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

कायप का मांक - १९० 
सभावृ ांत 

 

दनांक – ०६/१०/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०६/१०/२०१५ 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. साद शे ट  
७) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  
८) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
९) मा.तापक र अिनता म छं  
१०) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
११) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१२) मा.काळे वमल रमेश  
१३) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
१४) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य लेखा 
प 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.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.माने, मा.खांडकेकर, 
मा.दंडवत,े मा.फंुदे, मा.दुरगुडे, मा.खोसे-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.दुधेकर, 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.क पले, मा.थोरात, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 
मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंबासे, मा.ग टुवार, मा.गायकवाड, 
मा.र पारखी, मा.भोसले-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बोदाडे, मा.बहुरे-
शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.लावंड-कायदा 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 ७३):- तरतूद वग करणेबाबत... 
वषय मांक ७४):- सांगवी ते कवळे र यावर बस थांबे उभारणे (भाग-३) या कामाचे वाढ व 

खचास मा यता देणेबाबत... 
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वषय मांक ७५):- आय.आय.ट . मुंबई यांची थळ पाहणी अहवाल फ  अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ७६):- तरतूद वग करणेबाबत... 
वषय मांक ७७):- पंपर  िचंचवड प रसरात पी.एम.पी.एम.एल.ए. कर ता ठक ठकाणी बस थांबे 

उभारणेबाबत -  मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ७८):- आठवडे बाजाराचे ठकाणात बदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके,मा.सं या  

गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ७९):- िगयारोहकांस आिथक सहा य देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे 

यांचा ताव... 
वषय मांक ८०):- घंटागाड  कमचा-यांना ब स र कम अदा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 

मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ८१):- घंटागाड  कमचा-यांना पगार देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे 

यांचा ताव... 
वषय मांक ८२):- तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ८३):- रा ीय अिभयंता दनाचे काय माचे आयोजनाचे खचास काय र मा यता 

देणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ८४):- तरतुद त वाढ/घट करणेबाबत - मा. वमल काळे,मा.सं या गायकवाड यांचा  

ताव... 
वषय मांक ८५):- तरतुद त फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ८६):- तरतुद त फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ८७):- ठरावात दु ती क न ठराव र  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल  

काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ८८):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ८९):- क भाग भांडवली कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या 

गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ९०):-  क भाग महसुली कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या  

गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ९१):- फ े ीय कायालय कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या  

गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ९२):- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ९३):- तरतूद वग करण करणेबाबत -मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय मांक ९४):- ठेकेदाराला आकार यात येणारा दंड र  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड,  

मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय मांक ९५):- रा कुल वेटिल टंग पधा आयो जत करणेबाबत-मा.स वता साळंुके,मा. साद  

शे ट  यांचा ताव... 
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वषय मांक ९६):- मजकुर समा व  करणेत येवुन व ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.स वता  
साळंुके,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 

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

सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सौ.सुिनता गवळ  
प कार नंदकुमार सातुडकर यां या प ी वषा नंदकुमार सातुडकर व िनवृ ी झुंबर भालेकर यांचे 

िनधन झा याने यांना आज या सभेत दांजली वाहणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

-------- 
मा.सभापती - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण करावी. 

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

दनांक २९/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८९) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – १२६४२     वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.सौ.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द.०९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६४३     वषय मांक – २ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

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

करणबेाबत... 
वषय मांक-२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२६४४     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सौ.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा.सौ.सुिनता गवळ  
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 ी पुर वणे. 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२६४५                वषय मांक – ४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
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 करणे 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६४६     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
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 करणे 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६४७     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/२०१५ द.२४/०८/२०१५ 
वषय- जल े  .७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी  

पाणीपुरवठा करणे. 
वषय मांक-६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –  १२६४८     वषय मांक – ७ 
दनांक –०६/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६०७/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
वषय - जलशु करण क  से.२३ येथील पंपाचे जुने व नादु त टाटर बदलणे 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६४९     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३३/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/१५-२०१४-१५ अ वये, भाग .८ 
झोपडप ट म ये द नगर येथील धोबीघाट येथील जूने लॉक . ७ (८ िस सचे) शौचालय पाडून २६ 



 5
िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे शहाह र फ ) पे ा १५.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .२७,४८,७४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६५०     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३०/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/११-२०१४-१५ अ वये, भाग .८ 
व ानगर झोपडप ट म ये द नगर रामनगर मेनरोड येथे न वन १८ िस सचे शौचालय बांधणेकामी 
मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र.  ३२,६६,८७६/- (अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार 
आठशे याह र फ ) पे ा १५.८६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२७,४८,७५०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६५१     वषय मांक – १० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३१/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/८-२०१४-१५ अ वये, भाग .८ 
व ानगर झोपडप ट म ये लॉक .४ (०६ िस सचे), लॉक .२ (१० सीटचे) शौचालय पाडून नवीन 
२६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा १३.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दराने र. .२८,१४,४१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६५२     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३२/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५-२०१४-१५ अ वये, भाग .८ 
व ानगर झोपडप ट म ये पारधी व ती येथील जूने लॉक .२ (१० िस सचे) शौचालय पाडून नवीन 
२६ िस सचे शौचालय बांधणे कामी मे. ी कं शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .३२,६६,८७६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सहास  हजार आठशे याह र फ ) पे ा १२.८६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .२८,४६,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक – १२६५३     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – पशुवै क य  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/४२३/२०१५ द.२१/०८/२०१५ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै कय वभागांतगत नेह नगर पंपर  येथे  

 कायरत CNG PET INCINERATOR मिशन काया वत करणे 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६५४     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३५९/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .९ अ वये भाग 
.५६ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. .९,०२,४१२/- 

[अ र  र. .नऊ लाख दोन हजार चारशे बारा] पे ा ३२.८६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६५५     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३६०/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१७ अ वये, भाग 
.५५ मधील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन (िन.र. .८,९०,६९१/- 

[अ र  र. .आठ लाख न वद हजार सहाशे ए या णव] पे ा ३२.८६% 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 – १२६५६     वषय मांक – १५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/३५८/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१५-२०१६ मधील अ. .१५ अ वये फ 
े ीय कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभागमधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती वषयक 

कामे करणेकामी मे. टार इले कल स हसेस (िन.र. .९,९७,६९१/- [अ र  र. .नऊ लाख स या नव 
हजार सहाशे ए या नव] पे ा ३९.५५% 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 – १२६५७     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.सौ.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६०१/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/६/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२६१२६) 
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी म ये FRP वाचनालय, FRP मुता-या व लोखंड  खु या, बचेस कामे 

करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स र) पे ा १८.२६% 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 – १२६५८     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.सौ.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५९९/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/९/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२६१७९) 
भाग .११ यमुनानगर पावन मा ती माग ते भू रामचं  माग िसमट काँ ट करणेकामी मे.उप  

क शन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे स र) पे ा ४४.००% 

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 – १२६५९     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.सौ.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/५९७/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/११/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२६१४०) 
भाग .५ जाधववाड मधील संडास लॉक दु तीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.उप  

क शन (िन.र. .९,२३,९४१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ए केचाळ स) पे ा 
३८.६०% 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 – १२६६०     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.सौ.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६०३/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३५/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२५२०५) 
फ े ीय कायालय काय े ातील U.P.S. इन हाईटची वा षक देखभाल दु ती करणे व नुतनीकरणाची 
कामे करणेकामी मे. वमलाई इले कल काप रेशन (िन.र. .३,५१,५९२/- (अ र  र. .तीन लाख 
ए काव न हजार पाचशे या णव) पे ा २३.५९% 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 – १२६६१     वषय मांक – २० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक–मा.सौ.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६०५/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/३/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२५२०८) 
फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील ट लाईट पोल वर ल खराब नादु त 
जं शन बॉ स बदलणे (१५-१६) एनज  टेक िस ट म (िन.र. .९,३१,५४०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
एकतीस हजार पाचशे चाळ स) पे ा ३६.७०% 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 – १२६६२     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६०७/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .१/२१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये (२५२११) 
फ े ीय कायालय अंतगत भाग .२ वेणीनगर मधील आव यक ठकाण या दवाब ी 
यव थेमधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत 
वषयक कामे करणे (१५-१६) मे.एनज  टेक िस ट म (िन.र. .४,२२,४१९/- (अ र  र. .चार लाख 
बावीस हजार चारशे एकोणीस) पे ा ३८.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६६३     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०५८/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/६/२०१५-१६ मधील अ. .०२ अ वये, 
आ द य बला हॉ पटल ते डांगे चौक या र यावर ल फुटपाथचे नुतनीकरण करणे व फुटपाथवर 
टाई स बस वणे व थाप य वषयक कामे करणे. (अ) र यावर ल व वध सेवावा ह या टाक यासाठ   
खोदलेले चर बुज वणे कामी मे. ब हरट दस या ठेकेदाराकडुन  िन वदा रकमे या (िन.र. .९०,५६,४७०/- 
(अ र  र. .न वद लाख छ प न हजार चारशे स र) पे ा -२५.२५%) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .७१,०८,१९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२६६४     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था./िन/२ब/का व/१६६/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 
वषय - भाग .५१ बेल ठकानगर मु य र यास पावसाळ  गटर करणे व अंतगत पावसाळ  गटसची  

 कामे करणे 

वषय मांक-२३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६६५     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१८४/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत रावेत कवळे उप वभागमधील भाग .१८ येथील दवाब ी 
यव थेकर ता या नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबाची रंगरंगोट  (पट ंग) व इतर आव यक व ुत 
वषयक कामे करणे. (१५-१६) कामी मे.अबन इले क व स (िन वदा र. .९,१४,२४५/- (अ र  
र. .नऊ लाख चौदा हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा ४०.२७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .५,७३,३८३/- पयत काम क न घेणे 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 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६६६     वषय मांक – २५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१९१/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील अ. .२ 
अ वये, अ े ीय कायालया या अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागाम ये ता पुर या व पात 
वनी ेपण, काश यव था, जिन संच, सी.सी.ट . ह  व अ य व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन 

१५-१६ कर ता) मे. वजय इले क स ऍ ड  जनरेटर (िन वदा र. .९,२७,३८५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
स ावीस हजार ितनशे पं याऐंशी फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,६४,०१७/- पयत काम क न घेणे 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 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 – १२६६७     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१९२/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील अ. .४ 
अ वये, अ े ीय कायालया या अंतगत रावेत कवळे उप वभागाम ये ता पुर या व पात वनी ेपण 
व व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वजय इले क स ऍ ड  जनरेटर (िन वदा 
र. .९,१५,०६५/- (अ र  र. .नऊ लाख पंधरा हजार पास  फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .९,५१,२१०/- पयत काम क न घेणे 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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६६८     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१८५/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. . १/२०१५-१६ मधील अ. .५ 
अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील भाग .१५ येथील दवाब ी 
यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची 
रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक  व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वमलाई 
इले क काप  (िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार पाचशे सोळा फ ) 
पे ा ३७.४५% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,३२,८७४/- पयत काम क न घेणे 
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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६६९     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१८६/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. .७ 
अ वये, अ े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील भाग .१४ येथील दवाब ी 
यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची 
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रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक  व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ 
कर ता) मे. वमलाई इले क काप  (िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार 
पाचशे सोळा फ ) पे ा ३८.२७% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,५३,४०२/- पयत 
काम क न घेणे 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 करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७०     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१८७/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ मधील अ. . १० अ वये, अ 
े ीय कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागमधील भाग .१७ येथील दवाब ी 
यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबांची 
रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक  व ुत वषयक कामे करणेकामी (सन १५-१६ कर ता) मे. वमलाई 
इले क काप  (िन वदा र. .६,९९,५१६/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार पाचशे सोळा फ ) 
पे ा ३८.०८% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,५४,७५७/- पयत काम क न घेणे 
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 करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७१     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – अ े ीय कायालय  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१९३/२०१४ द.२५/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/11/2015-16 अ वये अ े ीय 
कायालया या अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागाम ये व वध काय मांकर ता वनी ेपण, काश 
यव था, जिन संच, सीसीट ह  व अ य व ुत वषयक कामे करणे. (सन १५-१६ कर ता) कामी 
मे. वजय इले क स ड जनरेटर (िन वदा र. .933591/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे 
ऐ या नव फ ) पे ा 1.00% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .970468/- पयत काम क न 
घेणे 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 म अदा /वसुल 
करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे  अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२६७२     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१५५/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४/२०१५-१६ अ. .७० अ वये भाग .५३ वाकड 

मधील डांबर करण झाले या र यावर वाहतुक वषयक कामे, दुभाजक व र यावर प टे मारणे 
इ. थाप य वषयक कामे करणे.कामी मे. दपाली क शन िन वदा र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. . 
चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा ३१.४०% कमी या या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,०८८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७३     वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१५६/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा . ०४/ १२/२०१५-१६ अ वये भाग . ४२ 
भाटनगर येथील न दफन भूमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर जी मंगळवॆढेकर   

िन.र. . १४००५६५ (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पास  फ )  पे ा २३.७७ % कमी या ठेकेदाराकडून  

िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ११२१०३३ पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७४     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सचुक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१५७/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/५३/२०१५-१६ अ वये भाग . ५१ म ये 
संतोषनगर बेल ठकानगर गुजरनगर व इतर प रसरात जु या पे हंग लॉकची दु ती करणे पावसाळ  
गटस करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर जी मंगळवेढेकर िन.र. . २४,९९,८९१/- 
(अ र  र. .चोवीस लाख न या णव हजार आठशे ए या णव फ )  पे ा ३०.०० % कमी या 
ठेकेदाराकडून मंजूर दराने र कम पये १८३७४२० पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला 
अस याने याचे  अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७५     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१५८/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/१४/२०१५-१६ अ वये भाग . ५० म ये 

ांतीवीर नगर, गावठाण, पवारनगर, पडवळनगर व इतर भागात जु या पे हंग लॉकची दु ती करणे 
पावसाळ  गटर करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर जी मंगळवॆढेकर  िन. र. . 
२४,९३,९३४/- (अ र  र. . चोवीस लाख या नव हजार नऊशे चौ ीस फ ) पे ा २९.९९% या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये १८३३३०३/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  देणेत 
आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७६     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१५९/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/३३/२०१५-१६ अ वये भाग . ५१ मधील 

कांतीलाल खंवसरा व यायाम शाळा इमारतीची रंगसफेद  दु ती व देखभाल व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. राजनंदा एंटर ायझेस िन.र. . १४०००९४/- (अ र  र. .चौदा लाख चौ-या नव पये 
फ ) पे ा २२.७६% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ११३५५०४/- पयत  काम 
क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६७७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६०/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/६०/२०१५-१६ अ वये भाग . ५० म ये 

द नगर, बारणेव ती, हरामण बारणेचाळ, आनंदपाक व इतर भागात जु या पे हंग लॉकची दु ती 
करणे पावसाळ  गटर करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. छोटेलाल चौहान 
िन.र. .२४,९८,१८९/- (अ र  र. .चोवीस लाख अ या नव हजार एकशे एको नवद फ ) पे ा २९.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये १८३६४३१/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  

देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६७८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६१/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/१६/२०१५-१६ अ वये भाग . ५३ म ये 
वाकडमधील वेणुनगर जोिगंग ॅक तयार करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. . १४,००,२३४/- 
(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे चौतीस फ ) पे ा ३५.३५% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  

र कम पये ९,५०,५१४/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  
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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२६७९     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६२/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/२८/२०१५-१६ अ वये  ताथवडे येथील र ते 

खड  मु माचे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. . २०,९९,८५२/- (अ र  र. .वीस वीस लाख 
न या नव हजार आठशे बाव न फ ) पे ा ३८.५१% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये १३५५७५९/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे 
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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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६३/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०४/३८/२०१५-१६ अ वये  ताथवडे येथील र ते 

खड  मु माचे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. . २०,९९,८५२/- (अ र  र. .वीस लाख 
न या नव हजार आठशे बाव न फ ) पे ा ३८.५१% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये १३५५७५९/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा  आदेश  देणेत आलेला अस याने  अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६८१     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/७३०/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 

सांगवी दापोड  येथील पवना नद  पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणे.  

वषय मांक-४० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – १२६८२     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३६/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ . १० अ वये 

भाग . ६४ गुलाबनगर येथील लॉक नं.१ येथील  (१२ सीटस) चे शौचालय पाडून २६ िसटसचे 
शौचालय बांधणेकामी मे. िस द क  लबींग अँड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर िन.र. . ३२,५८,४६०/- 
(अ र  र. . ब ीस लाख अ ठाव न हजार चारशे साठ फ ) पे ा १.६०% कमी या ठेकेदाराकडून  

िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ३२,०६,३२५/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे भाववाढ  कलमानुसार  मटे रयल या  िनधार त  केले या  बेसीक  
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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  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८३     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३७/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ. . १४ 

अ वये भाग . ६२ संजयनगर झोपडप ट तील जुने १६ िसटसचे शौचालय पाडून २६ िसटसचे 
शौचालय बांधणेकामी मे. िस द क  लबींग अँड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर िन.र. .३२,६०,१०५/- (अ र  
र. . ब तीस लाख साठ हजार एकशे पाच फ ) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  

दराने  र कम पये ३०,८०,७९९/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट शत  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  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८४     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/५३५/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ०३/१५/२०१४-१५ मधील अ. . ७ अ वये 

भाग . ६२ िलंबोरेव ती येथील लॉक नं.२ (२० िसटस) चे पाडून २६ िसटसचे शौचालय बांधणेकामी 
मे. िस द क  लबींग अँड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर िन.र. . ३२,६२,४५०/- (अ र  र. . ब तीस लाख 
बास  हजार चारशे प नास फ ) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये 
३०,८३,०१५/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६८५     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै )  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/६४१/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
वाय.सी.एम णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल व यास दे याबाबत या द. २७/५/२०१५ 

रोजी या िन वदा पुव सभे या इितवृ ांतानुसार मे. वािलट  केटरस यांना वाय.सी.एम. णालयातील 
कॅ ट न द. ३१/१२/२०१५ पयत अथवा िन वदा या पुण होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल 
या कालावधीसाठ  चाल वणेस देणे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी 
झाले या णांना मोफत आहार पुर वणेबाबत मे. वािलट  केटरस यांची माहे स टबर २०१५ अखेर 
मुदत संपत आलेली असलेने मनपा ह तील पवळे व केशर  रेशनकाड धारक णांना मोफत आहार 
पुर वणे तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजने अंतगत न दणी झाले या णांना मोफत आहार 
पुर वणे आव यक असलेने मे. वािलट  केटरस यांना ित दन ित ण आहार र. . ९०/- या मंजूर 
दराने द. १/१०/२०१५ ते ३१/१२/२०१५ कालावधीसाठ  अथवा िन वदा या पुण होईपयत यापैक  जो 
कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व यानुसार येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८६     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – नगरसिचव  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/९८६/२०१५ द.३०/०९/२०१५ 

मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे - 
 

 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  कामीचे 
तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८७     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – मु य लेखाप र ण   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११८/२०१५ द.१९/०९/२०१५ 

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

द.३१.८.२०१५ ते द.०६.०९.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/११८/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२६८८     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण वभाग   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/१६७/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मा यिमक िश ण वभागांकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य पा यपु तक 

िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ८ वी ते १० वी चे २१,३६८ 
पु तकांकर ता दनांक २०/४/२०१५ रोजीचे आगाऊ देयक मांक २१५००००३ अ वये र कम पये 
१२,६८,०५५/- मधुन १,९०,२०८/- वजा जाता र कम पये १०,७७,८४७/- (अ र  र. .दहा लाख 
स याह र हजार आठशे स ेचाळ स फ ) आगाऊ मागणी केली होती. यानुसार मा.आयु  यांचेकडून 
आ. .मा य/िश/३/का व/६९/१५ दनांक-१६/५/२०१५ अ वये र. .१०,७७,८४७/- फ  मा.संचालक 
पा यपु तक मंडळ वतरक पुणे – ४ यांना आगाऊ अदा करणेत आली होती. या माणे 
महानगरपािलके या १८ मा यिमक व ालयांस सन २०१५-१६ म ये मोफत िमक पु तकांचे वाटप 
करणेत आले असुन पु तके िमळालेबाबतची पोहोच घेणेत आली आहे. तर  मोफत िमक पु तके 
खरेद कामी झालेला य  खच र. .१०,७७,८४७/- या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२६८९     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै )   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/६३२/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत वाय.सी.एम. णालयास आव यक उपकरणे व 

सा ह य खरेद  करणेकामी िस  करणेत आले या ई-िन वदा .२/२०१५-१६ मधील बाब . १ व ४ 
वगळता उवर त बाब .२ व ३ कर ता ा  लघ म दरानुसार र. .४१,६००/- रकमेस मे. ाईम स जकल 
अँ ड फामा यांचेकडून- बाब . ५ ते ७ कर ता ा  लघु म दरानुसार र. .७,८७,०००/- रकमेस 
मे.बालाजी ेडस यांचेकडून व बाब .८ कर ता ा  लघु म दरानुसार र. .३,३१,५००/- रकमेस 
मे. ी.ए टर ायजेस यांचेकडून करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण र. .११,७६,६००/- 
रकमे या खचास मा यता तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल “उपकरणे खरेद ” या 
लेखाशीषामधून खच  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९०     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै )   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/६४१/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील माय ोबायलॉजी लॅब वभागाने यांचे वभागात असणा-

या Bactec MGIT 960 या उपकरणाची M/s.BD India Pvt. Ltd., यांचेकडून AMC कर ता ा  झालेले 
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कोटेशन दरानुसार व Biosafety Cabinet Type या उपकरणाची AMC M/s. Freudenberg Filtration 

Technologies India Pvt. Ltd., यांचेकडून ा  झाले या कोटेशन दरानुसार क न घेणेकामी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण ५ (२) (२) नुसार िन वदा न माग वता थेट प तीने 
यांनी सादर केले या कोटेशन दरानुसार अनु मे र. .१,२७,९०८/- व र. .९,९४४/- चे खचास अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२६९१     वषय मांक – ५० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – मु य लेखाप र ण   
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१२१/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

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

जुलै २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१२१/२०१५ द.२९.०९.२०१५ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९२     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – पाणी पुरवठा   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६२७/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . ५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४० अ वये से टर 

.२३ िनगड  ट पा .४ येथील लॅ र लॉ युलेटरला सुर त आवरण करणे (Epoxy Coating) कामी 
मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. . ६२,५५,४३७/- (अ र  र. . बास  लाख पंचाव न हजार चारशे सदो ीस 
फ ) पे ा २५% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये ४९,२६,१५६/- पयत  काम 
क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  

कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६९३     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/६२८/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

अ भागाम ये भाग .१५ म ये द वाड  व भाग .१० तुळजाई व ती प रसराम ये 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणे. 

वषय मांक-५२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२६९४     वषय मांक – ५३ 
दनाकं – ०६/०९/२०१५     वभाग – नगररचना व वकास   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/आ२/६८२/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
ी.शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३०,०००/- एक त मानधनावर सम वयक भुसंपादन 

अिधकार  या पदावर ६ म हने कालावधीसाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९५     वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – मु य लेखा प र ण   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११६/२०१५ द.१९/०९/२०१५ 

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

वभागातील द.१७.०८.२०१५ ते द.२३.०८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी .मुलेप/१/का व/११६/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९६     वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – मु य लेखा प र ण  
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/११७/२०१५ द.१९/०९/२०१५ 

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

द.२४.०८.२०१५ ते द.३०.०८.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/११७/२०१५ द.१९.०९.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १२६९७     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६१३/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, 

. .२४ व ४२ हायमा  द यांची देखभाल व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स 
िन.र. .४,६६,८१९/- (अ र  र. .चार लाख सहास  हजार आठशे एकोणीस फ ) पे ा -४०.५०% कमी 
या ठेकेदाराकडून  क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  माणे भाववाढ  
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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  कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९८     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६०८/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .२ 

अ वये, िचंचवड उप वभागातील हायमा  द यांची वा षक देखभाल व दु ती वषयक कामे करणेकामी 
मे.कौ तुभ इले क स िन.र. .५,९८,४६८/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठया णव हजार चारशे अडुस  
फ ) पे ा -४०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६९९     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६०६/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .१० 

अ वये, भाग .२० मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने देखभाल व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .५,९९,९८४/- (अ र  र. .पाच 
लाख न या णव हजार नऊशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा -४३.८४% कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  

घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२७००     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६१७/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 

भाग .२२ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने देखभाल व दु ती 
वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .५,९९,९८६/- (अ र  र. .पाच लाख 
न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) पे ा -३९.८९% कमी या ठेकेदाराकडून  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२७०१     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – ब े ीय कायालय   
सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६१०/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या ब े य कायालय पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१५-१६ मधील अ. .१२ 

अ वये, भाग .२३ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प तीने देखभाल व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.अवधुत इले कल लाईफ आ ण स ह सेस िन.र. .५,९९,९८६/- 
(अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी फ ) पे ा -४१.८५% कमी या ठेकेदाराकडून  

काम क न  घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  

कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२७०२     वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – व ुत   
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२७१/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, सन 

२०१५-१६ या अंदाजप कातील नाग रकांचा सहभाग अंतगत नाग रकांनी सुच वले या चौकात न वन 
वाहतुक िनयं क दवे बस वणे व त अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जे.पी. ॅ फक ऑटोमेशन ा.िल. 
िन.र. .२२,४९,४६५/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार चारशे पास  फ ) पे ा ४६.५४% 
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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 – १२७०३     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – जलिन:सारण   
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११४२/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .११ अ वये, वॉड 

.४३ मधील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .३२,९९,९९७/- (अ र  र. .ब ीस लाख न या णव हजार नऊशे स या णव फ ) पे ा २८.०७% 
कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये २४,९२,३७२/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२७०४     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – जलिन:सारण   
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  जावक .जिन/२/का व/११४१/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .२० अ वये, वॉड 

.४४ म ये अशोक िथएटर हेमूकलाणी गाडन प रसर येथील जलिनःसारण निलकांचे सुधारणा कामे 
करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) पे ा २७.७८% कमी 
या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम पये २२,७४,९३०/- पयत  काम क न  घेणेस  तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२७०५     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – थाप य   
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०६०/२०१५ द.१/१०/२०१५ 
वषय - जमा ३१ र यावर ल डांगे चौक ते वाकड अंडरपास पयतचा ४५ मी. ं द या र याचे  

 ं द करण व मजबुतीकरण करणे.  
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वषय मांक-६४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२७०६     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –यशवंतराव च हाणे मृित णालय    
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/७३३/२०१५ द. २९/९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
यशवंतराव च हाण मृती णालयातील णवा हका वभागाकड ल वाहन मांक एच १४ 

सीएल २९१,२९२,२९३,२९४,२९५ या वाहनांसाठ  न वन टायर युब येक  पाच नग असे एकूण २५ नग 
टायर टयुब घेणेकामी मे.सीएट िल. यांचेकडून िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने 
र कम .१,२६,२५८/- चे खरेद  करणेत आली असुन संबंिधत वाहनांना टायर युब बस वणेत आलेले 
आहेत. मे.सीएट िल. यांचेकडून िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट प तीने खरेद  करणेस व 
सदर टायर युब खरेद स होणारा खच र. .१,२६,४२१/- (अ र  र. .एक लाख स वीस हजार चारशे 
एकवीस फ ) इतक  सव करांसह रकमेला काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२७०७     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –  व तु  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३३/२०१५ द. १८/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .११ अ वये, 

काळेवाड  फाटा ते पुनावळे व मानकर चौक ते हंजवड  या बी.आर.ट . र यावर ल दवाब ी यव थेची 
वाष क देखभाल दु ती करणेकामी मे.ओम रेणुका एंटर ायजेस (िन.र. .७,९९,९९९/- पे ा ४३.९८% 

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 – १२७०८     वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग – व ुत     
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३५८/२०१५ द. ३०/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१४ अ वये, 

िचंचवड उप वभागातील शाळा,इमारती, दवाखाने इ. ठकाणी व ुत यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.कमल इले कल एंटर ायजेस (िन.र. .९,९९,९१३/- पे ा ३२.९५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२७०९     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –   व ुत 
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३५३/२०१५ द. २८/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५/२०१६ मधील अ. .१७ अ वये, 

थेरगांव मधील पडवळनगर प रसरातील दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले कल 
कॉप रेशन (िन.र. .१५,३४,१०३/- पे ा ३१.९६% 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 – १२७१०     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –  व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३५/२०१५ द. १९/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .१ अ वये, सन 

२०१५-१६ साठ  िनगड  ते दापोड  या महामागाव रल हायमा ट द यांची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.पी.एम.के. इले कल (िन.र. .५,९९,८९९/- पे ा ४१.०८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२७११     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –  व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
सदंभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३७/२०१५ द.१९/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .३ अ वये, सन 

२०१५-१६ साठ  नािशक फाटा ते दापोड  या महामागावर ल द याचंी वा षक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.पी.एम.के. इले कल (िन.र. .५,९९,९९९/- पे ा ४१.८०% 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 – १२७१२     वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –  व ुत  
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३४७/२०१५ द.२४/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .४ अ वये, सन 

२०१५-१६ साठ  िचंचवड टेशन ते नािशक फाटा या महामागावर ल द यांची वा षक देखभाल दु ती 
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करणेकामी मे.सीट लाईट पॉवर िस टम टे नॉलॉजीस ्  (िन.र. .५,९९,९९९/- पे ा ४२.४४% 

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 – १२७१३     वषय मांक – ७२  
दनांक – ०६/०९/२०१५     वभाग –   व ुत 
सुचक-मा.अिनता तापक र    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३३९/२०१५ द.१९/९/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१५/२०१६ मधील अ. .७ अ वये, सन 

२०१५-१६ साठ  िनगड  ते िचंचवड टेशन या महामागावर ल द यांची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.पी.एम.के. इले कल (िन.र. .५,९९,९९९/- पे ा ४२.०३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १२७१४     वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०६/१०/२०१५     वभाग – शासन 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१८/का व/१३५७/२०१५ द.३/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 शासन वभागाकड ल कमचार  व अिधकार  िश ण या लेखािशषावर स या उपल ध        
असणा-या र. .३२,१४,०००/- िश लक तरतूद मधून र. .२०,००,०००/- इतक  तरतूद शासन 
वभागाकड ल इतर खच या लेखािशषावर तर र. .२,००,०००/- इतक  तरतदू शासन वभागाकड ल 
वाहन इंधन या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२७१५     वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०६/१०/२०१५     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक–मा.सिुनता गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/  /२०१५ द. /०६/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 तावात नमुद १ ते ४ बाबींचा एकुण खच र. .५९,१६,७०६/- इतका होत आहे. सांगवी ते 
कवळे र यावर बस थांबे उभारणे (भाग-३) या कामाचे िन वदा वकृत मु य र. .२,२९,०३,७६५/- 
आहे. या कामावर होणारा संभा य एकुण खच र. .२,८८,२०,४७१/- इतका होत आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव .४८८५, द.१९/११/२०१३ नुसार र. .२,२९,०३,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेला वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहुन मा यता देणेत आलेली आहे. सदर कामाचे खचात वर ल माणे र. .५९,१६,७०६/- एवढ  वाढ 
होणार आहे. तर  र. .५९,१६,७०६/- या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२७१६     वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०६/१०/२०१५     वभाग – बीआरट एस 

सुचक-मा. साद शे ट      अनुमोदक–मा.स वता साळंुके 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/९६२/२०१५ द.५/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 सांगवी- कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरवर BRTS बससेवा चालू के यानंतर आय.आय.ट . मुंबई 
यांची थळ पाहणी अहवाल – फ  र. .५०,०००/- + स ह स टॅ स अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.    

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

ठराव मांक – १२७१७     वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०६/१०/२०१५     वभाग – जलशु करण क , से.२३ व ुत 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक–मा.अिनता तापक र 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/५/का व/५५५/२०१५ द.५/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पाणीपुरवठा वभागाकड ल अ थायी आ थापना या लेखािशषावरती पाणीपुरवठा व व ुत वभाग 
यांची एक त तरतुद र. .१,९०,०००/- इतक  करणेत आली होती. परंतू िशकाऊ उमेदवारांची सं या व 
यांना अदा करणेत असले या व ावेतनाम ये शासनाकड ल प रप कानुसार व मनपाचे शासनाकड ल 
आदेशानुसार वेळोवेळ  वाढ झालेने करणेत आलेली तरतुद संपलेने याच वभागाचे थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतुद र. .६,४५,००,०००/- मधून अ थायी अ थापना या लेखािशषावरती 
र. .३,००,०००/- वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७१८     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील बी.आर.ट .एस. कॉर डॉरवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक 
कामे करणे अंतगत पंपर  िचंचवड प रसरात पी.एम.पी.एम.एल.ए. कर ता ठक ठकाणी बस थांबे 
उभारणेचे काम मे.ओमकार ु 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. नािशक फाटा येथे महारा  रा य प रवहन महामंडळा या बसेससाठ  
बस थांबा बांधणे या कामासाठ  र. .२०,००,०००/- इतका खच येणार आहे. तर  सदर खच 
र. .२०,००,०००/- िन.नो. . था/म.ु/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. 
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ठराव मांक – १२७१९     वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ – मा.स वता साळंुके, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 थायी सिमती सभा द.         ठराव .              अ वये आठवडा बाजार मोरवाड  
येथे भर वणेस मा यता देणेत आली होती. तथा प वर ल ठरावात दश वलेली जागा कमी असलेने 
मोरवाड  येथील िनयो जत कला डा क ाची मोकळ  जागा मोठ  असलेने पा कग व इतर गो ींसाठ  
जागा मोठ  आहे. तर  सदर जागेत आठवडा बाजार घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२७२०     वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 खाली नमूद केलेले िगयारोहक द. ९/१०/२०१५ ते २६/१०/२०१५ या कालावधीत भािगरथी-२ 
िशखर (उ राखंड) ची मोह म पार पाडणार आहेत. तर  खाली नमूद केले या िगयारोहकांस येक  
र. .एक लाख आिथक सहा य ी पॉ ट ऍड हटर यांचे नावे मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

१) संजय शंकर ववल े
२) ाने र राजाराम फुगे 
३) गौतम कसन इंगवले 
४) सागर पराजी काकडे 
५) शरद बाळासाहेब काटे 
६) गणेश पंड त पांडे 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १२७२१     वषय मांक – ८० 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 घंटागाड  कमचा-यांना सन २०१५-१६ सालाकर ता र. .१५,०००/- (पंधरा हजार पये फ ) 
दपावलीिनिम  ब स र कम वनापरतावा वशेष बाब हणून अदा करणेस एका वषाम ये (सहा 
म ह यांपासून पूण वषापयत) सलग काम केले अस यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२७२२     वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 घंटागाड  कामगार आरो य वभागाकडे गेली १७ वष आरो य वषयक दैनं दन साफसफाईचे काम 
कर त आहेत. यां या आिथक प र थतीचा सहानुभूतीपूवक वचार क न घंटागाड  कामगारांना दरमहा 
.९,०००/- (अ र  र कम पये नऊ हजार फ ) ऐवजी दरमहा .१५,०००/- (अ र  र कम पये 

पंधरा हजार फ ) पगार दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ व यात यावा.  

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

ठराव मांक – १२७२३     वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये भाग .३५ भोसर  गावठाण येथील 
कामासाठ  तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. मनपाचे 
सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील एकुण तरतूद त कोणतीह  वाढ न करता र कम वग कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.         (वाढ/घट र. .२०,४०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७२४     वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या वतीने द.१५/०९/२०१५ रोजी आचाय अ े रंगमं दर येथे रा ीय अिभयंता 
दनांचे आयोजन करणेत आले होते. सदर काय मासाठ  भोजन यव था (कोटेशन प तीने) 
र. .७३,१५०/- सां कृितक काय म व या यान (िन वदा न माग वता करारनामा न करता थेट 
प तीने) र. .१,४५,०००/- व आचाय अ े रंगमं दर भाडे र. .२०,४६०/- असे एकूण र. .२,३८,६१०/- 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२७२५     वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा. वमल काळे     अनुमोदक– मा.सं या गायकवाड 
संदभ – मा. वमल काळे,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामाचा तावात नमुद माणे 
तरतुद मधील वाढ-घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७२६     वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक–मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस व तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२,५०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२७२७     वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 इ मु यालय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .८,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७२८     वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 महापािलकेची वाढती लोकसं या, या माणात वाढणा-या नळजोडांची सं या व एकूण मीटर 
िनर कांची सं या व इतर बाबी वचारात घेऊन पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल 
तयार करणे व ाहकांना बल वाटप करणे या कामाचे सन २०१२ म ये आऊटसोिसग कर यात आले व 
सदरचे काम भागिनहाय ट याट याने सु  कर यासाठ  मे. ॅ नबेर  एनए स स हसेस ा.िल. 
यां याशी तीन वषाचा करारनामा कर यात आला. अशा कारचे पाणी बलांचे काम महापािलकेत 
प ह यांदाच दे यात आल.े सदर काम “पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल तयार 
करणे व ाहकांना बल वाटप करण”े या बाबी कर यासाठ  ती बल थम वषासाठ  र. .२७/- व 
नंतर या वषासाठ  आधी या वषा या दरात ५ ट के वाढ क न दे यात आले. यावेळ  सदरचे काम 
ट या ट याने दे यात आ याने तसेच महापािलके या संगणक णालीतील डेटा बेसमधील मीटर 
मांकाबाबत या ु या, जागेवर ल मीटरची थती या बाबी वचारात घेता सु वातीला कती ाहकांना 
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बल देता येईल हे िन त करता येणा श य न हते व यामुळे सदर कामासाठ  तीन वषासाठ  
येणारा खच काढणे श य न हते. यामुळे सदर कामाची िन वदा कायवाह  करताना एकूण अंदा जत 
रकमेऐवजी “पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल तयार करणे व ाहकांना बल 
वाटप करणे” या कामासाठ  दर माग व यात आले होते.  

 उपरो  बाब वचारात घेऊन सु वातीला पाणी मीटर फोटो रड ंग घेणे, मीटर या फोटोसह बल 
तयार करणे व ाहकांना बल वाटप करणे” या बाबी कर यासाठ या दरास व करारनामा कर यास 
मा. थायी सिमतीची मा यता घे यात आली. सदर तावास मा. थायी सिमती ठराव मांक १६५५३, 
दनांक ०२/०१/२०१२ अ वये मा यता दलेली आहे. करारना यानुसार सदर कामाची तीन वषाची मुदत 
मे-२०१५ म ये सपंली असून करारना यानुसार सदर कामासाठ  आ ापयत र. .२,९२,३३,४२८/- इतक  
र कम खच  पडलेली असून येक R.A. बल करतेवेळ  राखून ठेवलेली र कम व बल दु क या 
कामासाठ ची र कम वचारा घेता मे-२०१५ पयत या कामासाठ  एकूण र. .३,२०,४९,०८३/- इतका खच 
अपे त आहे. पाणी बलींग या कामासाठ  न याने िन वदा काढ याची या सु  असून मागील तीन 
वषातील अडचणी वचारा घेऊन न याने काह  बाबी (Spot Billing, मु य कायालयातील पाणी बलींचे 
Software तयार करणे, इ.) समा व  कर यात येत आहे. यासाठ  काह  कालावधी लागत आहे. पाणी 
बलींगचे काम सलग र या सु  राह या या ीने म.े ॅ नबेर  एनए स स हसेस ा.िल. यांना सहा 
म ह यांची मुदतवाढ मंजूर कर यात आलेली आहे. यासाठ  अंदाजे ७०,००,०००/- इतका खच अपे त 
आहे. यानुषंगाने सदर क पासाठ या कामासाठ  अंदा जत एकूण र कम पये ३.९२ कोट  इतका 
खच येणे अपे त आहे. 
 याबाबत यापूव  मा. थायी सिमती ठराव मांक १२२७१, दनांक २५/०८/२०१५ अ वये ठराव 
पा रत कर यात आलेला आहे. सदर ठरावात थोड शी दु ती अस याने सदरचा ठराव र  क न 
उपरो माणे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १२७२९     वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-२०१६ या अंदाजाम ये तावात नमूद माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७३०     वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सचुक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये भांडवली कामां या तरतुद म ये 
तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,२०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२७३१     वषय मांक – ९० 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये महसुली कामां या तरतुद म ये  
तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७३२     वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

फ े ीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१३,३८,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७३३     वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद  वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .८०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७३४     वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सचुक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे 
तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१२,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२७३५     वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .११७९८, ११७९९ व ११८०० दनांक २३/०६/२०१५ नुसार सुर ा 
वभागाकड ल ई िन वदा सुचना . १,२,३/२०१४-२०१५ नुसार मनपा या िमळकती,कायालये, शाळा व 
वाहतुक पोिलसांचे कर ता ॅ फक वॉडन रखवालदार मदतनीस यांची नेमणुक करणेकर ता येणा-या 
खचास व कामकाजाचे कालावधीस मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच यापुव चे मा. थायी सिमती ठराव 
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.१२२२५ व १२२२६ दनांक १९.०८.२०१५ नुसार मनपा िमळकतींसाठ  व शाळांचे सुर ा 
यव थेसाठ  नेमणेत येणा-या रखबालदार मदतनीस यांचे सं येत बदल क न यास मा यता देणेत 
आलेली आहे.  
 मुळ ठरावानुसार नेमावया या ॅ फक वॉडन व रखवालदार मदतनीस कमचार  यांचे गैरहजेर चे 
माण कमी हो याचे ने दंडा मक कायवाह  हणुन ठेकेदाराला र कम पये २००० ित माह 

आकार यात येणारा दंड या ठरावा वये र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२७३६     वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.स वता साळंुके    अनुमोदक– मा. साद शे ट  
संदभ – मा.स वता साळंुके,मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव... 
 मा. ी.शरदचं जी पवार साहेब यां या अमृत महो सवी वषािनिम  ११ ते १५ ऑ टोबर २०१५ या 
कालावधीत रा कुल वेटिल टंग पधा महारा  रा य वेटिल टंग संघटना व महारा  ऑिल पक 
असोिसएशन यांचे सहकायाने आयो जत कर यात येणार असून सदर पधसाठ  मनपातफ र. .दोन लाख 
न या णव हजार अथसहा य महारा  टेट वेटिल टंग असोिसएशन यांचे नावे मा.महापािलका सभे या 
उमेद मा यतेवर मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.  

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

ठराव मांक – १२७३७     वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०६/१०/२०१५      

सुचक- मा.स वता साळंुके    अनुमोदक– मा.धनंजय आ हाट 
संदभ – मा.बाळासाहेब तरस,मा.स वता साळंुके,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 द.२८/४/२०१५ रोजीचा सदरचा ठराव ११३८८ कर यात आला होता. यात “सन २०१५-२०१६ 
या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद कर यात आलेली आहे. यात 

म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या उपलेखािशषासह एकुण ४० उपलेखािशषाचा समावेश आहे. 
तर  म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने, 
उवर त ३९ उपलेखािशषातगत केले या तरतुद मधुन” या मजकुरानंतर “व इतर क याणकार  
योजनेअंतगत असणा-या तरतुद मधुन या उपलेखािशषातून र कम वग करता ये याजोगी आहे. या 
उपलेखािशषातुन म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या” हा मजकुर समा व  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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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/१३८/२०१५ 

दनांक - ०६/१०/२०१५ 

   
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


