर चचा करणेत आली व यानुसार अंदाजप क तयार 
क न अवलोकनाथ जागितक बँकेकडे सादर करावे. यावर जागितक बँक िनणय घेइल असे जागितक 
बँके या Task Team Leader ीमती नुपुर गु ा यांना सुच वले होते. यानुषंगाने सांगवी- कवळे या 
कॉर डॉरवर माहे स टबर २०१५ म ये बस सेवा सु  करणेपूव  र. .२९.५० पयत या खचाचे अंदाजप कास 
मा यता िमळालेनंतर खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेत आलेली होती.  

तर  याच धत वर नािशक फाटा-वाकड या बीआरट एस कॉर डॉर या र. .२१.६० लाख रकमेचे 
अंदाजप कास मा.आयु  यांची मा यता िमळाली असून सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१३२७४     वषय मांक – १३८ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक-मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ :-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ कटे ट पॅनलवर मे.सी.बी.ए. लॅ ड केप अँ ड इ ा ोजे टस,् 
मंुबई (राजीव चवाथे) यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनलवर नेम यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२७५     वषय मांक – १३९ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक-मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ :-मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 फ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. याअनुषंगाने मा. थायी सभा ठराव . १३१२१ द.२७/१०/२०१५ र  करणेस तसेच 

तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३३,०१,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१३२७६     वषय मांक – १४० 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक –मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

भाग .४१ मधील थाप य उ ान लेखािशषातील पा. .३२१ अ. .११३ वर ल कामांचे 
अंदाजप क तयार करणेसाठ  तरतूद वग करणाची आव यकता आहे. तर  तावात नमूद त याम ये 
दश व या माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     (वाढ/घट र. .६२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२७७     वषय मांक – १४१ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक –मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील बी.आर.ट .एस. कॉर डॉरवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक कामे 
अंतगत पंपर  िचंचवड प रसरात पी.एम.पी.एम.एल. कर ता ठक ठकाणी बस थांबे उभारणेचे काम 
मे.ओंकार ु स हे ठेकेदार िन वदा नोट स . थाप य/मु यालय/HO/३७/१/२०१४-१५ अ वये कर त 
आहे. सदर कामाचे िन वदा र. .३,९८,४३,४८७/- असुन ते २५.२०% कमी दराचे असुन मा. थायी सिमती 
ठराव . ११३३८ द. २८/४/२०१५ अ वये र. .३,१२,९३,०७५/- पयत काम क न घे यास मा यता दली 
आहे. पंपळे गुरव भाग .५७ म ये पीएमपीएमएल बसेससाठ  बस थांबे बांधणे या कामासाठ  
र. .१८,००,०००/- इतका खच येणार आहे. तर  सदर खच र. .१८,००,०००/- िन.नो. . था/मु/ 

HO/३७/१/२०१४ या कामा या िन वदा रकमे या मया दत अस याने तो करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१३२७८     वषय मांक – १४२ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग - जलिनःसारण   

सुचक –मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३००/१५ द.२/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/२०१५-१६ अ वये वॉड .४५ पंपर  वाघेरे 
येथे उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी M/s. DEV 

CONSTURCTION (िन.र. .३३,००,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख फ ) २९.७८% पे ा कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२४,३३,१२३/- पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१३२७९     वषय मांक – १४३ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 अ े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात 
नमूद केले माणे कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

     (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१३२८०     वषय मांक – १४४ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 म.न.पा. चे आरो य वभागाचे वापरासाठ  मा. थायी सिमती सभा ठराव . ८०४५ 
द.२५/०८/२०१४ नुसार मे.कॅम अ वडा इ वायरो इं ज. ा.िल. या कंपनीकडून कॉ पॅ टर खरेद कामी 
करणेत आले या करारना यातील अट .१४ मधील “यं णेची उवर त १०% र कम ह २.५% माणे दर ३ 
म ह यांनी अदा कर यात येईल.” या मजकूराऐवजी उवर त १०% र कमेपैक  दर ३ म ह यांनी २५% 
र कम (चार समान ह यात) अदा कर यात येईल अशी दु ती करणेस 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 –१३२८१     वषय मांक – १४५ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद केले माणे 
तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२८२     वषय मांक – १४६ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये महसुली कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
             (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

 
 
 
 



 54

ठराव मांक –१३२८३     वषय मांक – १४७ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 भाग .३३ मधील वशेष योजना लेखािशषातील पा. .५४ व अ. .३७ वर ल कामाचे 
अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद केले माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
         (वाढ/घट र. .२,३३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२८४     वषय मांक – १४८ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२११/१५ द.२९/१०/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०/२०१५-१६ अ वये भाग .१ पीनगर तळवडे 
योितबानगर प रसरात अ याव यक ठकाणी गटसची दु ती करणे व टॉम वॉटरलाईन टाकणेकामी 

मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .२२,४०,६९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सहाशे स या णव 
फ ) पे ा ४८.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,०६,९५१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भावाढ 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१३२८५     वषय मांक – १४९ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मु य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२८६     वषय मांक – १५० 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (भांडवली कामे वाढ/घट 
र. .१८,५०,०००/- व महसुली कामे वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१३२८७     वषय मांक – १५१ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये तावात नमुद 
केले माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२८८     वषय मांक – १५२ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
केले माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३२८९     वषय मांक – १५३ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत पयवे क अ न व अ न िन र क 
पदावर एकुण ६ अिधकार /कमचार  कायरत आहेत. सदर पदावर काम करणा-या अिधकार /कमचार  
यांची सेवा महारा  शासनाकडे वग कर याची कायवाह  अ ाप पुण वास न गे याने सदरचे 
अिधकार /कमचार  अजूनह  महानगरपािलके या आ थापनेवर कायरत आहेत. सदर अिधकार /कमचा-यांचे 
वेतनाबाबत शासन तरावर अ ाप कोणतीह  कायवाह  झालेली नस याने सदर अिधकार /कमचा-यंचे वेतन, 
भ े महानगरपािलकेकडून अदा केले जात आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ व 
महानगरपािलकेम ये सन २०१३ म ये झाले या करारनुसार महानगरपािलके या आ थापनेवर कायरत 
असणा-या अिधकार /कमचार  यांना सन २०१४-१५ चा बोनस व सानु ह अनुदान देय आहे. याबाबत 
मा.आयु  यां याशी झाले या बैठक म ये सदर अिधकार /कमचार  यांना बोनस व सानु ह अनुदान 
दे याबाबत सकारा मक िनणय घे यात आलेला आहे. सदर िनणया माणे पयवे क अ न व अ न 
िन र क पदावर काम करणा-या अिधकार /कमचार  यांना बोनस व सानु ह अनुदान देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१३२९०     वषय मांक – १५४ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .७४९५ द.३०/७/२०१४ मधील “र. .२,१२,४०५/-” हा मजकूर वगळून 
याऐवजी “र. .६,३७,२१६/-” हा मजकूर समा व  कर याची दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१३२९१     वषय मांक – १५५ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१३०६० दनांक २७/१०/२०१५ मधील “ऐवजी िन वदा 
र. .१३,०७,१४,३०२/- (अ र  र. .तेरा कोट  सात लाख चौदा हजार तीनशे दोन) पयत” हा मजकूर 
वगळ यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२९२     वषय मांक – १५६ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२८८६ दनांक २०/१०/२०१५ मधील “ऐवजी िन वदा 
र. .२३,२७,२६,७१८/- (अ र  र. .तेवीस कोट  स ावीस लाख स वीस हजार सातशे अठरा) पयत” हा 
मजकूर वगळ यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२९३     वषय मांक – १५७ 
दनांक – ०३/११/२०१५       

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळा या मा यमातून ाथिमक व मा यिमक शाळा 
चाल व यात येत आहे. या शाळामधून िश ण घेणारे व ाथ  गर ब कुटंुबातील असतात असे असले तर  
यांची बौ क मता कमी नसते. यांना फ  यो य मागदशनाची गरज भासते. स या या संगणक य 

युगाम ये इं जी भाषा यो य व चांग या कारे येणे गरजेचे आहे. या व ा याना लहान वयातच इं जी 
भाषेची ओळख क न द यास यांना भ व य काळात खूप मोठा उपयोग होवू शकतो. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा यमातून चाल व यात येणा-या शाळेतील व ा याना क ीज व ापीठाचा इं जी 
संभाषणाचा तास (कोस) दे यात यावा. भ व यकाळात या गर ब व ा याना याचा िन तच फायदा होणार 
आहे. यासाठ  १ कोट  पये तरतुद कर यास व तो तास (कोस) तातड ने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शाळेम ये चालू कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२९४     वषय मांक – १५८ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग-ड े ीय कायालय,पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ड /ेपापु/का व/३३९/२०१५ द.२/११/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 ल मणनगर थेरगाव येथे सन १९८५ या दर यान बांधलेली २५ ल  िलटर उंच पा याची टाक  
आहे. सदर टाक या कॉलमचे, ज याचे काँ ट खराब होऊन, आतील लोखंड गंजुन खराब झालेले आहे. 
तसेच, टाक मधुन मो या माणावर पाणी गळती होत आहे, या सव बाबींचा वचार क न सदर टाक या 
मजबुतीकरणासाठ  ल मणनगर पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक 
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सुशोिभकरण करणेचे काम काढणेत आहे आहे. सदर कामाचा आदेश ठेकेदार मे.बालाजी इं जिनअस यांना 
देणेत आला आहे. या माणे काम चालु करताना टाक चे मजबुतीकरणाचे त  स लागार M/s. SCECON 

Consultancy Services यांचेकडुन ाथिमक अहवाल माग वला, यात यांनी सदर चरची अव था 
अ यंत खराब झाली असलेचे कळ वले आहे. याबाबत सदर कंपनीचे मु य ी.एल.पी. पाट ल यांचेशी चचा 
केली असता, यांनी सदर टाक चे मजबुतीकरण व दु ती तां क या करणेसाठ  अंदाजे सुमारे र कम 
.१.० कोट  खच अपे त अस याचे सांिगतले. याच, पा भुमीवर न वन २५.० ल  िलटर पा याची टाक  

बांधावयाची झालेस महारा  जीवन ािधकरण यांचे चालु दरसुचीनुसार अंदाजे र कम .१,४०,००,०००/- 
एवढा खच येत आहे.   

उपरो  बाबींचा वचार करता सदर जु या झाले या टाक ची तां क तपासणी करणेकामी संचालक, 
कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग पुणे यांचे कडे वचारणा केली असता, यांचेमाफत ाथिमक पाहणी 
द.१९/०८/२०१५ रोजी करणेत आली होती. सदर टाक ची तां क तपासणी करणे व Non Destructive 

Test, याचा अहवाल देणे याबाबत संचालक कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग पुणे यांनी तपासणी फ  र कम 
.१,००,०००/- व १४% स ह स टॅ सचे र कम .१४,०००/- असे एकुण र कम .१,१४,०००/- ची र कम 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत चेक अथवा डमांड ा ट माफत िमळणेबाबत द. ०७/०९/२०१५ चे 
ईमेल ारे कळ वले आहे. सबब, टाक ची तां क तपासणी करणे आव यक असलेने व कामाची िनकड 
ल ात घेता सदर फ  संचालक, कॉलेज ऑफ इं जिनअ रंग पुणे यांना र कम .१,१४,०००/- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका सन २०१५-१६ अंदाजप कातील पान .७५२ अ. .३८ ल मणनगर पा या या 
टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक सुशोिभकरणाची कामे करणे या कामाचे 
उपल ध तरतुद मधुन करणेत येईल. तर  सदर कामाचे तां क तपासणीचे फ  अदा करणेसाठ  आव यक 
असणार  र कम .१,१४,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३२९५     वषय मांक – १५९ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१३१३३ द.२७.१०.२०१५ रोजीचा ठराव र  करणसे व फ भाग व फ 
मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप क य कामा या तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१,५५,०००/-)  

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

ठराव मांक –१३२९६     वषय मांक – १६० 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .८,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१३२९७     वषय मांक – १६१ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 फ भाग े य कायालयाकड ल वकास कामाचे बीलाची अदायगी तावात नमुद केले माणे 
वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .२,१५,०००/-)  

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

ठराव मांक –१३२९८     वषय मांक – १६२ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत ब े य कायालयाचा समावेश होतो. ब े य 
कायालयअंतगत भाग .५० म ये डांगे चौक येथे ी छ पती िशवाजी महाराज यांचा पुतळा आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क – ३ सन २०१५-१६ म ये पान .१४२ अनु. .६३ वरती 

“थेरगावम ये डांगे चौकात ी छ पती िशवाजी महाराज पुत याभोवती युर स करणे तसेच सभोवतालचा 
प रसर सुशोिभकरण करण”े काम आहे. सदर कामास वा तु वशारद मे.सिचन शहा अथ केप आ कटे ट 
यांची नेमणूक केलेली आहे. सदर कामास अंदाजप क य र. .७०,००,०००/- एवढे कमी पडत अस याने 
वाढ व कामाची अंदाजप क य र कम यावी लागणार आहे. तर  सदर कामास सुधा रत अंदाजप क य 
र. .२.५० कोट  एवढ  यावी लागणार आहे. सदरचा ठराव यापूव  मा. थायी सिमती ठ. .१३०३२ 
द.२०/१०/१५ अ वये झालेला आहे. सदरचा ठराव मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.  

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

ठराव मांक –१३२९९     वषय मांक – १६३ 
दनांक – ०३/११/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/८४४/१५ द.२/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सन २०१५-१६ क रता “संगणक टेशनर  खरेद ” या लेखािशषावर उपल ध तरतूद 
र. .७५,०६,४४५/- मधून र. .४०,००,०००/- तरतूद “गणवेष खरेद ” या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३३००     वषय मांक – १६४ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 ड भागातील व वध उ ानांचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरण कामाचे (िन.नो. .२८/२-
२०१२-१३) सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. सुधा रत अंदाजप कानुसार सदर कामावर 
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(िन वदा दराने १५.९९% कमी) होणा-या वाढ व र. .६८,१५,७४४/- चे खचास (र. .१,७२,०१,०४८ – 
१,०३,८५,३०४ = ६८,१५,७४४/-) मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१३३०१     वषय मांक – १६५ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 इ भाग े ातील मोक या जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे 
(िन.नो. .२८/१२–२०१२-१३) कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहे. सदर कामावर 
(िन वदा दराने १५.७६% कमी) होणा-या वाढ व र. .४५,०९,१६९/- चे खचास (१,१९,४१,०२० – ७४,३१,८५१ 
= ४५,०९,१६९/-) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३३०२     वषय मांक – १६६ 
दनांक – ०३/११/२०१५     

सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. साद शे ट , मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .४ कोट )  

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/१४४/२०१५ 

दनांक - ०४/११/२०१५ 

       
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


