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

कायप का मांक - १९२ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २०/१०/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२०/१०/२०१५ 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.बाप ु
५. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८. मा. साद शे ट  
९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  
१०. मा.तापक र अिनता म छं  
११. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२. मा.काळे वमल रमेश  
१३. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.माने-सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 

मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल,मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सरुगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे,मा.इंदलकर-सहा.आयु ,मा.पोमण-मा हती 
व तं ान अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा.खाबडे.मा. परजादे,मा.दांगट,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ग टुवार,मा.गायकवाड,मा.भोस
ले-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.गायकवाड-उपमु य उ ान अिध क, 
मा.बोदाडे,मा.बडे- शासन 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 ११९) :- जलशु करण क  से. . २३ येथे ट पा . १ व २ पाणी शु द करण 

येसाठ  आव यक असले या व प पॉली अँ युिमिनयम लोराईड (Poly 
Alumunium Chloride (PAC) of make GRASIM, GACL as per IS 15573 of 
2005 in liquid form) (P.A.C.) खरेद बाबत. 
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वषय मांक १२०) :- ` जलशु करण क  से. . २३ ट पा . १ व २ पाणी शु द करण येसाठ  

आव यक असले या पॉली अँ युिमिनयम लोराईड (Poly Alumunium Chloride 
(PAC) as per IS 15573 of 2005 in powder form of make GRASIM, GACL) 
(P.A.C.) खरेद  बाबत… 

वषय मांक १२१) :- िचखली येथील मैलाशु द करण क ामधील या केलेले पाणी, वॉड . ०९ 
(मॉडेल वॉड) म ये प या यित र  वापरासाठ  (HDPE) पाईपलाईन 
टाकणेबाबत.. 

वषय मांक १२२) :-  वायसीएमएच णालयामधील पाणीपुरवठा व अ न ितबंधक यं णेची 
ैवा षक देखभाल दु ती करणेबाबत... 

वषय मांक १२३) :- International Institute of Waste Management IIWM) व HR FORUM यांचे तफ 
आयो जत E-Waste Management, Pune येथील दोन दवसांचे िश णास 
उप थत रहाणेबाबत... 

वषय मांक १२४) :- िमळकतकर सवलत योजनांची मा हती रे डओ वन एफएम-९४.३ वर िस द 
करणेकामी येणा-या खचास काय र मा यता घेणेबाबत. 

वषय मांक १२५) :-  तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १२६) :-  तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १२७) :- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १२८) :-  पवनाथड  ज ा-२०१५ काय मा या संपूण खचाचे समायोजन करणेबाबत...  

वषय मांक १२९):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या 
तरतूद म ये फेरबदल करणे बाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

वषय मांक १३०) :-  तरतूद वग करणाबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १३१):-  तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १३२) :- नवीन दवाखाना सु  करणेस व या ठकाणी कमचा-यांची िनयु  करणेबाबत. 
वषय मांक १३३):- सन २०१५-१६ मधील कामांसाठ  करारनामा करतेवेळ  एफड आर व पात 

पुव माणेच २ %अनामत र कम घेणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

वषय मांक १३४):- से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा . ३ व ४ 
खाजगीकरणाने चाल वणे या कामासाठ  सुधा रत मा यता िमळणेबाबत. 

वषय मांक १३५):-  न वन सावजिनक वाचनालय सु  कर याबाबत-मा.बाळासाहेब तरस व मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव. 

वषय मांक १३६):-  सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व 
मा. वमल काळे यांचा ताव. 

वषय मांक १३७):-  िन वदा नोट स . ०१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . ३८ चे कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक १३८):-  िन वदा नोट स . ०१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . १९ चे कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक १३९):-  िन वदा नोट स . ०१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . ५ चे कामाचा करारनामा 
क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक १४०):-  िन वदा नोट स . ०१/७७- २०१५-१६ मधील अ. .४१ चे कामाचा करारनामा 

क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करण.े 
वषय मांक १४१):-  िन वदा नोट स . ०१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५७ चे कामाचा करारनामा 

क न घेणेत आला असून याचे अवलोकन करण.े 
वषय मांक १४२):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालय पाणी पुरवठा 

वभागामधील कामां या तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 

वषय मांक १४३):- णवा हका वभागात कायरत असले या मानधनावर ल वाहनचालक 
उमेदवारांचे मुदतवाढ बाबत. 

वषय मांक १४४):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या 
तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे 
यांचा ताव. 

वषय मांक १४५):-  सन २०१५-१६ या अथसंक पातील थाप य वभागातील कामां या 
तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा 

ताव. 
वषय मांक १४६):-  मा. थायी सिमती ठराव . १२५८१ द.२९/९/२०१५ म ये मजकूर समा व  

करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १४७):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १४८):-  तरतूद वग करणाबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १४९):-   ठराव . ८६०३ द.५/११/२०१४ म ये मजकूर समा व  करणेबाबत- मा.सं या 

गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १५०):-  सन २०१५-१६ या मुळ  अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामा या 

तरतूद मधील वाढ/घट करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे 
यांचा ताव. 

वषय मांक १५१):- सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये पाणीपुरवठा वषयक वकासकामां या 
तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा 

ताव. 
वषय मांक १५२):- पाणीपुरवठा वभागातील तरतूद वग करणाबाबत- मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १५३):- पाणीपुरवठा वभागातील तरतूद वग करणाबाबत- मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १५४):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणे-मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १५५):-  सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड व 

मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय मांक १५६):-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क – ३, सन २०१५-१६ म ये 

कामा या अंदाजप क य र कमेत वाढ करणेबाबत- मा.सं या गायकवाड व 
मा. वमल काळे यांचा ताव. 

वषय मांक १५७):-  तरतूद वग करणबेाबत - मा.सं या गायकवाड व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
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वषय मांक १५८):-  सन २०१५-१६ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामा या तरतूद  मधील 

वाढ/घट करणेबाबत - मा. वनायक गायकवाड व मा. साद शे ट  यांचा 
ताव. 

वषय मांक १५९):-  सन २०१५-१६ या अथसंक पातील थाप य वभागातील कामा या तरतूद  
म ये फेरबदल करणेबाबत - मा. वनायक गायकवाड व मा.कैलासभाऊ थोपटे 
यांचा ताव. 

वषय मांक १६०):- िन वदा काढणेकामी तरतूद वग करण करणेबाबत- मा.शांताराम भालेकर व 
मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव. 

वषय मांक १६१):-  ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 
कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा. साद शे ट  व मा. वनायक 
गायकवाड यांचा ताव. 

---------- 
ठराव मांक – १२८७७     वषय मांक – १ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
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 सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२८७८     वषय मांक – २ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

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

करणेबाबत... 
 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२८७९     वषय मांक – ३ 
दनाकं – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
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 वणेबाबत... 
 

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

-------- 
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ठराव मांक – १२८८०                वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
सदंभ:- 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 – १२८८१     वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
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 – १२८८२     वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/४३०/२०१५ द.२४/०८/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये, जल े  

.७ वडमुखवाड  व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.मंगलम डे हलपस  (िन वदा र कम .२७,९७,४६२/- (अ र  र. . स ावीस लाख 
स या नव हजार चारशे बास  फ ) पे ा १८.८०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८५,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२८८३     वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/४२३/२०१५ द.२१/०८/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै कय वभागांतगत नेह नगर पंपर  येथे कायरत CNG 

PET INCINERATOR मिशन काया वत करणेकर ता र. .१३,८८,३५६.७४ (अ र  र. .तेरा लाख अ ठयाऐंशी 
हजार तीनशे छ पन पये चौ-याह र पैसे फ ) इतक  र कम वभागाचे “CNG PET INCINERATOR 
खरेद , देखभाल व दु ती” या लेखािशषकाव न खच करणेस मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२८८४     वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६६/१५ द.२८/९/२०१५ 
वषय - भाग .५१ बेल ठकानगर मु य र यास पावसाळ  गटर करणे व अंतगत पावसाळ  गटसची  

कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२८८५     वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/७३०/२०१५ द.२४/०९/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालयांतगत सांगवी दापोड  येथील पवना नद  
पा ातील जलपण /हायिसंथ काढणेकामी मा.आयु  यां या कड ल आदेश . क ेका/आ१५/का व/ 
२१७/१५ द.४/३/२०१५ अ वये र. .२,००,०००/- व आदेश .क ेका/आ१५/का व/२६४/१५ 
द.२०/३/१५ अ वये र. .२,००,०००/- असे एकूण र. .४,००,०००/-आगाऊ घेतलेली होती यापैक  
र. .३,४९,६७२/- इतका य  खच झालेला आहे व उव रत र. .५०,३२८/- (अ र  र. .प नास हजार 
तीनशे अ ठावीस फ ) मनपा कोषागरात रोख व पात भरणा केलेला आहे. तर  पवना नद  पा ातील 
हायिसंथ काढणेकामी य  झालेला एकुण र. .३,४९,६७२/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास 
हजार सहाशे बहा र फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८८६     वषय मांक – १० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०६०/२०१५ द.१/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, जमा ३१ 
र यावर ल डांगे चौक ते वाकड अंडरपास पयतचा ४५ मी. ं द या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .२३,२७,२६,७१८/- (अ र  र. .तेवीस कोट  स ावीस लाख 
स वीस हजार सातशे अठरा फ ) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा  मंजूर  दराने  र कम 
पये १७,१०,७८,५७४/- इत या िन वदा र कमेपयत  ऐवजी िन वदा र. .२३,२७,२६,७१८/- पयत काम 

क न  घे यास  व  होणा-या वाढ व य  खचास 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२८८७     वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३३६/२०१५ द.०५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/१५/२०१५-१६ अ वये, . .३२ सॅ ड वक 
कॉलनी म ये बँडिमंटन हॉल येथे लोर ंग करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जे. 
क शन (िन.र. .३७,३४,८२८/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे अ ठावीस) पे ा 
२१.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३०,९०,१९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाचंी र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२८८८     वषय मांक – १२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३३५/१५ द.५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/५०/२०१५-१६ अ वये, . .३२ सॅ ड वक 
कॉलनी येथील गंगो ी पाक येथे लॉन टेिनस मैदान व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.योगेश 
एंटर ायजेस (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ४.००% 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,१३,१६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाचंी र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२८८९     वषय मांक – १३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३३४/१५ द.५/१०/२०१५ 
वषय - . .६ मोशी येथील मनपा या ता यात आर णास िसमािभंत बांधणबेाबत... 

 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२८९०     वषय मांक – १४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/२८५/१५ द.५/१०/२०१५ 
वषय - मुंबई पुणे र यावर ल बीआरट एस मागावर ल वाहतुक िनयं क द यां या यव थेत सुधारणा  

करणबेाबत... 
वषय मांक १४ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९१     वषय मांक – १५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४७/२०१५ द.३०/०९/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२/२०१५-१६ मधील काम .२ अ वये, िचखली 
येथील मैलाशु द करण क ातील  जागेत उ ान वकिसत करणे (भाग २) मे.एस.एम. मते 
(िन.र. .७९,३६,५०८/- (अ र  र. . एकोणऐंशी लाख छ ीस हजार पाचशे आठ) पे ा २८.००% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६०,००,००० 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९२     वषय मांक – १६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५७/१५ द.५/१०/२०१५ 
वषय - वॉड .५४, पंपळे िनलख येथे उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे  

करणबेाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२८९३     वषय मांक – १७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५८/१५ द.५/१०/२०१५ 
वषय-वॉड .४६ म ये आदशनगर, पवनानगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेबाबत... 

वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२८९४     वषय मांक – १८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४०४/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-२०१६ मधील अ. .२९ अ वये, मोशी 

मनपा भवन वभागातील व वध चौकात लींकर बस वणेकामी मे.जगनाडे इले क स हा मजकूर 
वगळून याऐवजी मे.जे.पी. ॉिन स ऑटोमेशन ा.िल. (िन.र. .५,९९,९८०/- [अ र  र. .पाच लाख 
न या नव हजार नऊशे ऐंशी] पे ा ४५.५५% 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 – १२८९५     वषय मांक – १९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४४६/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े–  
मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/६३-२०१५-१६ मधील 

अ. .६१ अ वये, वॉड .३४ मधील ग हाणेव ती येथील र याचे चर, ख डे, चेस इ याद  ची WBM व 
B B M प दतीने दु ती करणेकामी मे.एच.ए.भोसले (िन वदा र कम .७,००,२७६/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे शहा र फ ) पे ा ३६.४०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९६     वषय मांक – २० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४४७/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . २/६३-२०१५-१६ मधील 

अ. .४१ अ वये, भाग .३२ सॅ ड वक कॉलनी म ये ठक ठकाणी खड मु म व ड यु.बी.एम.ने र ते 
सुधारणा करणेकामी मे.एच.ए.भोसले (िन वदा र कम .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
ितनशे चौस  फ ) पे ा ३७.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२८९७     वषय मांक – २१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४४८/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . २/६३-२०१५-१६ मधील 

अ. .१७ अ वये, . .३० च पाणी वसाहत येथील उवर त र यांची खड मु माने सुधारणा करणेकामी 
मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन वदा र कम .९,३३,५०२/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहितस हजार पाचशे 
दोन फ ) पे ा ३८.९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९८     वषय मांक – २२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५३/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/८/२०१५-१६ अ वये, . .४ मधीस पाईन 

र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे (Ch 1.500 to 3.00 km) 4 lanes कामी मे.Clincy 

Const. Pvt. Ltd. (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
३३.३३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,६०,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२८९९     वषय मांक – २३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५२/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४४/२०१५-१६ अ वये, . .४ पाईन र याचे 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे (Ch 0.00 to 1.500 km) 4 lanes कामी मे.Clincy Const. 

Pvt. Ltd. (िन.र. .४३,४१,७३७/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख ए केचाळ स हजार सातशे सदोतीस) 
पे ा ३३.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३०,३९,३६८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १२९००     वषय मांक – २४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५१/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/६०/२०१५-१६ अ वये, . .४ कृ णानगर से.२० 

मधील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे कामी मे.Clincy Const. Pvt. Ltd. 

(िन.र. .४२,०१,६८१/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए याऐंशी) पे ा ३३.३३% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२९,४१,३२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०१     वषय मांक – २५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५४/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६५/२०१५-१६ अ वये, िनगड  

गावठाण . .१३ म ये ठक ठकाणी पाथवेची दु ती करणे आ ण चेकड टाइ स बसवणेकामी 
M/S.BHALERAO CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
एकोणसाठ) पे ा ३१.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१०,०६,६१७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०२     वषय मांक – २६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य उ ान  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३३८/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम . १ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  क  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
मे.िशवम एंटर ायजेस (िन.र. .२३,३३,२५२/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे बाव न) 
पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१४,९४०/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०३     वषय मांक – २७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य उ ान  

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३३९/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम . २ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  ब  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
मे भगवान चंदर पवार (िन.र. .१९,११,६७५/- (अ र  र. . एकोणीस लाख अकरा हजार सहाशे 
पं याह र) पे ा ४७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६३,८४७/- 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०४     वषय मांक – २८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४०/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम . ३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  क  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
मे.ऍटोकॉल िस ट स ्    (िन.र. .१७,७९,४०३/-(अ र  र. .सतरा लाख एकोणऐंशी हजार चारशे तीन) 
पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,०७,८६१/- 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०५     वषय मांक – २९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३५२/२०१५ द.०८/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम . ४ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  ड  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
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मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके (िन.र. .१९,२३,६८६/- (अ र  र. . एकोणीस 
लाख तेवीस हजार सहाशे शहाऐंशी) पे ा ३५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,१०,८९५/- 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०६     वषय मांक – ३० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४२/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम .५  अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  इ  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
मे.ऍटोकॉल िस ट स ्    (िन.र. .१६,५७,२५२/- (अ र  र. .सोळा लाख स ाव न हजार दोनशे बाव न) 
पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१८,२५४/- 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०७     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य  

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४३/२०१५ द.२८/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .०३/०६/२०१५-१६ मधील काम .६ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  फ  भागात वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी 
मे.भगवान चंदर पवार (िन.र. .१५,९८,८४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख अ या नव हजार आठशे 
चाळ स) पे ा ४७.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,८१,३६०/- 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 करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९०८     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/६१५/२०१५ द.२३/०९/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२६-२०१५-१६ अ वये, ब े ीय 

कायालय अंतगत कायालये, णालये इ. ठकाण बस वणेत आले या वातानुकुलीन व जलिशतक यं णेची 
वा षक देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट म (िन.र. .५,९९,९१२/- (अ र  र. . पाच 
लाख न या नव हजार नऊशे बारा) पे ा -२६.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९०९     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े य कायालय, थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/१०२८/२०१५ द.१२/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालया अंतगत भाग .२८ म ये MIDC F-2  

लॉक येथे अ नशमन क  बांधण ेया कामासाठ  महानगरपािलका पॅनल वर ल मे.सिचन आपटे अँ ड 
असोिशए स, िचंचवड, पुणे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक करणे व यांनी केले या कामासाठ  
होणार  फ  (अंदाजप क य र कमे या २% सवकरासह) यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१०     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६९२/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५० थेरगाव गावठाण पदमजी पेपर िमल येथील मनपाचे व वध इमारती, संडास, मुता-या इ. करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.िस द  इंटर ायजेस (िन.र. .९,१०,२३२/- (अ र  र. .नऊ 
लाख दहा हजार दोनशे ब ीस)  पे ा -३२.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९११     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६९४/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.२२ मधील मनपा या शाळा इमारती मधील करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.के.सी.आर 
क शन (िन.र. .९,३३,१२३/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे तेवीस) पे ा -२९.९८% 
कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१२     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६९६/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३४-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४२ मधील मु लीम व न मशानभूमीची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सोहम 
इटर ायजेस (िन.र. .९,३३,६१९/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एकोणीस) पे ा -३७.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१३     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६९७/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/४७-२०१५-१६ अ वये, भाग 

.४२ मधील सव धम य मशानभूमीची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.सोहम इटर ायजेस 
(िन.र. .९,३३,६१९/- (अ र  नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एकोणीस) पे ा -३८.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१४     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७०५/२०१५ द.१२/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२९/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५० म ये मनपा शाळा व इतर मनपा इमारतींची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.जाधव 
क स शन कं. (िन.र. .९,३३,१२३/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे तेवीस) पे ा -३०.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१५     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक . ब े/लेखा/९/का व/७०७/२०१५ द.१२/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५६/२०१५-१६ अ वये, भाग 

.५१ म ये मनपा शाळा व इतर मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जाधव 
क स शन कं (िन.र. .९,३३,६००/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे) पे ा -३२.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९१६     वषय मांक – ४० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२६७/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/3/2015-16 अ वये, अ े ीय 

कायालय काय े ातील शासक य इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या जिन  संचाचे (जनरेटरचे) वा षक 
देखभाल दु तीचे कामे करणे (१५-१६) कामी मे. ेया इले क स (िन वदा र. .3,99,602/- (अ र  
र. .तीन लाख न या नव हजार सहाशे दोन फ ) पे ा  20.00% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .3,35,666/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१७     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२६८/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/8/2015-16 अ वये, अ े ीय 

कायालय अंतगत िनगड  िधकरण उप वभाग मधील भाग .१६ येथील दवाब ी यव थे कर ता या 
खराब भुमीगत केबल बदलणे,खराब नादु त जं शन बॉ स बदलणे, खांबाची रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर 
आव यक व ुत वषयक कामे करणे (१५-१६) कामी मे.पी.एम.के इले क स (िन वदा 
र. .6,99,516/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव हजार पाचशे सोळा फ ) पे ा  37.37% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .4,60,012/-  पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१८     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२६९/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/13/2015-16 अ वये, अ े ीय 

कायालय काय े ातील EPABX यं णेचे देखभाल दु ती व नुतनीकरणाची कामे करणे (१५-१६) कामी 
मे. ेया इले क स (िन वदा र. .3,49,878/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास हजार आठशे 
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अ याह र फ ) पे ा 16.70% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .3,06,020/- 
 पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९१९     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७०/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/14/2015-16 अ वये, अ े ीय 

कायालय काय े ातील शासक य इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे वा षक देखभाल 
दु तीचे कामे करणे (१५-१६) कामी मे.आनंद रे गरेशम (िन वदा र. .4,97,224/- (अ र  र. .चार 
लाख स या नव हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा  21.00% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .4,12,447/- पयत काम क न घेणे 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. 
-------- 

ठराव मांक – १२९२०     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७२/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/16/2015-16 अ वये, भाग .27 

म ये व वध र यांचे डांबर करण अ याव यक कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन वदा 
र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा  30.09% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .6,78,538/- पयत काम क न घेणे 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 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९२१     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७३/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/23/2015-16 अ वये, भाग .१६ 

म ये खड मु म, बी.बी.एम व हॉटिम स प तीने  डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन वदा 
र. .7,84,300/- (अ र  र. .सात लाख चौ याऐंशी हजार तीनशे फ ) पे ा  35.40% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,31,991/- पयत काम क न घेणे 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 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९२२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२७४/२०१४ द.०८/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/28/2015-16 अ वये, भाग .15 

म ये व वध र यांचे डांबर करण अ याव यक कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन वदा 
र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 30.09% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .6,78,538/- पयत काम क न घेणे 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 बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९२३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२९५/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, सन 

२०१५/१६ क रता मनपा या उ ानातील उ ाटन, भुमीपुजन, जयंती, पु यतीथी व अनुषंिगक 
काय मांक रता पकर व व ुत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस (िन.र. .९,३३,४६८/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे अडुस ) पे ा ६.२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 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 – १२९२४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२९४/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाक डल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .११ अ वये, सन 

२०१५/१६ क रता मनपा या इ व फ े य काय े ातील उ ानातील व वध कारचे बोअरवेल व इतर 
पंपाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट म (िन.र. .९,५०,४०८/- (अ र  र. .नऊ लाख 
प नास हजार चारशे आठ) पे ा ३६.७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९२५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९५/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .89 अ वये, अ 

भागातगत जल े  .बी।१ म ये सन२०१५-१६ अंतगत मु य जलवा हनी देखभाल दु ती करणकेामी 
मे.यासीन क शन (िन वदा र कम .-15,40,612/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे 
बारा फ ) पे ा 37.91% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,04,394/- 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 – १२९२६     वषय मांक – ५० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९३/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े–  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .16 अ वये, अ 

भागातंगत सन २०१५-१६ म ये जल े  .बी/१ म ये पाणीपुरवठा वषयक कामाचंी देखभाल दु ती 
करणकेामी मे.यासीन क शन (िन वदा र कम .-15,40,690/- (अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स 
हजार सहाशे न वद फ ) पे ा 36.91% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,20,622/- 
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. 
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ठराव मांक – १२९२७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९४/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांची िशफारस वचारात घेवून –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16. मधील अ. .23 अ वये, जल े  

.अ/५ म ये िचखली गांवठाण व इतर प रसरात पाईप लाईन टाकणेकामी मे.यासीन क शन 
(िन वदा र कम .14,00,118/-  (अ र  र. . चौदा लाख एकशे अठरा फ ) पे ा 33.91 % कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 9,71,605/- 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 – १२९२८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९९/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .94 अ वये, फ 

भागांतगत भाग .४ व ९ संभाजीनगर, शाहूनगर, कृ णानगर इ याद  भागात आव यकतेनुसार 
ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे हो ह बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .11,20,480/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
चारशे ऐंशी फ ) पे ा 17.30% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,72,968/- 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 – १२९२९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९६/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपरुवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16. मधील अ. .28 अ वये, अ 

भागातील से. .२७, २७अ व २८ मधील प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  आव यक ती 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र कम . 15,40,497/- 

(अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार एकशे स या नव फ ) पे ा 36.30% कमी) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .10,30,361/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
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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 – १२९३०     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/८१९/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ई-िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये यां क प तीने म.न.पा. मालक चे रोड वपर 

वाहनां दारे (२) Truck Mounted Sweeping Machine,  VT – 500 (म.न.पा. मालक ची) याकामी ित वाहन 
ती दन ४० क.मी. कामासाठ  मे.ड .एम.ए टर ायजेस यांनी सादर केलेला ती क.मी. र. .२१९/- 

(अंदाजप क य रकमेचे ३३.०२% कमी) हे दर सवात कमी आहेत. यानुसार याकामी मे.ड .एम. 
ए टर ायजेस लघु म दराचे िन वदा धारक यांची २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणे, 

यांचेशी कामाचा करारनामा करणे व तावा सोबतचे प –अ नुसार येणा-या अपे त/ य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९३१     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९८/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .75 अ वये, अ 

भागातील से. .२५ व २६ मधील प रसरातपाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  आव यक ती करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .15,40,619/- (अ र  र. . 
पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकोणीस फ ) पे ा 36.90% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .10,20,737/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९३२     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९७/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .38 अ वये, अ 

भागातील से. .२३ व २४ मधील प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  आव यक ती करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र कम .15,40,619/- (अ र  र. . 
पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकोणीस फ ) पे ा 36.90 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .10,20,737/- 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 – १२९३३     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९०/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .13/19/2014-15  मधील अ. .16 अ वये, भाग 

.६२ दापोड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. ांजल कॉप रेशन 
(िन वदा र. .10,50,001/- (अ र  र. . दहा लाख प नास हजार एक फ ) पे ा 43.99% कमी) या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,17,510/- 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 – १२९३४     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६९१/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .13/19/2014-15  मधील अ. .18 अ वये, भाग 

.६१ व ६४ दापोड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. ांजल 
कॉप रेशन (िन वदा र कम .10,50,001/- (अ र  र. . दहा  लाख प नास हजार एक फ ) पे ा 
43.99 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,17,510/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल 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 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 – १२९३५     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८७/२०१५ द.१८/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .31 अ वये, जल े  

.बी/७ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल दु तीची कामे 
करणकेामी मे.नॅशनल ुप (िन वदा र कम .- 11,18,767/- (अ र  र. . अकरा  लाख अठरा हजार 
सातशे सदुस  फ ) पे ा 27.77 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,48,489/- 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 – १२९३६     वषय मांक – ६० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८९/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .2 अ वये, जल े  

.ड/३ ल मणनगर प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
(िन वदा र कम . 11,21,330/- (अ र  र. . अकरा लाख एकवीस हजार तीनशे तीस फ ) पे ा 
28.70 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,39,483/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९३७     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८८/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .27 अ वये, जल े  

.बी/३ प रसरातील ताथवडे व पुनावळे भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेज व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर क शन (िन वदा र कम .14,00,546/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे शेहचाळ स फ ) पे ा 28.80% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
10,47,048/- 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 – १२९३८     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८२/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .23 अ वये, जल े  

.ड/१ वाकड प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.उषा एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .11,21,330/- (अ र  र. . अकरा लाख एकवीस हजार तीनशे तीस फ ) पे ा 
32.99 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,88,973/- 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 – १२९३९     वषय मांक – ६३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८३/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .9 अ वये, जल े  

.ड/१५ प रसरात पंपर नगर इ. भागात ठक ठकाणी हॉ व चबर बांधणे व करकोळ दु तीची कामे 
करणकेामी मे.उषा एंटर ायजेस (िन वदा र कम .10,54,262/- (अ र  र. . दहा लाख चोप न हजार 
दोनशे बास  फ ) पे ा 32.99 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,41,784/- 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 
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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 – १२९४०     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८१/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .16 अ वये, जल े  

.बी/८ मधील . .४२ म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.उषा एंटर ायजेस (िन वदा र कम .11,19,832/- (अ र  र. . अकरा लाख 
एकोणीस हजार आठशे ब ीस फ ) पे ा 32.99% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
7,87,919/- 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 – १२९४१     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८६/२०१५ द.१८/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .7 अ वये, सन 

२०१४-१५ क रता जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल दु तीची काम े करणकेामी मे.उषा एंटर ायजेस (िन वदा र कम .10,19,940/- 

(अ र  र. . दहा लाख एकोणीस हजार नऊशे चाळ स फ ) पे ा 32.99% कमी) या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .7,17,634/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९४२     वषय मांक – ६६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८५/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .18 अ वये, जल े  

.ड/ ४ थेरगाव प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.उषा एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .11,21,330/- (अ र  र. . अकरा लाख एकवीस हजार तीनशे तीस फ ) पे ा 
32.99 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,88,973/- 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 – १२९४३     वषय मांक – ६७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/६८४/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .7 अ वये, जल े  

.ड/ काळेवाड  म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.उषा एंटर ायजेस 
(िन वदा र कम .10,64,845/- (अ र  र. .दहा लाख चौस  हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
32.99 % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,49,230/- 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 – १२९४४     वषय मांक – ६८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/८१८/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 
वषय - यां क प तीने (रोड वपर वाहनां दारे) र ते साफसफाई करणे - रोड वपर वाहने देखभाल  

व दु तीसह चाल वणेस देणेबाबत.... 
वषय मांक ६८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९४५     वषय मांक – ६९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/११०१/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे मा हती व जनसंपक वभागास तातड ने वधापन दनािनिम  भ  श  

िश प/भेटव तु खरेद कामी अ प मुदत ई-िन वदा .२१/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आलेले होते. याम ये मे.आ हाट आट टु डओ यांचे भ  श  िश प/भेट व तुचे लघु म 
दर र. .२९००/- .नग ा  झालेले आहेत. ा  लघु म दराने ३०० नग भ  श  िश प/भेटव तु 
खरेद  कामी एकूण र. .८,७०,०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकूण र. .८,८५,०००/- पे ा १.६९% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९४६     वषय मांक – ७० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थािनक सं था कर 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . थासंक/६/का व/३१७/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा.रा य शासनाने दनांक 23 जुल ै2015 रोजीचे प ा वये महारा  महानगरपािलका ( थािनक 

सं था कर)  िनयमात सुधारणा कर याबाबत या ा प अिधसुचना मांक– थासंक2015/ . .47/ न व-
32 दनांक 23 जुल ै 2015 या अिधसुचनेची त जा त खप असले या दोन मुख वृ प ात  िस द 
करणेबाबत महानगरपािलकेस कळ वले होते. यानुसार मा. आयु  यांचे मा यतेने मा हती व जनसंपक 
वभागाकडून वशेष रोटेशन मागवून दै.सकाळ व दै.लोकमत या वतमानप ात सदरची अिधसुचना 
िस द कर यात आलेली आहे. सदर अिधसुचनेचे एकूण बल र. .३०,९१२/- (अ र  र. . तीस हजार 

नऊशे बारा) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२९४७     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१६२/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७७/२०१५-१६ अ वये, . .२ 

वेणीनगर भागामधील व माला, अ वनायक, वेणी हौ. सोसायट  ठक ठकाणी कॉ ट पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी M/S. S D DAUNDKAR (िन.र. .१३,९७,५४९/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव 
हजार पाचशे एकोणप नास) पे ा २९.९७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२७,६३९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९४८     वषय मांक – ७२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
सदंभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१६१/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/७८/२०१५-१६ अ वये, . .२ 

वेणीनगर मधील व वध सोसा. व हे ेमळा, ता हाणेव ती येथे दगड  फरशी कॉ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१४,००,१०१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
एक) पे ा २६.६२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७८,७६४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९४९     वषय मांक – ७३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१६०/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/५५/२०१५-१६ अ वये, . .४ 

िशवतेजनगर येथील र याचे ं द करण खड मु माचे क न ाऊट ंग करणे कामी M/S. M P DHOTRE 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३६.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२६,६२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर 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 – १२९५०     वषय मांक – ७४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५९/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/६३/२०१५-१६ अ वये, . .१ 

तळवडे पीनगर म ये उव रत ठकाणी खड मु माचे BBM प दतीने र ते करणेकामी M/S. M P 

DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,५७१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार पाचशे 
ए काह र) पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,११,५६०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बधंनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९५१     वषय मांक – ७५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१५८/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१३/२०१५-१६ अ वये, . .२ 

वेणीनगर म ये उव रत सोसाय यांमधील ठकाणी खड मु म BBM प दतीने र ते करणेकामी M/S. M 

P DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .२०,९९,६४८/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार 
सहाशे आ ठेचाळ स) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,७७८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९५२     वषय मांक – ७६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४५/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . १९  अ वये, 

ड भागा अंतगत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे  व दु ती  देखभाल करणेकामी मे.िस द क   

लं बग  ऍ ड े नेज  िस ह ल का ॅ टर  (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) 
पे ा ३१.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१३,२३५/- काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल 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 – १२९५३     वषय मांक – ७७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४६/२०१५ द.२९/०९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . २१ अ वये, 

ब   े य कायालयातील उव रत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणकेामी मे. िस द क   लं बग  ऍ ड 
े नेज  िस ह ल का ॅ टर (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
आ ठेचाळ स) पे ा ३२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,९८,८२३/- 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 – १२९५४     वषय मांक – ७८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४९/२०१५ द.७/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . २७  

अ वये, भाग .५०, ५१, ५२ मधील बापूजीबुवा व इतर उ ानांम ये थाप य  वषयक कामे 
करणकेामी मे.िस द क   लं बग  ऍ ड े नेज  िस ह ल का ॅ टर (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा ३२.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,९६,२३५/- काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९५५     वषय मांक – ७९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/१६४/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ/HO/७/१५/२०१५-१६ अ वये, . .५ 

म ये मॉल रॉय ते भैरवनाथ मं दर पयतचा ड .पी. र या या साईट प या वेटिम स, जीएसबी, 
बीबीएम प दतीने वकिसत करणेकामी M/S.JAYRAM CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५१५/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंधरा) पे ा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१०,२९,३७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९५६     वषय मांक – ८० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३४४/२०१५ द.२९/९/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .११/३१/२०१५-१६ मधील काम . ०५  

अ वये,   ब भागाअंतगत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे व दु ती देखभाल करणेकामी 
मे.िस द क   लं बग  ऍ ड े नेज  िस ह ल का ॅ टर  (िन.र. .१४,००५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
साठ) पे ा ३०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२७,९४१/- 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 – १२९५७     वषय मांक – ८१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/का व/३६०/२०१५ द.०९/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2015/2016 मधील अ. .12 अ वये, न वन 

तालेरा णालयातील आय.सी.यु वॉडात वातानुकुलन यं णे बस वणे कामी मे.आनंद रो जरेशन & 

इले क स (िन.र. .9,77,668/- (अ र  र. .नऊ लाख स याह र हजार सहाशे अडुस ) पे ा 24.00 
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% 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 – १२९५८     वषय मांक – ८२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३६४/२०१५ द.९/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2015/2016 मधील अ.  19 अ वये, 

. .२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह भागातील लोकमा य हॉ पटल ते िचंचवड टेशन व प रसरातील 
र यावर ल दवाब ीचे नुतनीकरण करणे कामी मे. हसन इले कल इं ज. (िन.र. .10,83,230/- 

(अ र  र. .दहा लाख याऐंशी हजार दोनशे तीस) पे ा 38.78 % 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 – १२९५९     वषय मांक – ८३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३६६/२०१५ द.९/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .3/2015/2016 मधील अ. .21 अ वये, भाग 

.४९ जयम हारनगर अंतगत जी.आय आ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी यव थेचे 
नूतनीकरण कऱणे. कामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .12,67,560/- (अ र  र. .बारा लाख 
सदुस  हजार पाचशे साठ) पे ा 30.75 % 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 – १२९६०     वषय मांक – ८४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३६२/२०१५ द.८/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6/2015/2016 मधील अ. .2 अ वये, अ 

े ीय कायालयातील भाग .१८ कवळे प रसरातील आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे उजा 
बचती या हेतूने नुतनीकरण करणे (१५/१६) कामी मे.सनशाईन इले कल (िन.र. .8,34,496/- (अ र  
र. . आठ लाख चौतीस हजार चारशे शहा नव) पे ा 42.78 % 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 – १२९६१     वषय मांक – ८५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३६८/२०१५ द.९/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2015/2016 मधील अ. .8 अ वये, सन 

२०१५-१६ साठ  िनगड  ते दापोड  टेशन या महामागाव रल फडर पलरची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .5,99,802/- (अ र  र. .पाच लाख न या नव हजार 
आठशे दोन) पे ा 41.00 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९६२     वषय मांक – ८६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३७०/२०१५ द.९/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2015/2016 मधील अ. .10 अ वये, 

वाहतुक िनयं ण यव थे मधील नादु त टायमर दु ती करणे कामी मे. यु लॉिन स ॉ फक 
सो युश स ा.िल.(िन.र. .4,29,000/- (अ र  र. . चार लाख एकोणतीस हजार) पे ा 16.00 % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९६३     वषय मांक – ८७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/७२१/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .13/19/2014-15  मधील अ. .10 अ वये, 

जलशु करण क  से. .२३ येथील लॅबोरेटर क रता रासायिनक व अनुजीब चाच या करणे क रता 
रसायने पुर वणकेामी मे.सावंत इ म स ा.िल. (िन वदा र कम .19,99,654/- (अ र  र. . 
एकोणीस लाख न या नव हजार सहाशे चोप न फ ) पे ा 4.00 % जादा) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .20,79,640/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९६४     वषय मांक – ८८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३८/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व तु मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2015 - 2016 मधील अ. .5  अ वये, 

वायसीएमएच णालयाम ये सौर उजा यं णेची सन 2015-16 क रता वा षक प तीने देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. ीया इले क स (िन.र. .5,60,138/- [अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे अडतीस] 
पे ा 6.24 % 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 – १२९६५     वषय मांक – ८९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३९/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .2/2015 - 2016 मधील अ. .6  अ वये, संत 

तुकारामनगर े ागृहातील वनी ेपण यं णेचे सन 2015-16 म ये चालन व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.पीएमके इले क स (िन.र. .7,88,675/- [अ र  र. .सात लाख अ याऐंशी हजार सहाशे 
पं याह र] पे ा 10.00 % कमी)  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९६६     वषय मांक – ९० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४४१/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14/2015 - 2016 मधील अ. .18  अ वये, 

वाय.सी.एम.एच. येथील UPS  system मधील आव यकतेनुसार बॅटर  बदलणेकामी मे.एनज टेक 
िस टम(िन.र. .9,32,986/- [अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे श ाऐंशी] पे ा 17.19% कमी)  
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
 
 
 



 36 
 
ठराव मांक – १२९६७     वषय मांक – ९१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३६/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१५-२०१६ अ. .४ अ वये, संत 

तुकारामनगर े ागृहातील वायुशीतक यं णेचे सन २०१५-१६ म ये चालन व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.िगल एंअरकं डशिनंग ए ड रे जरेशन स हसेस (िन.र. .५,७१,०१८/- (अ र  पाच लाख 
ए काह र हजार अठरा फ ) पे ा १५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९६८     वषय मांक – ९२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३५/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .7  अ वये जय 

गणेश सा ा य ते जुना जकातनाका र यावर ल दवाब ी यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने 
नुतनीकऱण करणेकामी  मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग (िन.र. .436361/- [ अ र  र. .चार लाख 
छ ीस हजार तीनशे एकस ] पे ा 43.77% 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 – १२९६९     वषय मांक – ९३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३४/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015 - 2016 मधील अ. .8 अ वये . .३६ 

मधील र यावर ल दवाब ी  यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकऱण करणेकामी  मे.कुमार 
इले क स ए ड ेड ंग (िन.र. .2,86,769/- [अ र  र. .दोन लाख शहाऐंशी हजार सातशे एकोणस र] 
पे ा 41.13 % 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 – १२९७०     वषय मांक – ९४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३३/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .8/2015-2016 मधील अ. .12  अ वये 

. .२९ मधील र यावर ल दवाब ी  यव थेचे ऊजा बचतीचे अनुषंगाने नुतनीकऱण करणेकामी  
मे.कुमार इले क स ए ड ेड ंग (िन.र. .3,39,908/- [अ र  र. .तीन लाख एकोणचाळ स हजार 
नऊशे आठ] पे ा 38.65 % 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 – १२९७१     वषय मांक – ९५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६८३/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन. नो. . 1/9/2015-16   मधील अ. . 1 

अ वये (23919) भाग .९ संभाजीनगर येथे आक मक र ते दु तींची कामे करणेकामी मे.के.पी. 
क शन (िन.र. .9,24,369/-(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे एकोणस र) पे ा 
31.00%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९७२     वषय मांक – ९६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६८५/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 3/8/2015-16 मधील अ. .1 अ वये (26151) 

भाग .५ कुदळवाड  जाधववाड  संडास मुता-यांची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.के.पी.कं शन (िन.र. .6,44,258/- (अ र  र. .सहा लाख चौ वेचाळ स हजार दोनशे अठठाव न 
फ ) पे ा 37.99 %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९७३     वषय मांक – ९७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६८७/२०१५ द.१३/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .3/24/2015-16 मधील अ. .1 अ वये (26146) 

भाग .५ म ये मनपा इमारती देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.के.पी. कं शन 
(िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) पे ा 40.00%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२९७४     वषय मांक – ९८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६७९/२०१५ द.१२/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/22/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, फ 

भागाम ये जल े  मांक 9 म ये भाग मांक 4 म ये नुतन शाऴे या प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ दु ती कामे करणेकामी मे. दप क शन (िन.र. .5,04,208/- (अ र  र. .पाच 
लाख चार हजार दोनशे आठ) पे ा 10.40%  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 – १२९७५     वषय मांक – ९९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/६८१/२०१५ द.१२/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/27/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, भाग 

.१२ अंतगत एस.आर.ए. इमारती क रता पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. दप क शन (िन.र. .5,60,200/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे फ ) पे ा 10.50  

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९७६     वषय मांक – १०० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७०५/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/24/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, फ 

भागातील िचखली गावठाण, धमराज नगर व इतर प रसरात  पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे.यासीन क शन (िन.र. .7,70,307/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार तीनशे 
सात) पे ा 40.00%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९७७     वषय मांक – १०१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७०७/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/2/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, फ 

भागातील शेलार व ती, सोनावणेव ती व इतर प रसरात  पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची 
कामे करणेकामी मे.बजरंगबली क  शन (िन.र. .7,70,307/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार 
तीनशे सात फ ) पे ा 40.00%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९७८     वषय मांक – १०२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७०९/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/26/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, फ 

भागातील कुदळवाड  व इतर प रसरात  पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.बजरंगबली कं शन (िन.र. .7,70,306/-(अ र  र. .सात लाख स र हजार तीनशे सहा) पे ा 
40.00%  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 – १२९७९     वषय मांक – १०३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – फ े ीय कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७११/२०१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .2/12/2015-16   मधील अ. .1 अ वये, फ 

भागाम ये जल े  .५ म ये भाग .२८ (मासुळकर कॉलनी प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायजेस (िन.र. .7,00,303/- (अ र  र. .सात 
लाख तीनशे तीन फ ) पे ा 40.72%  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 – १२९८०     वषय मांक – १०४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२१२/१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनसारण  वभागाकड ल  िन.नो. .४/७/२०१५-१६ अ वये, फ भागातील भाग 

३, ४ व ५ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक प द तीने देखभाल दु ती करणेकामी M/s. SURAJ 

CONTRACTOR (िन.र. .४०,८०,७८१/- (अ र  र. .चाळ स लाख ऐंशी हजार सातशे ऐ याशी फ ) 
पे ा २९.८४%  कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .३०,०६,२३०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदेतील  िन वदा अट माणे यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८१     वषय मांक – १०५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२१३/१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या जलिनसारण  वभागाकड ल  िन.नो. .४/२७/२०१५-१६ अ वये, अ भागातील 

भाग .१०,१४,१५,१६, व १७ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी M/s.SURAJ CONTRACTOR (िन.र. .४०,८१,६१८/- (अ र  र. . चाळ स लाख ए याऐंशी 
हजार सहाशे अठरा फ ) पे ा २९.८४ %  कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने 
र. .३०,०६,८४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व  िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९८२     वषय मांक – १०६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलिनःसारण 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२११/१५ द.१४/१०/२०१५ 
वषय - वॉड . ४६ म ये वजयनगर येथील जलिनःसारण वषयक सुधार कामे करणेबाबत... 

वषय मांक १०६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२९८३     वषय मांक – १०७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/७०५/१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे झोिनपु वभागास आव यक सेवा आकार बले व पावती छपाई करणेबाबत ई-िन.स.ु . 

४२/२०१४-१५ अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांचे छपाईकामी एकुण 
र. .४३,०५०/-(अ र  र. . ेचाळ स हजार प नास फ ) चे दर वकृत करणेत आले असुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आला अस याने तुतकामी केले या 
सं वदेची मा हती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८४     वषय मांक – १०८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/११०२/१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे आरो य वभागास तातड ने साफ सफाई सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१५/२०१५-१६ 

अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये म.ेपी.शेषा  अँ ड कंपनी यांचे ४ बाबी 
साफ सफाई सा ह यांचे एकूण दर र. .१२,६००/-, मे. पे म एंटर ायजेस यांचे ३ बाबी साफ सफाई 
सा ह याचे एकूण दर र. .२,१९,६५०/-, मे.रेखा इं ज.व स यांचे २ बाबी साफ सफाई सा ह याचे एकूण 
दर र. . ४६६५०/- मे.ओम एंटर ायेजस यांचे बाब . १ चे एकूण दर र. . ६४४००/-, व मे.भारती 
एंटर ायजेस यांचे २ बाबी साफ सफाई सा ह याचे एकूण दर र. .६३०००/- लघु म ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास १२ कारचे साफ सफाई सा ह य खरेद  कामी एकूण र. . 

४,०६,३००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
६,६०,३००/-पे ा ३८.४६ % ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली असून 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९८५     वषय मांक – १०९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/७०६/१५ द.१४/१०/२०१५ 

मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे व वध वभागास आव यक लेखन/ टेशनर  सा ह य खरेद कामी ईिनसु . 10/2015-

16 अ वये लघु म िन वदाकार 01 मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे एकुण बाबी 05 साठ  एकुण 
र. .86,800/-, 02 मे भारती एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण बाबी 17 साठ  एकुण र. .3,36,408/-, 03 

मे कापसे एंटर ायजेस, पंपर  यांचे एकुण बाबी 01 साठ  एकुण र. .1800/-,  04 मे िशवसमथ 
एंटर ायजेस, ािधकरण यांचे एकुण बाबी 02 साठ  एकुण र. . 10,390/- व मे ड  के दोडके 
एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे एकुण बाबी 07 साठ  एकुण र. . 1,38,538/- असे एकुण 31 बाबी साठ  
एकुण र. .5,73,936/- (अ र  र. . पाच लाख याह र हजार नऊशे छ ीस फ ) चे खचास मा यता व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८६     वषय मांक – ११० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३६०/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/१४/२०१५-१६ अ वये, भाग .२९ 

इं ायणीनगर मधील समथ कॉलनी, डा संकुल व प रसरातील र यांचे डांबर  करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे 
ऐंशी) पे ा ३२.८१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२९,६४,२६४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८७     वषय मांक – १११ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३५९/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/२६/२०१५-१६ अ वये, भाग .६ मोशी 

येथील डुडूळगांव, धायकरवाड , व हलेनगर, आ णाभाऊ साठे नगर व प रसरात र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . ६१,६२,०७७, (अ र  र. .एकस  लाख बास  हजार 
स याह र) पे ा ३५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४१,९९,१४७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसलु करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८८     वषय मांक – ११२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३५८/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/१६/२०१५-१६ अ वये, भाग .३१ दघी 

मधील समथनगर, गायकवाड नगर, परांडेनगर, द नगर इ. ठकाणी र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .४९,०१,९६०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे 
साठ) पे ा ३५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,४०,४४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९८९     वषय मांक – ११३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३५७/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/९/२०१५-१६ अ वये, भाग .६ मोशी येथील 

वाघे र कॉलनी, वनायकनगर, सावतामाळ नगर, बो-हाडेवाड , हजार  व ती, खर डव ती, बनकरव ती, 
बोराटेव ती, से.नं.४, ६, ९, ११ व प रसरातील र ते खड मु माचे व डांबर करण करणेकामी म.े ल सी 
क शन ा.ली. (िन.र. .७०,०२,४२६/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार चारसे स वीस) पे ा 
३५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४७,७१,८०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९९०     वषय मांक – ११४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३५६/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/१/२०१५-१६ अ वये, भाग .३१ दघी मधील 

भारतमाता नगर, गणेशनगर, गजानननगर, इ. ठकाणचे उव रत र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . ४९,०१,९६०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार 
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नऊशे साठ) पे ा ३५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,४०,४४१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९९१     वषय मांक – ११५ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३६१/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/३१/२०१५-१६ अ वये, भाग .४४ अशोक 

िथएटर येथील प रसरातील र यांवर ल चेस, ख डे चर खड मु म व बीबीएम प दतीने द ु ती करणे 
(सन २०१५-१६) कामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 
हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९९२     वषय मांक – ११६ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३६२/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१०/४८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  भाग .३५ 

मधील स.नं.१ व धावडेव ती येथे खड मु माचे र ते करणे व बीबीएम करणेकामी मे.एम.पी.धो े 
क शन (िन.र. .१५,४०,६१८/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे अठरा) पे ा ३८.५१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९४,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट 
दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९९३     वषय मांक – ११७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३६३/१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१०/६७/२०१५-१६ अ वये, भाग .३० च पाणी 

वसाहत येथील फुगेवाड , सदगु नगर, महादेवनगर इ. र यांची खड मु माने सुधारणा करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .१४,००,७१७/- (अ र  र. .चौदा लाख सातशे सतरा) पे ा ३८.५१ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,०४,३६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२९९४     वषय मांक – ११८ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव-  

मा.म हला व बालक याण सिमती  सभा दनांक १४/१०/२०१५ ठराव .५ नुसार, मागील 
वषाचा तपिशल पाहता महानगरपािलके माफत दवाळ  व दस-यािनिम  आठवडा बाजार घे यात येत 
होता.  याच धत वर आठवडा बाजार सु  करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १२९९५     वषय मांक – ११९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/७५१/२०१५ द.२०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१०/१/२०१५-१६ अ वये, जलशु करण क  से. . २३ येथे 

ट पा . १ व २ पाणी शु द करण येसाठ  आव यक असले या व प पॉली अँ युिमिनयम 
लोराईड (Poly Alumunium Chloride (PAC) of make GRASIM, GACL as per IS 15573 of 2005 in 

liquid form) (P.A.C.) खरेद कामी मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून ८८३.८७ मे.टन व प 
पॉलीॲ युिमिनयम लोराईड र. .११,९९०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा 
करणेस व याकामी येणारा खच र. .१,०५,९७,६०१/- यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२९९६     वषय मांक – १२० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/७५२/२०१५ द.२०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१०/२/२०१५-१६ अ वये, जलशु करण क  से. . २३ 

ट पा . १ व २ पाणी शु द करण येसाठ  आव यक असले या पॉली अँ युिमिनयम लोराईड 
(Poly Alumunium Chloride (PAC) as per IS 15573 of 2005 in powder form of make GRASIM, GACL) 

(P.A.C.) खरेद कामी मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचेकडून १९६.४२ मे.टन व प 
पॉलीॲ युिमिनयम लोराईड र. .३०,९९०/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा 
करणेस व याकामी येणारा खच र. .६०,८७,०५६/- यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२९९७     वषय मांक – १२१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/४१९/२०१५ द.२०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल अ पमुदतीची िन वदा नोट स . मु यालय/४/१/२०१५-

१६ मधील िचखली येथील मैलाशु करण क ामधील या केलेले पाणी, वॉड .०९ (मॉडेल वॉड) म ये 
प या यित र  वापरासाठ  (HDPE) पाईपलाईन टाकणे या कामासाठ  मे.ए सेल इले क स यांचेकडून 
िन.र. .८०,८३,२११/- पे ा +4.00% जा त ( वकृती यो य दराशी तुलना करता +2.97% जा त) या दराने 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट -शत माणे भाववाढ फरक कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२९९८     वषय मांक – १२२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४३७/२०१५ द.१५/१०/२०१५ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ अ वये 

वायसीएमएच णालयामधील पाणीपुरवठा व अ न ितबंधक यं णेची ैवा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.एनज  टेक िस टम (िन.र. .१४,९२,४७८/- [अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार चारशे 
अ याह र] पे ा ११.०७% 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 – १२९९९     वषय मांक – १२३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/४/का व/५०१/२०१५ द.१९/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी.संजय नारायण कुलकण , कायकार  अिभयंता यांना E-Waste Management या वषयावर ल 

िश णास दनांक ३० व ३१ ऑ टोबर २०१५ रोजी हॉटेल सागर लाझा, १ बंड गाडन रोड, पुणे – 
४११००१ येथे २ दवसांचे िश णाम ये उप थत राहणेस ित अिधकार  र कम पये ७,०००/- + १४% 
स हस टॅ स असे एकुण एक अिधका-यांचे एकुण र कम पये ७,९८०/- (अ र  र. .सात हजार नऊशे 
ऐंशी फ ) कामगार क याण वभागाकड ल “कामगार कमचार  िश ण” या लेखािशषातून खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १३०००     वषय मांक – १२४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/२५३/२०१५ द.२०/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
िमळकतकर सवलत योजनांची माह ती रेडोईवन एफ.एम. ९४.३ वर िस  करणेकामी दर १० 

सेकंदांसाठ  र. .३२५/- + स हस टॅ स या माणे एकूण ५००० सेकंदासाठ  र. .१,६२,५००/- + १४ 
ट के स हस टॅ स र. .२२,७५०/- असे एकूण र. .१,८५,२५०/- (एक लाख पं याऐंशी हजार दोनशे 
प नास फ ) इतक  र कम मे.ने ट रे डओ िल. पुणे यानंा आगाऊ व पात अदा करणेत आलेली 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १३००१     वषय मांक – १२५ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२०.०० लाख) 

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

ठराव मांक – १३००२     वषय मांक – १२६ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

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 अंदाजप कात तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६.०० लाख) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३००३     वषय मांक – १२७ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६.०० लाख) 

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

ठराव मांक – १३००४     वषय मांक – १२८ 
दनाकं – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 पवनाथड  ज ा-२०१५ लोक कलाकारांना मानधनापे ा ५०/- पये जादा मानधन दलेली र कम 
पये ६,७५०/- व ज े या उ ाटन काय मासाठ  सभा मंडपामधील टेजवर मुख मा यवरांकर ता ८ 

िलगल साईज लॅ टक फाईलचे बील र कम पये ३२०/- आ ण मा यवरांसाठ  चहाचे बील र कम 
पये २६०/- असे र कम पये ७,३३०/- चे य  खचास, व सदर ज ा काय मा या संपूण खचाचे 

समायोजन करणेस, तसेच सदर ज ेम ये ी.संभाजी ऐवले,समाज वकास अिधकार  यांनी सकाळ  ७.०० 
ते रा ी ११.०० या वेळेत य  जागेवर थांबून ज ेचे संपूण िनयोजन, िनयं ण व जबाबदार  
यश वी र या पार पाडलेब ल यांना दोन आगाऊ वेतनवाढ  कायम व पी देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १३००५     वषय मांक – १२९ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 अ भाग मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .११,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३००६     वषय मांक – १३० 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील कामा या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १३००७     वषय मांक – १३१ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

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 नमूद माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३००८     वषय मांक – १३२ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वै /का व/१६४२/२०१५ द.१७/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 भाग .२१, दळवीनगर, ेमलोक पाक, िचंचवड येथील कै.वसंतदादा पाट ल सां कृितक 
क ालगतचे वाचनालयाचे जागेत मनपाचा नवीन दवाखाना (ओ.पी.ड ) सु  करणसे तसेच नवीन 
दवाखा यासाठ  डॉ टर व अ य कमचा-यांची उपल ध कमचा-यांमधून िनयु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३००९     वषय मांक – १३३ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकडून व वध वकास कामां या िन वदा िस  कर यात 
येवुन याअनुषंगाने पुढ ल कायवाह  कर यात येते. सन २०१५-१६ चे िन वदा अट शत म ये १५% पे ा 
जा त कमी (below) दर सादर केलेस २ ते १०% पयत जादा अितर  अनामत एफड आर व पात 
घेणेची तरतुद  आहे. करारनामा करताना वाढ व अित र  अनामत एफड आर व पात मनपाकडे जमा 
के यानंतर ठेकेदाराची जादा र कम एफ़ड आर व पात गंुत वली जाते. यामुळे आिथक अडचणीमुळे 
ठेकेदार यां याकडुन करारनामा करणेस तसेच वकास कामे करताना वलंब होत आहे. तर  जलिनःसारण 
वभागाकड ल िन वदा अट  शत  सन २०१५-२०१६ मधील कामांसाठ  करारनामा करतेवेळ  एफड आर 
व पात पुव माणेच २ ट के अनामत र कम घेवून अित र  अनामत करारनामा करताना घे याऐवजी 

ठेकेदारां या रिनंग बलातून वसूल करणे व सन २०१६-१७ साठ  पूव माणे ५% अनामत र कम 
(याम ये १ ट के बयाणा + २ ट के एफड आर + २ ट के रिनंग बलातून) घेणेस 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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ठराव मांक – १३०१०     वषय मांक – १३४ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – जलशु करण क  से. .२३ 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/जशुके/७४३/२०१५ द.१९/१०/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .२० से. .२३ िनगड  येथील 
जलशु करण क ांतगत ट पा . ३ व ४ खाजगीकरणाने चाल वणेकामी मे. ी. वनय इं ज.स ह सेस 
ा.िल. या ठेकेदाराकडून िन वदा दराने सुधार त अंदाजप क य र. .३९,४१,१७१/- या खचास मा यता 

देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १३०११     वषय मांक – १३५ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मनपा या ब े य कायालयांतगत भाग .२३ केशवनगर मधील मोरया गोसावी डांगण 
येथील रका या असले या दोन खो यांम ये नवीन सावजिनक वाचनालय सु  करणेकामी आव यक 
या सोईसु वधा, पु तके उपल ध क न देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१२     वषय मांक – १३६ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

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 चे अंदाजप कामधील तावात नमुद 
के या माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८०,००,०००) 

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

 
ठराव मांक – १३०१३     वषय मांक – १३७ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६१०/२०१५  

द.१७/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३८ अ वये 

भाग .६१ जयिभमनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.िस क  लंबींग अँ ड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,३१०/- अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे दहा फ ) पे ा १.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,१९,३१०/- पयत 
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काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१४     वषय मांक – १३८ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६०६/२०१५  

द.१७/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .१९ अ वये 

िस ाथनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िस क  लंबींग 
अँ ड ेनेज िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,३१०/- अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा 
फ ) पे ा १.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,१९,३१०/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१५     वषय मांक – १३९ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक . झोिनपु/ था/िन/का व/६०७/२०१५  

 दनांक १७/१०/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, 

भाग . ६१ महा मा फुलेनगर, झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. िस द क  ल बंग अँड ेनेज िस हल कॉ टर िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे दहा) पे ा १.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१९,३१०/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाच 
आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१६     वषय मांक – १४० 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक . झोिनपु/ था/िन/का व/६०९/२०१५  

दनांक १७/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .४१ अ वये, 

भाग .६२ मधील (िलबोरेव ती) झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. िस द क  ल बंग अँड ेनेज िस हल कॉ टर (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ 
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लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा १.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,१९,३१०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाच आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१७     वषय मांक – १४१ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक . झोिनपु/ था/िन/का व/६०८/२०१५  

दनांक १७/१०/२०१५ 
मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५७ अ वये, 

गुलाबनगर, झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेिस द क  ल बंग 
अँड े नेज िस हल कॉ टर िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा 
फ  ) पे ा १.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१९,३१०/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाच आदेश 
देणेत आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०१८     वषय मांक – १४२ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

इ े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतूद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०१९     वषय मांक – १४३ 
दनांक – २०/१०/२०१५     वभाग – वै क य  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/१६४१/२०१५ दनांक १७/१०/२०१५ 

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

अथडळा येऊ नये याक रता तावात नमुद उमेदवारांना यांचे नावापुढे नमुद केले या पदावर व नमुद 
मानधनावर यांची १ दवस सेवा खंड त क न पुढ ल १ म हना कालावधीसाठ  फ  मुदतवाढ स मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १३०२०     वषय मांक – १४४ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक - मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामां या तरतूद म ये तावात  

नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .५,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १३०२१     वषय मांक – १४५ 
दनांक – २०/१०/२०१५       
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव . १२७२७ द. ६/१०/२०१५ र  करणेत यावा व इ मु यालय  

कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये तावात नमुद माणे 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. . ८,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०२२     वषय मांक – १४६ 
दनांक – २०/१०/२०१५       
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव . १२५८१ द. २९/०९/२०१५ मधील “काम क न घेणेस” हा मजकूर  

वगळणेत यावा व या ऐवजी “काम क न घेणे ऐवजी िन.र. . ४,४८,४६५५९/- पयत काम क न 
घे यास व होणा-या वाढ व य  खचास” हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०२३     वषय मांक – १४७ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद 

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .५,७०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १३०२४     वषय मांक – १४८ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद म ये 

तावात नमुद के या माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३०२५     वषय मांक – १४९ 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

मा. थायी सिमती ठराव .८६०३ द. ०५/११/२०१४ मधील “ भाग . ४३ मधील महा मा  

गांधीनगर झोपडप टयांम ये थाप य वषयक कामाची दू ती करण”े हा मजकूर वगळणेत यावा व 
याऐवजी “ भाग .३७ मधील महा मा फुलेनगर, भोसर  झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करण”े हा मजकूर समा व  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३०२६     वषय मांक – १५० 
दनांक – २०/१०/२०१५      

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ :- मा.सं या गायकवा़ड व मा. वमल काळे यांचा ताव- 

सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामा या तरतूद मधील तावात  

नमुद के या माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – १३०२७     वषय मांक – १५१ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमुद वकास कामाम ये वाढ व घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .२४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०२८     वषय मांक – १५२ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 इ े ीय कायालय पाणीपुरवठा वभागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये 
कामा या  तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
        (वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३०२९     वषय मांक – १५३ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 अ े ीय कायालय पाणीपुरवठा वभागाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये 
कामा या  तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
        (वाढ/घट र. .४७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३०     वषय मांक – १५४ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
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 कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .६,६५,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३१     वषय मांक – १५५ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
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 कामधील तावात नमुद के या माणे 
तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३,०५,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३२     वषय मांक – १५६ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ – मा.सं या गायकवाड, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत ब े ीय कायालयाचा समावेश होतो.  ब 
े ीय कायालय अंतगत भाग .५० म ये डांगेचौक येथे ी छ पती  िशवाजी महाराज यांचा 

पुतळा आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क ३ सन २०१५-१६ म ये पान .१४२ 
अ. .६३ वरती “थेरगांव म ये डांगे चौकात ी छ पती  िशवाजी महाराज पुतळयाभोवती 
युर स करणे तसेच सभोवतालचा प रसर सुशोिभकरण करण े ”  काम आहे.  सदर कामास 

वा तु वशारद मे.सिचन शहा अथ केप आक टे ट यांची नेमणुक केलेली आहे.  सदर कामास 
अंदाजप क य र कम कमी पडत अस याने वाढ व कामाची अंदाजप क य र कम यावी 
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लागणार आहे.  तर  मनपा अंदाजप क – ३ सन २०१५-१६ म ये तावात नमुद 
के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ र. .७०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३३     वषय मांक – १५७ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
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 चे अंदाजप कात तावात नमुद  
के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३४     वषय मांक – १५८ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ – मा. वनायक गायकवाड, मा. साद शे ट  यांचा ताव – 
 सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामाचा तरतुद मधील 

तावात नमुद के या माणे वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
         (वाढ/घट र. .१,६०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३५     वषय मांक – १५९ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ – मा. वनायक गायकवाड, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव – 
 ड मु यालय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद के या माणे फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
        (वाढ/घट र. .७०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३०३६     वषय मांक – १६० 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ – मा.शांताराम भालेकर, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव – 

१) भाग .१६ आकुड म ये गणेश  हजन जवळ ल मोकळया जागेत उ ान 
वकिसत करणे ( आर ण .१७१ ) ( पान .३१९ व अ. .६६ ) एकूण 
अंदाजप क य तरतूद र. .१०,००,०००/- 
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२) सदर कामासाठ  वग करण करावयाची तरतूद – दापोड  ते 

िनगड  या बीआरट एस कॅर डॉर (FOB) / कायवॉक बांधणे ( पान .४७ व 
अ. .२०९ ) एकूण तरतूद र कम .५०,००,०००/- 
वग करावयाची र. .३०,००,०००/- 
िश लक ठेवावयाची र. .२०,००,०००/- 
या कामासाठ  होणार  तरतूद र. .४०,००,०००/- 
सदर तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३०३७    वषय मांक – १६१ 
दनांक – २०/१०/२०१५   
सुचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ – मा. साद शे ट , मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव – 
 ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद के या माणे वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
        (वाढ/घट र. .१,५०,००,०००/-) 

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१४३/२०१५ 

दनांक - २१/१०/२०१५ 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


