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

कायप का मांक - १५६ 
सभावृ ांत 

दनांक – २१/०२/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शिनवार,          
दनांक २१/०२/२०१५ 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.वाघेरे सुिनता राजेश 
२) मा.कदम सदगु  महादेव 
३) मा.शडगे आशा सुखदेव  
४) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
५) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
६) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
७) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
८) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
९) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१०) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 
११) मा. साद शे ट   

 
      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित र  आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.खोसे, 
मा.कडुसकर,मा.दुरगुडे-सहा.आयु ,मा.डॉ.साळवे-वै क य संचालक,  मा.पवार-कायदा स लागार,मा.पोमण-
संगणक अिधकार , मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.काची,मा.शेख,मा.ग टुवार,मा.साळवी, 
मा.कुलकण ,मा.दांगट,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार -कायकार अिभयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , 
मा.पाट ल,मा.बोदडे- शासन अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सूचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा. थायी सिमती सद य मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांची सभा य  हणून िनवड 
करणेत यावी.  

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

(मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक : मा.अतुल िशतोळे    अनुमोदक : मा.बाळासाहेब तरस 

 
जे  कामगार नेते गो वदं पानसरे यांचे काल िनधन झाले अस यामुळे यांना या सभेम ये 

ांजली वाह यात यावी व ह येमागील वघातक वृ ीचा ती  िनषेध कर यात यावा. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

 
सभा य  :- जे  कामगार नेते गो वंद पानसरे यांचे िनधन झाले अस याने यांना या सभेम ये  

ांजली वाह यात येत असून, यांचे ह येमागील वघातक वृ ीचा ती  िनषेध 
कर यात येत आहे. 

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

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

घेणेत आले - 
 

वषय .८४)- िन वदा नोट स .१५/२/२०१४-१५ कामास मंजुर  िमळणेबाबत... 
वषय .८५)- फ भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती  

भरणेबाबत... 
वषय .८६)- िनगड  पेठ .२३ जलशु करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणेबाबत... 
वषय .८७)- पुणे आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व संत 

नामदेव महाराज यांचे भेट चे समुहिश प उभारणेबाबत...    
वषय .८८)- हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजूर कमचार  पुर वणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल 

िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .८९)- अनुदान मंजूर कर याबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .९०)- िश ण मंडळाम ये पदांची िनिमती करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल 

िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .९१)- पं.िचं.मनपाची इमारत भा याने देणेबाबत- मा.सं या गायकवाड,मा.अतुल िशतोळे यांचा 

ताव... 
वषय .९२)- अ भागांतगत मोहननगर सां कृितक भवन इमारतीचे व तुीकरण करणेबाबत – 

मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .९३)- पंपळे गुरव गावठाण येथे संप व पंप हाऊस बांधणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 

मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
वषय .९४)- द.१७/२/२०१५ ते द.१८/२/२०१५ या कालावधीत द ली येथील 2nd SM@RT 

CITIES SUMMIT-2015 या काय मास उप थत राहणेकामी येणा-या वमान वास 
व इतर आव यक खचास मा यता देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे 
यांचा ताव... 

वषय .९५)- मानधनावर फायरमन पदावर िनयु  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल 
िशतोळे यांचा ताव... 

वषय .९६)- . .६३ म ये रे वे गेट ते भंडार  पे ोल पंपापयत नाला करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
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वषय .९७)- आक टे ट पॅनेलवर नेमणेबाबत – मा.सदगु  कदम, मा.बाळासाहेब तरस यांचा 

ताव... 
वषय .९८)- मनपा या उ ानांत न वन बोअरवेल घेणे व जु या बोअरवेल दु त करणेबाबत - 

मा.सं या गायकवाड,मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
-------- 

अ) दनांक ३/०२/२०१५ व ६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५३) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले. 

 

ब) दनांक १०/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५४) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले. 

-------- 
ठराव मांक – १०७३१      वषय मांक – १ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

 करणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक २४/३/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०७३२      वषय मांक – २ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/५/२०१४ 
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

 पुर वणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार दनांक २४/३/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०७३३      वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएमने वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७३४      वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलिन सारण 
सचुक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७२/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .४ अ वये, पंपर  िचंचवड 
म.न.पा.चे ब भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप 
काढणेकामी मे. वशाल   िस हल कॉ टर (िन वदा र कम .१,०६,१२,८००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा  

लाख बारा हजार आठशे फ ) पे ा ४.८४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,००,९९,१४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचासच मा यता दलेली अस याने 
कामाचा दजा व इतर बाबींवर चचा क न उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा 
मा. थायी सिमतीची मंजरू  घेऊनच कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने कामाचे आदेश 
दे यात यावेत. तसेच कामकाजावर ल  रहावे या ीने गा यांवर जीपीएस िस ट म ठेवून याचे ॅक 
रेकॉड ठेव यात यावे व यानुसार कामाचे बील अदा करावे यास 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 – १०७३५      वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलिन सारण 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७१/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ अ. .६ अ वये, फ े ीय कायालयाचे 
े ातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी 

मे.सुरज कॉ टर (िन वदा र कम .१,०५,३९,९००/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख एकोणचाळ स 
हजार नऊशे फ ) पे ा ४.८४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,००,२९,७६९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचासच मा यता दलेली अस याने कामाचा दजा व 
इतर बाबींवर चचा क न उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची 
मंजूर  घेऊनच कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने कामाचे आदेश दे यात यावेत. तसेच 
कामकाजावर ल  रहावे या ीने गा यांवर जीपीएस िस ट म ठेवून याचे ॅक रेकॉड ठेव यात यावे व 
यानुसार कामाचे बील अदा कर यात यावे यास मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 



 5
 
ठराव मांक – १०७३६      वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलिन सारण 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६६९/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपाचे क भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणेकामी मे.अं कता इं जिनअस (िन वदा र कम .१,०५,५१,२७६/- (अ र  र. .एक कोट  
पाच लाख एकाव न हजार दोनशे शहा र फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,०४,४५,७६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचासच मा यता 
दलेली अस याने कामाचा दजा व इतर बाबींवर चचा क न उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता 
देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेऊनच कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने 
कामाचे आदेश दे यात यावेत. तसेच कामकाजावर ल  रहावे या ीने गा यांवर जीपीएस िस ट म ठेवून 
याचे ॅक रेकॉड ठेव यात यावे व यानुसार कामाचे बील अदा कर यात यावे यास 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 –१०७३७      वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलिन सारण 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/६७०/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१२/६/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपाचे ड भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफसफाई करणे व 
चोकअप काढणकेामी मे.अं कता इं जिनअस (िन वदा र कम .१,०६,१४,६००/- (अ र  र. .एक कोट  सहा 
लाख चौदा हजार सहाशे फ ) पे ा १.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,०५,०८,४५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  तसेच फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचासच मा यता 
दलेली अस याने कामाचा दजा व इतर बाबींवर चचा क न उव रत एक वष कालावधीसाठ  मा यता 
देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेऊनच कामाचा परत करारनामा करवून नंतरच न याने 
कामाचे आदेश दे यात यावेत. तसेच कामकाजावर ल  रहावे या ीने गा यांवर जीपीएस िस ट म ठेवून 
याचे ॅक रेकॉड ठेव यात यावे व यानुसार कामाचे बील अदा करणेत यावे यास मा यता  देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 



 6
 
ठराव मांक –१०७३८      वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/७७/२०१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे एम.एस.सी.आय.ट  िश ण क ाकर ता संगणक सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-
िन वदा .२३/०१/२०१४-१५ अ वये लघु म िन वदाकार मे. झूम कॉ युटस, पुण-े०४ यांना आव यक 
संगणक संच सा ह य खरेद कामी एकुण र. .३९,४२,०००/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख बेचाळ स 
हजार फ ) पे ा -०.२०%  कमी) दर वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०७३९      वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/३३८/१४ द.६/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०१४-१५ मधील 
अ. .१ अ वये, . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, णवाल पाक इ. ठकाणचे 
डांबर करण करणेकामी H.C. Kataria (िन.र. . ३५,०१,४०१/- (अ र  र. .पं तीस लाख एक हजार चारशे 
एक) पे ा -२२.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४०,०७४/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे 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 – १०७४०      वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/२०१४ 
वषय - भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक  

बस वणेबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७४१      वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

 अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१०७४२      वषय मांक – १२ 
दनाकं – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१८/१५ द.१३/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३६/२०१४-२०१५ मधील 
अ. .१ अ वये, औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी पयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता 
वकिसत करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन जाणारा) कामी M/S H C KATARIA 

(िन.र. .६,९५,८१,२०९/-(अ र  र. . सहा कोट  पं या नव लाख ए याऐंशी हजार दोनशे नऊ) २७.१०% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,३२,६०,९३६/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –१०७४३      वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/२६/२०१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय – खेळाडू द क योजना अनुषंगाने ऍथलेट स व नेमबाजी कर ता डा वभागास डा सा ह य  

 खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१०७४४      वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/२०१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय - सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे दर  

 िन तीबाबत... 



 8
 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१०७४५      वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/१अ/का व/१७/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .४७ अ वये, भाग मांक १५ द वाड  आकुड  येथील लोकमा य हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन 
पयत ड .पी.र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. 

LTD. (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा -३.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५०,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७४६      वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१२/१५ द.२७/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-१५ अ. .२३ 
अ वये, . .५८ नवी सांगवी येथील फेमस चौक, साई चौक, कृ णा चौक, काटे पुरम चौक, िमलेिनअम 
चौकांचे सुशोिभकरण करणे व वाहतुक सुधारणा वषयक आव यक ती थाप य वषयक कामे करणेकामी 
M/S SAIPRABHA CONSTRUCTION (िन.र. .३५,००,३६४/- (अ र  र. .प तीस लाख तीनशे चौस ) 
पे ा -३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२३,५२,२४५/- 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 अ टस अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७४७      वषय मांक – १७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८४/१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, से टर 
.१० टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी मे.बजरंगबली क शन 

(िन.र. .२१,००,७३८/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे अडोतीस फ ) पे ा २७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८८,३७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१०७४८      वषय मांक – १८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८३/१५ द.३/२/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, अ भाग 
अंतगत दुषीत पाणी त ार िनवारणाकर ता पाणी गळती थांब वणे कर ता व पाईप लाईन टाकणेक रता 
खोदलेले े चस बी.बी.एम.प दतीने व पे हंग लॉक ने दु ती करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .२४,९९,८०४/- (अ र  र. . चोवीस लाख न या नव हजार आठशे चार फ ) पे ा ३९.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०१,१२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१०७४९      वषय मांक – १९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/६१/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, . .४५ 
मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.ऐस पाझम एंटर ायझेस (िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे 
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पंचेचाळ स) पे ा ३६.००% 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 –१०७५०      वषय मांक – २० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/६०/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, . .५४ 
मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. द वजय इले क स (िन.र. . ८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  हजार तीनशे 
सहा) पे ा ३८.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७५१      वषय मांक – २१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५९/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, . .४४ 
मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे पंचेचाळ स) पे ा ३१.८७% 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 –१०७५२      वषय मांक – २२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५८/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, . .५६ 
मधील दवाब ी यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे. द वजय इले क स (िन.र. . 
८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  हजार तीनशे सहा) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७५३      वषय मांक – २३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५७/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, . .५५ 
मधील दवाब ी यव थेची पोल पेट ंग, जं शन बॉ स, फडर पलर दु तीसह आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .८,६५,३०६/- (अ र  र. .आठ लाख पास  हजार 
तीनशे सहा) पे ा ३८.८७% 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 –१०७५४      वषय मांक – २४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५६/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, . .४६ 
मधील दवाब ी यव थेची आव यक देखभाल दु ती करणेकामी मे.एसीई पाझम एंटर ायझेस 
(िन.र. .९,३३,४४५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे पंचेचाळ स) पे ा ३६.००% 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 – १०७५५      वषय मांक – २५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/४७/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/९-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४५ पंपर  वाघेरे येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती 

व देखभालीची कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४६,३०९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७५६      वषय मांक – २६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/४८/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२२-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४५ पंपर  वाघेरे येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, मुता या इ. करकोळ दु ती व देखभालीची 

कामे करणेकामी मे.के पी क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस ) पे ा ३९.९९% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४६,३०९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७५७      वषय मांक – २७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५५/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४४ मधील सी- लॉक व प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ओंकार क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा ४६.०१% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . ३,७८,०८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७५८      वषय मांक – २८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५३/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७२-२०१४-१५ अ वये भाग 
.४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील प रसरातील पाथवेची दु तीची कामे करणेकामी मे.देवराज 

डे हलपर (िन.र. .९,०३,१८३/- (अ र  र.  नऊ लाख तीन हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४२.११ % 
कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५२,४७७/- 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  
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बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७५९      वषय मांक – २९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५२/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४५-२०१४-१५ अ वये भाग 
.४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील साई व छतागृह करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .८,५९,३६९/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणसाठ हजार तीनशे 
एकोणस र फ ) पे ा ४२.६१% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,९३,१९२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६०      वषय मांक – ३० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५१/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४०-२०१४-१५ अ वये भाग 
.४७ काळेवाड  अंतगत कॉलनी प रसरात मधील खोद यात आलेले र यांचे चर ड यु.बी.एम. व 

बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.िशवकुमार क शन (िन.र. .९,१०,०६९/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकोणस र फ ) पे ा ४४.८३ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,०२,०८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७६१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५०/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६४-२०१४-१५ अ वये भाग 
.५७ पंपळेगुरव मधील आरो य वभागासाठ  व सारथीतील त ार साठ  थाप य थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.ड  ड  क शन (िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 
४४.२० % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,९०,७५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/४९/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१-२०१४-१५ अ वये भाग 
.४६ येथील पवनानगर व इतर  थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 

मे.आर एम एंटर ायझेस (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 
४५.९९ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मजूंर दराने र. .४,९१,६८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/४६/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/५०-२०१४-१५ अ वये भाग 
.४६ येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व 

देखभालीची कामे करणेकामी मे. ी कॉ टर (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस  फ ) पे ा ४६.४५ % कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८७,५००/- 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 बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/७१७/१४ द.२९/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा द.४/२/२०१५ रोजी ठराव .७२ नुसार, डा वभागाकड ल ई िन वदा 
नोट स .१/७/२०१३-१४ यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी 
ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .९७,०२०/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- (अ र  र. .अकरा लाख चौस  हजार दोनशे चाळ स फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१०७६५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१०१/१४ द.५/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३२/२०१४-१५ अ वये, 
भाग मांक ९ म ये शाहूनगर आ ण एचड एफ कॉलनी प रसरात र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD. 

(िन.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  र. .बाबीस लाख चाळ स हजार आठशे चौ या नव) पे ा -१९.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर 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 –१०७६६      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१००/१४ द.५/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१७/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर येथील मोकळ  जागा .३ म ये सां कृितक भवन बांधणेकामी M/S 

M J CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -२७.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१०,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६७      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२६/१५ द.६/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/६१/२०१३-१४ अ वये, भाग 
मांक १५ साई दशनगर प रसरात पा याचा िनचरा होणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप टाकणे जुने लॉक 

काढून न वन बस वणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे) पे ा –३३.९८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१३,४३७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६८      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१०/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, क 
भाग कासारवाड  उप वभागात व ुत पंप व अनिधकृत नळ तोड यासाठ  मजूरासह वाहन पुरवणेकामी 

मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत (िन वदा र कम .९,४६,७१७/- (अ र  र. . 
नऊ लाख शेहचाळ स हजार सातशे सतरा फ ) पे ा ११.७०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,७७,७४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७६९      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१२/१५ द.९/२/२०१५ 
वषय - भाग  .४० व ४१ येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची काम ेकरणबेाबत... 

वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०७७०      वषय मांक – ४० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८११/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, वॉड 
.६२, ६३ याभागात पाणीपुरवठा देखभाल व दु ती करणकेामी मे.बरखा एंटर ायझेस (िन वदा र कम 
.१२,६०,४४८/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा ३२.१०% कमी) या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९८,६३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७७१      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१३/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये, भाग 
. ३८ नेह नगर येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी मे.बरखा एंटर ायझेस 

(िन वदा र कम .११,२०,३१६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे सोळा फ ) पे ा ३१.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,००,०२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१०७७२      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/५४/१५ द.४/२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७/२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४६ वजयनगर, येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 

मे.के.कमलेश (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३६.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,८७,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७७३      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१२/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ अ वये, अ. .१३ अ वये, 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील रंगमंचावर ल दवाब ीचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िनशांत इले कल 

(िन.र. .९,६४,७४३/- (अ र  र. .नऊ लाख चौस  हजार सातशे ेचाळ स फ ) पे ा ३.००% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७७४      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/८६३/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महानगरपािलकेचे र ते क प वकसीत करणेसाठ  BPMC Act १९४९ चे कलम ६६ अ वये, 
पी.सी.एम.सी. इ ा चर कंपनी ह  कंपनी Act १९५६ नुसार थापन करणेस मा.महापािलका सभा 
द.१९/०९/२००८ ठराव .४५२ नुसार मा यता िमळालेली आहे. यानुसार द.१५/०३/२०१० अ वये सदर 
पी.सी.एम.सी. इ ा चर कंपनी िल. ा सं थेची न दणी झालेली आहे. तथा प न दणी झा यापासून 
आज अखेर सदर कंपनीचे लेखा प र ण झालेले नाह . तर  सदर न दणीकृत सं थेचे आँड ट करणे, इनकम 
टँ स संबंधीत बाबी, कंपनी या कायदे वषयक तरतुद  इ. बाबींसाठ  त  सी.ए. ची नेमणूक करणे 
आव यक आहे. यापक  मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांचे कोटेशन सवात कमी दराचे होते. तथा प उपरो  
तीनह  कोटेशनधारकांनी सादर केलेले दर ित वष/ ती य / ित दन/ ित ड जीसी/ ित माणप  असे 
नमूद केलेले होते. यामुळे य  होणारा खच नमूद करता येत न हता.  यामुळे उपरो  कोटेशन 
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धारकांकडून पु हा तपशीलवार दरप के माग व यात आली होती यानुसार ा  दर र. .दोन 
लाख पे ा जा त येत आहे व यामुळे सदर खचाची मयादा र. .२ लाख पे ा जा त होत अस याने 
कोटेशन नोट स दारे वषयां कत खच करता येणार नाह  याच माणे उपरो  तपशीलवार सादर कोटेशन 
नुसार खच जा त होत आहे. मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांनी सादर केलेले दरानुसार एकूण खच र. . 
४८३२५०/- अिधक सेवाकर अिधक य  भरावी लागणार  शासक य फ  व वलंबापोट  भरावा लागणारा 
दंड इतका खच नमूद केलेला आहे. तथा प सदर दर जा त अस याने सदर ा  खचाचे कोटेशनम ये 
कती र कम कमी करणार अशी मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांना लेखीप  देवून वचारणा केली असता 
यांनी र. .३,९६,०००/- अिधक सेवाकर अिधक य  भरावी लागणार  शासक य फ  व वलंबा पोट  
भरावा लागणारा दंड इतका दर कमी क न दलेला आहे. िन वदा िस द क न दर माग व यात बराच 
कालावधी लागायाची श यता आहे. व यापुव च सदर कंपनीचे लेखाप र णास वलंब झा याने दंडाची 
र कम आणखी जा त होवू नये या तव मनपा अिधिनयम १९४९ चे करण ५(२)(२) नुसार िन वदा न 
मागा वता करारनामा न करता वषयां कत काम मे.सतीश नगरे अँ ड असो. यांचे कडून क न घेणेकामी 
व यासाठ  होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१०७७५      वषय मांक -४५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१०२/१४ द.१०/२/२०१५ 
वषय - भाग .५ कुदळवाड  जाधववाड  मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते वकिसत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक –१०७७६      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/९५/१५ द.१०/२/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  आव यक िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स छपाई सा ह य 
खरेद बाबत कोटेशन नो. .३१/२०१४-१५ अ वये, बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार 
कोटेशन नो. .३१/२०१४-१५ एकुण ०४ कोटेशन नोट स दरप क ा  झालेले आहेत. ा  दरप कातील 
लघु म कोटेशनधारक मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे िमळकत कर भरणेबाबतची नोट स छपाईकामी 
एकुण र. .१,७४,०००/- चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर करारनामा करणेत आलेला आहे. 

तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक –१०७७७      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/२८/१४ द.७/२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ. .१३ अ वये, अ े य 
कायालयातील आकुड  एमआयड सी उप वभाग भाग .८ व ानगर प रसरातील आव यक ठकाण या 

ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.ए प इले कल (िन.र. .१३,३४,२५६/- (अ र  र. .तेरा 
लाख चौतीस हजार दोनशे छ प न फ ) पे ा १५.२१% 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 –१०७७८      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१६/१४ द.७/२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ अ. .१७ अ वये, अ े य 
कायालय व ुत वभागाअंतगत प रसरातील णालये व दवाखाने येथील व ुत वषयक कामे करणे (१४-
१५) कामी मे. ेया इले क स (िन.र. .६,७६,२७२/- (अ र  र. .सहा लाख शहा र हजार दोनशे बहा र 
फ ) पे ा २३.१०% 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 –१०७७९      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१६९/२०१५  
द.१०/२/१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४१ अ वये भाग 
.६२ मधील झोपडप ट तील इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.आर.एस.जोगदंड 

(िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा २५.०७% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने र. .६,९९,५३९ पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१०७८०      वषय मांक – ५० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/८६/१५ द.११/२/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१४-१५ कर ता व वध कारचे कुलस, फॅन आ ण पेअर  
सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .१५/५/२०१४/१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले 
होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर बाब .१ ते ६ या सा ह याचे दर र. .२८,९२,६९०/- चे 
दर अंदाजप क य दरापे ा ३.३५ % ने कमी अस याने वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा 
क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७८१      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/२/का व/१८/१५ द.८/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मे.ए सल इले क स ा.िल. एम.आय.ड .सी. भोसर  पुणे. यांनी पंपर  पुलाखालील 
क लखा याक रता ETP संय७  बकर  ईद िनिम  ता पुर या व पात सु  करणे या ठकाणी 
हल वणे या कामासाठ  करणेत आले या र कम पये १,२४,९७०/- (अ र  र. .एक लाख चोवीस हजार 
नऊशे स र फ ) खचास काय र 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 –१०७८२      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०३/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७२/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक २८ येथे डांबर  र ते आक मत र ते दु तीची कामे तातड ने करणेकामी M/S 

Autocal systems bagade (िन.र. .१४,००,५६१/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकस ) पे ा -२१.२१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५८,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 



 22 
 
ठराव मांक –१०७८३      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०४/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/३/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक ४ मधील िशवतेजनगर मधील पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  
आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा -४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,००,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७८४      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०५/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/५/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक २ वेणीनगर म ये शरदनगर झोपडप ट चे खु या गटर चे पाणी मु य र याने 
(तळवडे रोड) बंद टॉम वॉटस लाईन तळवडे रोड या मु य लाईनला जोडणेकामी M/S DRISHTI 

CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,८८१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे ए याऐंशी) 
पे ा -४५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९४,१०९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७८५      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०७/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/७/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर म ये पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता आर.सी.सी.पाईप 
टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. . २२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव) पे ा -४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,००,०००/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७८६      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०६/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/३२/१४/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक ४ मधील भाजी माकटची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S DRISHTI 

CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) 
पे ा -४९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,००,०००/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१०७८७      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१०८/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग मांक ४ कृ णानगर, िशवतेजनगर येथील आर त जागेवर सां कृितक भवन बांधणेकामी 
M/S BARKHA ENTERPRISES (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -
३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४४,११७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७८८      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१०९/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, भाग मांक १ 
तळवडे प रसरातील अ जं यतारा वकास इ याद  ठकाणी प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन (िन.र. . २२,४०,४०४/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे चार) पे ा 
२५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५२,५५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७८९      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/११०/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/४/ २०१४-१५ अ वये, 
भाग .१ म ये डांबर  र यांचे व अक मत व तातड ची दु तीची कामे करणेकामी M/S SHREE 

GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,१६२/- (अ र  र. . चौदा लाख एकशे बास ) पे ा -२१.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,४३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१०७९०      वषय मांक – ६० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१११/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७/ २०१४-१५ अ वये, 
भाग .४ म ये डांबर  र यांची अक मत व तातड ची दु तीची करणेकामी M/S SHREE GANESH 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा -२१.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
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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 – १०७९१      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/११२/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/६२/ २०१४-१५ 
अ वये, भाग .११ म ये डांबर  र यांचे अक मत व तातड ची दु तीची कामे करणेकामी M/S 

SHREE GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९७,१८८/- (अ र  र. .तेरा लाख स या णव हजार 
एकशे अ याऐंशी) पे ा -२१.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५८,९६७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७९२      वषय मांक – ६२ 
दनाकं – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/११३/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/७१/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .३ म ये डांबर  र यांचे अक मत व तातड ची दु तीची कामे करणेकामी M/S SHREE 

GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,४४९/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे एकोणप णास) पे ा 
-२३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,२६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०७९३      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१६/१५ द.१०/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, अ 
भागातील पा या या टाक चे शा ीय प दतीने साफसफाई करणेकामी मे.साझ टॅक लन स हसेस 
ा.िल. (िन वदा र कम .१४,००,०२५/- (अ र  र. . चौदा लाख पंचवीस फ ) पे ा १४.०० % कमी) 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,६४,२२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०७९४      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग–मु यलेखाप र क  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२२/१५ द.१२/२/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

जानेवार  २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०७९५      वषय मांक – ६५ 
दनाकं – २१/०२/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२३/१५ द.१२/२/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१२.१.२०१५ ते द.१८.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/२३/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – १०७९६      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२४/१५ द.१२/२/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१९.१.२०१५ ते द.२५.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
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.मुलेप/१/का व/२४/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

-------- 
ठराव मांक – १०७९७      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२५/१५ द.१२/२/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२६.१.२०१५ ते द.१.२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/२५/२०१५ द.१२.२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

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

-------- 
ठराव मांक – १०७९८      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – मा हती व जनतासंपक 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/२/का व/६९/१५ द.११/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने द.१६/२/२०१५ ते १९/२/२०१५ या कालावधीत 
िशवजयंती िनिम  शहरा या व वध ठकाणी या यानमाला व सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात 
आलेले आहे. सदर कालावधीत आयो जत कर यात आले या या यान मािलकेतील मा यवरांना मानधन, 
चहापान, भोजन, होड ग, बॅनर, रांगोळ , िनवेदक मानधन इ. काय मा या अनुषंगाने इतर करकोळ खच 
रोखीने करावा लागणार अस याने यासाठ  अंदाजे र. .४,७६,०००/- (अ र  र. . चार लाख शहाह र 
हजार फ ) चा खच अपे त आहे. तर  थेट प दतीने येणा-या य  खचास काय र  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 – १०७९९      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/१/का व/११०/१५ द.१३/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल व वध क याणकार   योजनांपैक  म हलांना 
वयंरोजगारासाठ  मोफत िशवणयं  वाटप योजनेचे अज, सन २००९-१० व सन २०१०-११ म ये, नागर  

सु वधा क /समुह संघटकांकडे  अज द याची जुनी पोहोच पावती असणा-या अजदारांसाठ , फेर अज 
भ न घे याकर ता अजा या एकूण ८,००० ती मे. स झेरॉ स, पंपर -१७. यांचेकडून तातड ची बाब 
हणून ी.संभाजी ऐवले समाज वकास अिधकार  (ना वयो) यांनी बाहे न झेरॉ स काढून घेतले या 

आहेत. सदर ८,००० झेरॉ सचे बल .१४७/२०१४-२०१५ दनांक १९/०७/२०१४ अ वये, एकूण 
र. .१२,०००/- (अ र  र. .बारा हजार फ ) थेट प दतीने खच करणेत आलेले आहेत. यापैक  मा.सहा. 
आयु  (ना वयो) यांनी दनांक २२/१२/२०१४ चे मा य तावानुसार आव यक असले या २,२०० 
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झेरॉ यचे बल र. .३,३००/- (अ र  र. .तीन हजार तीनशे) अदा करणेस मा यता दलेली आहे. 
यानुसार थेट खच करणेत आले या र. .३,३००/- या खचास काय र तसेच सदरचा खच म हला व 
बालक याण योजनेतील उपलेखािशषक इतर योजना/काय म या लेखािशषावर ल तरतूद र. .५,००,०००/- 
मधून खच 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 – १०८००      वषय मांक – ७० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३७/१४ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२१/२०१४-१५ अ वये, 
वॉड .६३ मधील र याचे डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .१७,९६,९२३/- (अ र  
र. .सतरा लाख शहा णव हजार नऊशे तेवीस) पे ा -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .१८,३०,१६६/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०१      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३६/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/६/४२/२०१४-१५ अ वये, 
सन २०१४-१५ साठ  . .३९ संततुकारामनगर प रसरातील मु य व अंतगत र याचे चेस, चर व ख डे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण क न बुज वणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .२२,३३,९५०/- (अ र  
र. .बावीस लाख तेहतीस हजार नऊशे प नास) पे ा -३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. . २२,७५,२७८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
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 – १०८०२      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३५/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/५०/२०१४-१५ अ वये, 
. .६२ फुगेवाड  कंुदननगर मा णकमंगल सोसायट  इ. प रसरातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी M/S V M MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT. LTD. 

(िन.र. .१४,९६,९५५/- (अ र  र. .चौदा लाख शहा णव हजार नऊशे पंचाव न) पे ा -३.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१५,२३,०७७/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०३      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३२/१४ द.१४/११/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/५२/२०१४-१५ अ वये, 
. .६४ बोपखेल येथील वकास आराख यातील र याने बािधत होणा या मशानभुमी ित ालय 
थलांतर त करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES 

(िन.र. .१३,९७,०६२/- (अ र  र. .तेरा लाख स या णव हजार बास ) पे ा -१५.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १२,४६,८७८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०४      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३३/१४ द.१०/११/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/२८/२०१४-१५ अ वये, 
. .६४ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे, कॉ ट पे ह ंग व गटस करणे व इतर अनुषंिगक 

कामे करणेकामी M/S BARKHA ENTERPRISES (िन.र. .१३,९८,६३१/- (अ र  र. .तेरा लाख 
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अ या णव हजार सहाशे एकतीस) पे ा -२६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,८६,७३६/- 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 
दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०५      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/३४/१४ द.१२/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/HO/२५/२७/ २०१४-१५ अ वये, 
. .३९ संततुकारामनगर प रसराम ये ठक ठकाणी फुटपाथ, पाथवे व गटस इ. थाप य वषयक 

दु तीची कामे करणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .९,०८,५४५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख आठ हजार पाचशे पंचेचाळ स) पे ा -४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,७२,३८३/- 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 
दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०६      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२८/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२९/ २०१४-१५ अ वये, 
वॉड .६३ टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/S D D CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९३,३७४/- (अ र  
र. .चौदा लाख या णव हजार तीनशे चौ याह र) पे ा -५०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. . ७,८४,०२१/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



 31 
 
ठराव मांक – १०८०७      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/२९/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/९/२०१४-१५ अ वये, 
एच.ए. कॉनर, म हं ा रॉयल सोसा., कमयोग सोसा., र या या दो ह  बाजुने पे ह ंग लॉक व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१०,७७,०१६/- (अ र  
र. .दहा लाख स याह र हजार सोळा) पे ा -४०.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,७२,८६६/- 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 
दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०८      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३०/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५/२०१४-१५ अ वये, 
संतोषी माता मंद र चौक ते गंगानगर अ नशामक क  पे ह ंग लॉक व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S 
VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१०,७९,१३२/-(अ र  र. .दहा लाख एकोणऐंशी 
हजार एकशे ब ीस) पे ा -४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,७४,१८८/- 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 दारानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८०९      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/२६/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/३१/२०१४-१५ अ वये, वॉड 
.६३ सी.एम.ई. कडेचा र ता डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA (िन.र. .२२,४६,८१७/- (अ र  

र. .बावीस लाख शेहेचाळ स हजार आठशे सतरा) पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२२,८८,३८३/- 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 दारानुसार 
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फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८१०      वषय मांक – ८० 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/२७/१४ द.११/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/६/३६/२०१४-१५ अ वये, 
. .५८ नवी सांगवी िशवाजी पाक व इतर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

M/S H C KATARIA (िन.र. .२२,४७,२६३/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे ेस ) 
पे ा -३.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२२,८८,८३७/- 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 दारानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०८११      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा. साद शे ट   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३१/१५ द.१२/२/२०१५ 
वषय - . .६० पवारनगर येथे अंतगत ग ली बोळात रबर मो डेड कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत... 

वषय मांक ८१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०८१२      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१५/२०१५ द.१३/२/१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/४४/२०१४-१५ अ वये, अ े य कायालय 
अंतगत िचंचवड टेशन उप वभागात आव यक ठकाणी दवाब ीची यव था करणेकामी मे.सिचन 
इले कल (िन.र. .६,१०,५२१/- (अ र  र. .सहा लाख दहा हजार पाचशे एकवीस फ ) पे ा २९.५५% 

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,५१,६१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील ि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. 
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ठराव मांक – १०८१३      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/१४/२०१५ द.१३/२/१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/१७/२०१४-१५ अ वये, अ े य कायालय 
अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभाग मधील दवाब ी यव थे मधील खांबाची रंगरंगोट  (पट ंग) 
करणेकामी मे.सिचन इले कल (िन.र. .६,९४,५८५/- (अ र  र. .सहा लाख चौ-या णव हजार पाचशे 
पं याऐंशी फ ) पे ा ३३.७८% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,८२,९५२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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. 
-------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – १०८१४      वषय मांक – ८४ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलिन सारण 
सचुक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .जिन/२/का व/६९९/२०१५ द.१६/२/१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, वॉड 
.४९ ी.साई मं दर, बापुजी बुवा मं दर येथील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 

जलिनःसारण निलका टाकणेकामी  मे. देव क शन (िन वदा र कम .४७,६१,६४३/- (अ र  
र. .स ेचाळ स लाख  एकस  हजार सहाशे ेचाळ स फ ) पे ा २९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३५,४९,८०४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०८१५      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/२३०/२०१४ द.२१/८/१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१४-१५ मधील बाब .६ अ वये, फ 
भागातील सन २०१४-१५ मधील वृ ारोपणासाठ  खडडे खोदणे व पोयटामाती भरणे कामी मे.समीर 

इं टर ायजेस (िन वदा र कम .९,३३,४११/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे अकरा) ३६.०० % 
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कमी)  या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ४ मह ने कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०८१६      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – जलशु करण क  से. .२३ 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/पाप/ु३९/२०१५ द.१८/२/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 िनगड  पेठ .२३ जलशु द करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणे, या कामाचे कायारंभ 
आदेश द.०६/११/२०१३ रोजी दे यात आला आहे. सदर कामाचा आदेश िमळा यापासून उपअिभयंता 
जलशु द करण क  यांचे मागणी माणे मुदतीत तसेच संपुण केिमकॅलचा पुरवठा होई पयत कर यात यावा 
असे  नमुद आहे. आज दनांक २०/०१/२०१५ अखेर जलशु द करण क ाम ये  व प  लोर न वायुचा 
िनयमीत पुरवठा ४५८.५०७  मे.टन कर यात आलेला आहे. तथा प  सदर व प लोर न वायु पुर वणे 
कामासाठ  सन २०१४-१५ साठ  अंदाज प कात तरतूद करणात आली होती यानुसार व प लोर न वायु 
पुर वणेचे तां क मंजूर  व मा.आयु  यांची सदर कामाची िन वदा काढ याबाबत मंजुर  घे यात आली 
आहे. सदरचे काम िन वदा कयात असुन िन वदा दनांक ०५/०१/२०१५ रोजी िस द  कर यात आली 
होती व िन वदा भरणे मु त दनांक २६/०१/२०१५ रोजी संपली आहे. यानंतर िन वदा उघडणे, थायी 
सिमतीची मा यता ा  घेणे व सदर कामाचा आदेश देणेबाबत कायवाह  होणे बाक  आहे. लोर न हा 
घटक पा याचे िनजतुक करण कर याचे येम ये मह वाचा घटक आहे. सदर  कामाचा केिमकॅल संपूण 
पुरवठा पैक  ३०.४९३  मे.टन पुरवठा होणे बाक  आहे. यामुळे उवर त पुरवठा सुमारे ३० दवस  पुरणार  

आहे. यानुसार सदरचा व प लोर न वायु पुरवठा करणेसाठ  मे.केिमकल पपल यां याकडून एकूण 
लोर न वायु  पुरव या या २५ % वाढ व पुरवठा घेणे आव यक आहे. तर  मे.केिमकल पपल यांचे 

‘िनगड  पेठ .२३ जलशु करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणे’ या कामातुन वाढ व २५% 
(सुमारे ७३ मे. टन) लोर न वायु पुर वणेचे कामास 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 – १०८१७      वषय मांक – ८७ 
दनांक – २१/०२/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/४५५/२०१५ द.१६/२/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .इ मु यालय/HO/३८/०१/२०१४-१५ अ वये, पुणे 
आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व संत नामदेव महाराज यांचे भेट चे 
समुहिश प उभारणेकामी मे.कलासं कार आट टु डओ अँटमरेट (B2) व तां क मा यता र कम 
.६,७८,९५,१०६/- (अ र  र. .सहा कोट  अ याह र लाख पं या नव हजार एकशे सहा) व िश पकार 

यांनी सादर केलेली अँटमरेट नुसार र. .७,१७,७१,२१६/-म ये ५.७८३% कमी क न दलेली 
र. .६,७५,५५,६३०/- म ये काम क न घेणेस व यांचे बरोबर तावात नमूद प  अ नुसार करारनामा 
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क न घेणेस 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 – १०८१८      वषय मांक – ८८ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/५,बी/६,बी/७ व बी/८ येथे हॉ ह ऑपरेशनसाठ  मजूर 
कमचार  पुर वणे (िन.नो. .७/७/२०१३-१४) चे काम मे. दलीप व ठल नाणेकर या सं थेकडून चालू 
असुन यांची मुदत ३१ माच २०१५ ला संपणार असुन न वन िन वदा काढ याची या चालू असुन 
तोपयत म.न.पा.कडे पयाची यव था उपल ध नस याने पाणी पुरव याम ये व कळ तपणा येऊ नये 
हणून मे. दलीप व ठल नाणेकर या सं थेचा पूवानुभव चांगला अस याने यांना िन वदेती मंजूर 

दरानेच पुढे ६ म हने कंवा न वन ठेकेदार  सं थेची नेमणूक होईपयत मुदत वाढ दे यास व यासाठ  
य  होणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०८१९      वषय मांक – ८९ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 
दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी 
ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पी डतांना मदत महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या र कम 
.२५,००,०००/- या अनुदानातून अथसहा य केले जाते. शासन िनणय मांक पीसीसी ३००६/१९९७ 
. .३९७/न व२२ मं ालय, मुंबई- ४०००३२ दनांक १८.१२.२००७ नुसार या टला दरवष  

र. .२५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या 
आिथक वषाक रता र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान टला मजंूर कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०८२०      वषय मांक – ९० 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 िश ण मंडळ पं.िचं.मनपाम ये उपिश ण मुख-१, सहा यक िश ण मुख-६, पयवे क-२४ इ. 
त सम पदांची िनिमती करणे आव यक आहे. महानगरपािलका व काय े ातील खाजगी शाळांम ये 
कामकाजाम ये सुसू ता येणेसाठ , शाळांमधील व ा याची शै णक गुणव ा वाढ साठ , वेळोवेळ  िश कांची 
व वध गुणव ापुण िश ण घे यासाठ , व वध शासक य मा हती शासनाला वेळेत व अचुक दे याचे काम 
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पुण कर यासाठ  पुणे मनपा माणे उपरो  पदांची िनिमती करणे, यांची पदिनहाय वेतन ेणी िन त 
करणे आव यक आहे. िश ण मंडळाने ठराव मांक ४२४ दनांक २६/११/२०१५ नुसार उपरो  वषय मंजुर 
केलेला आहे. सदर ठरावास 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 – १०८२१      वषय मांक – ९१ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 योित ए युकेशन सोसायट चे योती इं लश कूल नेह नगर रोड, भोसर  ह  सं था सामा जक 
बांिधलक  ठेवून शाळा चालवीत असून िनकालह  १००% लागत आहे. या या शाळेची जागा अपूर  
अस याने यांस वा तुउ ोग येथील पं.िचं.मनपाची रकामी असलेली इमारत ३० वष कालावधीकर ता 
मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या भाडेदराने व यो य या अट शत वर भा याने दे यास व 
याकामी करारनामा 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 – १०८२२      वषय मांक – ९२ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
 अ भागांतगत मोहननगर सां कृितक भवन इमारतीचे व ुतीकरण करणेचे काम िन वदा नो. . 
०८/०६-११/१२ चे अनुषंगाने काढ यात आलेले होते. मोहननगर सां कृितक भवन इमारतीचे मूळ 
आराख यातील बदलामुळे कामास वलंब झालेला होता. दर यान या काळाम ये आव यकतेनुसार सदरचे 
कामाकमधून महा मा फुले शाळा, िचंचवड उदू  शाळा, िचंचवड दवाखाना, संत तुकाराम संकुल, 
यमुनानगर यायामशाळा, यमुनानगर हॉ पीटल, संभाजीनगर आरो य कोठ , शाहूनगर बॅडिमंटन हॉस, 
व ानगर बालवाड , मोहनगर बु  वहार, पोलीस उपआयु  कायालय इमारती िनगड , आकुड  उदू  
शाळा, आकुड  हॉ पीटल, तळवडे जकात नाका, रामनगर बालवाड , खाडे यायामशाळा, हेडगेवार भवन, 
अ भाग कायालय, वरंगुळा क , काळभोरनगर शाळा, काळभोरनगर आरो य कोठ , मोहननगर शाळा 
या ठकाणी व ुत वषयक काम कर यात आलेले आहे. सदर अ भाग काय े ामधील व वध 
इमारतीं या व ुतीकरणाक रता कर यात आले या ठकाणी कर यात आलेला खच िन वदा रकमे या 
व हत मयादेत अस याने या अनुषंगाने आले या र कम .३६,४२,७१९/- चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०८२३      वषय मांक – ९३ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
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 पंपळे गुरव गावठाण येथील जुना संप व टाक  पाडून नवीन १५ ल  लीटर मतेचा संप व 
पंप हाऊस बांधणे व ४०० िम.मी. मतेची वतरण निलका पुर वणे आ ण टाकणे या कामी २ कोट  
पयां या कामास 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 – १०८२४      वषय मांक – ९४ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
मे.ASAPP Media Information Group यांचेमाफत मंगळवार द.१७/२/२०१५ ते बुधवार 

द.१८/२/२०१५ या कालावधीम ये INDIA HABITAT CENTRE नवी द ली येथे 2nd SM@RT 

CITIES SUMMIT-2015 आयो जत कर यात आलेले होते. या काय माम ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस सहभागी होणेकामी मे. ASAPP Media Information Group यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे मा.महापौर व मा.आयु  यांना िनमं ीत केले होते. तर  सदर काय मास 
स मा.महापौर ीम. शकंुतला धराडे, स मा.नगरसद या ीम. शलैजा िशतोळे आ ण ी.िनळकंठ पोमण, 
संगणक अिधकार  तथा सम वयक JNNURM उप थत रा हले होते. उपरो  काय मास उ  
नमुद माणे उप थत राहणेकर ता द.१६/२/२०१५ रोजी पुणे- द ली वमान वास व द.१७/२/२०१५ 
रोजी द ली-पुणे वमान वास तसेच महारा  सदन येथील िनवास व द ली येथील वाहतूक यव था 
याकर ता य  आले या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०८२५      वषय मांक – ९५ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशमन वभागाकडे िनयिमत भरती बंद अस यामुळे या 

अ नशमन वभागाकडे मनु यबळ कमी अस यामळेु आग अथवा आपतकािलन दुघटना घड यास या 
मनु यबळ कमी अस यामुळे वेळेवर मदत काय सु  होत नाह . यामुले अ नशमन वभागाम ये 
ी.सागर माणकू काटकर यांची ित माह र. .१०,०००/- मानधनावर िनयु  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 – १०८२६      वषय मांक – ९६ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
भाग .६३ म ये रे वे गेट ते भंडार  पे ोल पंपापयत नाला करणे िन वदा .१२/१७/२०१३-१४ 

सदर कामाची िन वदा र. .२३,३४,१८५/- इतक  असून कामाची िन वदा दर ३७.९९% कमी इतका आहे. परंतु 
उव रत ना याचे काम कर यासाठ  .४९,५३,३५३/- (२६,१९,१६८ चे वाढ व खचासह) सुधा रत खचास 
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भाववाढ सह 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 – १०८२७      वषय मांक – ९७ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

सावन जगदाळे अँड असोिसएटस ् , पुणे यांस मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेम यास व यास 
आ कटे ट वषयक कामे वेळोवेळ  दे यास व याकामीची फ  आ कटे  कौ सल या िनयमानुसार अदा 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १०८२८      वषय मांक – ९८ 
दनांक – २१/०२/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे  

संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव... 
मनपा या उ ानात पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेणे व जु या बोअरवेल दु त करणे, 

िन वदा . ११/२-२०१३-१४ िन वदा र कम .९,९९,१९२/- मे.जीवनधारा युबवेल कं. यांची बारा म हने 
कामाची मुदत संपत आहे. उ हा याची तातड ची िनकड पहाता सदर काम जु या दरात कर यास तयार 
असुन एक वषाची मुदतवाढ दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
  (शांताराम क ड बा भालेकर) 

                                सभा य   

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                     पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/२८/२०१५ 

दनांक - २४/०२/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
  


