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

कायप का मांक - १६१ 
सभावृ ांत 

दनांक – १७/०३/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१७/०३/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

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

          यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.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.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे-सहआयु ,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.गायकवाड,मा.माने,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे-सहा.आयु , मा.साळंुके 
-मु य उ ान अिध क,मा.सातव- .िश णािधकार (मा यिमक),मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवण,े मा.इंगळे,  
मा.तांबे, मा.च हाण,मा.क पले, मा.साळवी,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.दांगट,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे, मा.घोडे, 
मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.शेख-कायकार  अिभयंता, मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.पाट ल,मा.बोदडे, 
मा.लोणकर- .अिधकार ,मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
अ) दनांक ७/०३/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१५८) सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब)  मा.सं या गायकवाड -  दनांक ७/०३/२०१५ व दनांक १०/३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का .१५९) म ये ठराव .१०९४० म ये 
िन.र. .१२,३०,५५६/- पुढे (अ र  र. .बारा लाख तीस हजार पाचशे 
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छ प न) तसेच ठराव .१०९४१ म ये िन.र. .१२,६०,५०४/- पुढे 
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार) अशी दु ती करणेत 
यावी. 
  
दनांक ७/०३/२०१५ व दनांक १०/३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का . १५९) म ये ठराव .१०९४० म ये 
िन.र. .१२,३०,५५६/- पुढे (अ र  र. .बारा लाख तीस हजार पाचशे 
छ प न) तसेच ठराव .१०९४१ म ये िन.र. .१२,६०,५०४/- पुढे 
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार) अशी दु ती करणेत 
येवून सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
क) दनांक १०/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६०) सभावृ ांत कायम करणेत  

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

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

वषय मांक ९९) - भाग .३ िचखली येथील शाळा प रसरातील मैदाने वकिसत करणेबाबत... 
वषय मांक १००)- इतर क याणकार  योजना .   अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी अदा  

    करणेबाबत...    
वषय मांक १०१)- ड भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणेबाबत- मा.सं या  

    गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०२)- क भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणेबाबत- मा.सं या  

    गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०३)- ब भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणेबाबत- मा.सं या  

    गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०४)- तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०५)- १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. बी.एच.एम.एस.,  

    बी.यु.एम.एस., बी.ड .एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थमवष पदवी प र ा यासारखे  
    उ च िश ण घेणा-या मुला/मुलींना अथसहा य िमळणेबाबत... 

वषय मांक १०६) मजकुर समा व  करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०७) अ पल अजाबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०८)- ११ माच, २०१५ जागितक म हला दनाचे काय म खचास मंजूर   

     िमळणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक १०९)- मानधन त वावर नेमणेबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा  

   ताव... 
वषय मांक ११०)- वयंसेवी सं थेस मुदतवाढ देणेबाबत – मा.संपत पवार, मा.धनंजय आ हाट यांचा  

   ताव... 
वषय मांक १११)- बीआरट चे ऑनलाईन मोशन करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ  

   यांचा ताव... 
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वषय मांक ११२)- Kyoto Smart City Expo 2015 या केहलाना, साय स िसट , योटो, जपान येथे  

   द.२० ते २२ मे २०१५ या कालावधीत आयो जत होणा-या प रषदेस मा.महापौर  

   यांचे उप थतीबाबत- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय मांक ११३)- १२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. बी.एच.एम.एस.,  

    बी.यु.एम.एस., बी.ड .एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थमवष पदवी प र ा यासारखे  
    उ च िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य िमळणेबाबत... 

-------- 
ठराव मांक – ११०१३      वषय मांक – १ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएमने वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११०१४      वषय मांक – २ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/४०/२०१३-१४ मधील भाग मांक 
१६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी 
कं शन (िन.र. .१३,९८,७४३/- (अ र  र. .तेरा लाख अ ठया णव हजार सातशे ेचाळ स फ ) पे ा 
३३.९९०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,६९,४७६/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणस र 
हजार चारशे शहा र फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व   अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०१५      वषय मांक – ३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१४ द.५/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०१६      वषय मांक – ४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/२६/१५ द.१६/१/२०१५ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी कर ता डा 
वभागास डा सा ह य खरेद  करणेकामी ई-िन वदा सुचना .५/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.भारती एंटर ायजेस यांचे २१ बाबींचे दर 
र. .१०,३२,०४७/-,मे.सुमीत पोटस अँ ड फटनेस यांचे ३७ बाबींसाठ  दर र. .१२,९२,८५४/- व 
मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे ४ बाबींसाठ  दर र. .१९,४१७/- चे  असे एकूण र. .२३,४४,३१८/- हे दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०१७      वषय मांक – ५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय - सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे दर  

 िन तीबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११०१८      वषय मांक – ६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१२/१५ द.९/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, भाग 
 .४० व ४१ येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस 
(िन वदा र कम .१३,९१,२७७/- (अ र  र. . तेरा लाख ए या नव हजार दोनशे स याह र फ ) पे ा 
३२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९३,३७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०१९      वषय मांक – ७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१०२/१५ द.१०/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/२१/२०१४-१५ अ वये, 
भाग .५ कुदळवाड  जाधववाड  मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते वकिसत करणेकामी M/s S.K. 

YEWALE & CO. (िन.र. .१,२६,०४,८१७/- (अ र  र. . एक कोट  स वीस लाख चार हजार आठशे सतरा 
फ ) पे ा १७.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,०९,७१,८६३/- 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 – ११०२०      वषय मांक – ८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/३१/१५ द.१२/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ड मु यालय/HO/८/२०/२०१४-१५ अ वये, 
. .६० पवारनगर येथे अंतगत ग ली बोळात रबर मो डेड कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा -३२.७७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,८३,०१४/-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 – ११०२१      वषय मांक – ९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३२/१५ द.१५/२/२०१५ 
वषय - फ भागातील पुणानगर, िशवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  आव यकतेनुसार  

ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०२२      वषय मांक – १० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०२३      वषय मांक – ११ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६७/१५ द.२३/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१६/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, वॉ. .४३ गु दारा 
ते डल स रोड ॉम वॉटर गटर करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .१३,८९,८८५/- (अ र  र. .तेरा 
लाख एकोणन वद हजार आठशे पं याऐंशी) -४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,१७,२५२/-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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०२४      वषय मांक – १२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/२४/१५ द.२५/२/२०१५ 
वषय - मनपा पदािधकार , अिधकार  यांचेसाठ  से युलर दुर वनी सु वधा पुर वण.े 

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

-------- 
ठराव मांक – ११०२५      वषय मांक – १३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/२५/१५ द.२५/२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, 
मनपा या शासक य इमारतीमधील जिन  संचाची वा षक प दतीने देखभाल दु ती  करणेकामी मे.एनज  
टेक िस ट म (िन.र. .७,१७,५३०/- (अ र  र. . सात लाख सतरा  हजार पाचशे तीस फ ) पे ा २७.०७ 
% 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 – ११०२६      वषय मांक – १४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/११६/१५ द.२६/२/२०१५ 
वषय - ािधकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ ान वकसीत करणे व इतर कामे करणेबाबत... 

वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०२७      वषय मांक – १५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/१७६/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे वै कय वभागास साफ सफाई सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .५५/२०१३-१४ अ वये 
ा  लघू म िन वदाकार मे. वशाल एंटर ायजेस यांचे १ बाब साफ सफाई सा ह याचे एकुण दर 

र. .२,२१,१००/-, मे.भारती एंटर ायजेस यांचे ६ बाबी साफ सफाई स ह याचे एकूण दर र. .७६,३९३/-, 
मे. पे म एंटर ाजेस यांचे ९ बाबी साफ सफाई सा ह याचे एकूण दर र. .३,५६,२४०/-, मे.ड .के.दोडके 
एंटर ायजेस यांचे १४ बाबी साफ सफाई सा ह याचे एकूण दर र. .१,९३,९५१/-, मे.िनिमती इं ज. कॉप . व 
मे.रेखा इं ज. व स यांचे ५ बाबी साफ सफाई सा ह याचे समान दर एकूण र. .१,८९,९६९/- व मे.कापसे 
एंटर ायजेस यांचे ४ बाबीचे साफ सफाई सा ह याचे एकूण र. .१,०७,३३३/- हे वकृत क न, करारनामा 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०२८      वषय मांक – १६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/१२८/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन २०१४-१५ कर ता व वध कारचे वचगेअस व पेअस सा ह य 
खरेद कामी ई-िन वदा सुचना .१५/७/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यामधील लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर से स यांचे दरप कातील बाब .२, ४, ६, ८ या सा ह याचे 

दर र. .९,६६,६२०/-, मे.धूपर दस यांचे बाब .५ या सा ह याचे दर र. .१४,८५,०००/- असे एकूण र. . 
२४,५१,६२०/- चे दर वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०२९      वषय मांक – १७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/१२९/१५ द.२७/२/२०१५ 
वषय - डा वभागांतगत व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणबेाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – ११०३०      वषय मांक – १८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/६४/१५ द.२७/२/२०१५ 
वषय - बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०३१      वषय मांक – १९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .फ े/का व/२३०/२०१४-१५ द.५/९/२०१४ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालया या प रसरात ठक ठकाणी वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे आ ण 
पोयटा माती भरणे याकामासाठ  िन वदा काढलेली असून ठेकेदार मे.समीर एं टर ायजेस यांचे काम 
गतीपथावर असून मनपा उ ान वभागांतगत वृ संवधन खडडे खोदणे आ ण माती भरण े या 

लेखािशषासाठ  एकूण र कम . ७०,००,०००/- इतक  तरतुद सन २०१४-१५ या आिथक वषाकर ता 
करणेत आलेली आहे. यापैक  मनपाचे ६ भागातील येक र कम .१०,००,०००/- या माणे एकूण 
र कम .१०,००,०००/- िश लक आहे. स थतीत फ भाग काय े ात अजून ह क येक ठकाणी 
वृ ारोपण करावयाचे आहे व तशी स माननीय नगरसद यांची मागणी आहे. या ीने सदरचे कामास 
र कम .२०,००,०००/- पयत सुधा रत शासक य मा यता घेतलेस काम करणे श य आहे व र कम . 
१०,००,०००/- ची आव यक वाढ व तरतुद उ ान वभागाकडे उपल ध आहे. संबिधत ठेकेदार वाढ व काम 
िन वदा दराने करणेस तयार आहेत व सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आले आहे. या ीने 
वषयां कत कामाचे र कम . २०,००,०००/- चे सुधा रत खचाचे अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०३२      वषय मांक – २० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – उदयान 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/६१/२०१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .७/२०१४-१५ अ वये, मनपाचे लॉवरशोसाठ  
एफ.आर.पी. ा यांची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणकेामी मे.ए.एफ.जी.फायबर लास (कोटेशन नोट स 
र. .१,९९,५००/- (अ र .र. .एक लाख न या णव हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा –१०.०० 
ट के ने कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/४/का व/६२/२०१५ 
द.५/०३/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०३३      वषय मांक – २१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – उदयान 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/६३/२०१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपातील उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .८/२०१४-१५ अ वये, मनपाचे साई 
उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा यांची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणेकामी मे.ए.एफ.जी.फायबर लास 
(कोटेशन नोट स र. .१,९९,५००/- (अ र .र. .एक लाख न या णव हजार पाचशे फ ) अंदाजपञ कय 
दरापे ा -१०.०० ट के ने कमी दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/४/का व/६४/२०१५ द.५/३/२०१५ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०३४      वषय मांक – २२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/१अ/५२/१५ द.२१/२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/१४/२०१४-१५ अ वये, 
. .१८ कवळे येथील िशंदे पे ोल पंप ते रे वे लाईन पयतचा मु य र ता हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी M/S. LONAVLA CONSTRUCTION CO. (िन.र. .२३,२४,९२६/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चो वस हजार नऊशे स वीस) पे ा ३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .२३,५५,२४३/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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



 10 
 
ठराव मांक – ११०३५      वषय मांक – २३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/४७७/१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/२०/२०१४-१५ 
अ वये, . .३४ मधील रामनगर  समोर ल र ता सुधारणा करणेकामी M/S. H C KATARIA 

(िन.र. .८,४०,०७५/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार पं याह र) पे ा -२२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,८८,०२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०३६      वषय मांक – २४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/४७८/१५ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/१६/२०१४-१५ 
अ वये, . .३२ सँड वक कॉलनी मधील आर ण .३९८ खेळाचे मैदान येथे थाप य वषयक व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. SANDBHOR CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९९,९३२/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या णव हजार नऊशे ब ीस) पे ा -४५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .७,९३,९०८/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०३७      वषय मांक – २५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१२२/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१४/२०१४-१५ अ वये, 
. .२ वेणीनगर म ये मु य र ता व इतर उव रत भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

M/S. H C KATARIA (िन.र. .२२,४०,७३९/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे 
एकोणचाळ स) पे ा -२१.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,५८,६९३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
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ि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 घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ११०३८      वषय मांक – २६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१२५/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/४८/२०१४-१५ अ वये, 
. .५ म ये ठक ठकाणी र यांचे चेस खड मु म करणे व डांबर करण करणेकामी M/S. N N 

SHINGADE (िन.र. .१४,००,४५४/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे चोप न) पे ा –४३.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ८,२४,९३७/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११०३९      वषय मांक – २७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१२६/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/४/५०/२०१४-१५ अ वये, 
. .२८ मधील व वध थाप य वषयक करकोळ सुधारणांची व वकासाची कामे करणेकामी M/S. N 

N SHINGADE  (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस ) पे ा –
४३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,७५,०००/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०४०      वषय मांक – २८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१२१/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, . .११ योजना 
.१ अमोल गाय ी व न ता सोसायट  र ता डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन 

(िन.र. .२२,३९,७६२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार सातशे बास ) पे ा –२५.००% 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,६३,८१३/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४१      वषय मांक – २९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१२४/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, . .४ 
कोयनानगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन 
(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव) पे ा –२५.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१७,६४,७०५/- 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 घेवून कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४२      वषय मांक – ३० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३/का व/१२३/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, . .४ मधील 
भाजी मंडई प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा –१६.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१२,२६,४७०/- 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 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घवूेन कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०४३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९२६/१५ द.०७/०३/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/६/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, मनपा या 
ब व ड भागांतगत येणा या शु द पाणीपुरवठा करणा या पंप हाऊसम ये पाणीपुरवठा वभागा या 
मागणीनुसार पं पंग मिशनर  बस वणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन.र. .२३,५४,५४७/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चोप न हजार पाचशे स ेचाळ स) पे ा –१८.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .२०,१९,८४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व ि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 कामाचा आदेश दला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०४४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/४८/१५ द.२५/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .२१ अ वये, क 
भागात ठक ठकाणी र यांवर व चौकाम ये वाहतुक सुधारणा व दशादशक फलक (साईनेज बोड) 
वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन (िन.र. .८,४०,२२८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स 
हजार दोनशे अ ठावीस फ ) पे ा ४०.२१%  कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,२७,४९१/- पयत काम क न घेणेस अधीन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश 
घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/४५/१५ द.२५/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .१४ अ वये, क 
भागात MIDC प रसरातील र यांवर व चौकाम ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 

मे.भालेराव क शन (िन.र. .८,३९,३५९/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा ३९.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३३,९९६/- पयत काम 
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क न घेणेस अिधन राहून याचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/४६/१५ द.२५/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .०६ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा हदद तील ब भाग . .४० म ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव 
क शन (िन.र. .८,३९,२३४/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार दोनशे चौतीस फ ) पे ा 
४०.४१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२५,१०५/- पयत काम क न घेणेस अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/४७/१५ द.२५/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .२५ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा हदद तील ब भाग . .२७ म ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव 
क शन (िन.र. .८,३९,६२८/- (अ र  र. . आठ लाख एकोण चाळ स हजार सहाशे अ ठावीस फ ) 
पे ा ३९.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३७,७८२/- पयत काम क न घेणेस 
अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०४८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/३८/१५ द.२१/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .२६ अ वये, ए ो 
कंपनी चौक ते थेरगांव पुलापयत पादचार  माग व नाग रकांना सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार 
करणेकामी मे.शरदचं  वसंतराव गोते (िन.र. .१६,१०,५०१/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार पाचशे एक 
फ ) पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,१६९/- पयत काम क न 
घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११०४९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/४०/१५ द.२१/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .२७ अ वये, पंपर  
िचंचवड मनपा हदद तील ब भाग . .२४ म ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.शरदचं  
वसंतराव गोते (िन.र. .८,३९,६२८/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे अ ठावीस फ ) 
पे ा ३९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,३७,७८२/- पयत काम क न घेणेस 
अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०५०      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/३९/१५ द.२१/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .८ अ वये, संत 
ाने र चौक, संभाजी चौक व इतर चौकाम ये वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.शरदचं  

वसंतराव गोते (िन.र. .८,३९,३५९/- (अ र  र. . आठ लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) 
पे ा ३८.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४१,५७५/-पयत काम क न घेणेस 
अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०५१      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/२८/१५ द.२०/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/१५/२०१४-१५ अ. .२२ अ वये, भाग 
.५७ पंपळे गुरव व भाग .५८ नवी सांगवी या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा 

पुर वण ेव वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.३५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,७०,०७०/- पयत काम क न घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
 
 



 16 
 
ठराव मांक – ११०५२      वषय मांक – ४० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/२९/१५ द.२०/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/१५/२०१४-१५ अ. .१४ अ वये, भाग 
. २९ इं ायणीनगर व भाग .३० च पाणी वसाहत या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  

सु वधा पुर वणे व वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,१०,१८३/- 
(अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.२३% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,७१,२१७/- पयत काम क न घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०५३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/३०/१५ द.२०/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/१५/२०१४-१५ अ. .०८ अ वये, भाग 
.३७ महा मा फुलेनगर व भाग .३८ नेह नगर या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  

सु वधा पुर वणे व वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,१०,२८४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा ४०.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,७१,३७६/- पयत काम क न घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०५४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/३१/१५ द.२०/०२/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/१५/२०१४-१५ अ. .०५ अ वये, भाग 
.३१ दघी व व भाग .३२ सँड वक कॉलनी या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा 

पुर वणे व वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ३३.३९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,३६,५८७/- पयत काम क न घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०५५      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/२०/१५ द.२७/०१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .वाहतुक/HO/२८/२०१३-१४ अ. .३० अ वये, ड 
भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतुक सुधारणा वषयक व दशादशक फलक (साईन 

बोड) कामे करणेकामी  मे.पु पाई ए टर ायजेस (िन.र. . ८,३९,८३४/- (अ र  र. .आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार, आठशे चौतीस फ ) पे ा ३५.६६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,६७,३६७/- पयत काम क न घेणेस अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०५६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३०/१५ द.२१/२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, नािशक 
फाटा ते िचंचवड टेशन मंुबई पुणे महामागावर ल उजा बचती कर ता हायमा ट मधील सो. हे फ टंग 
काढून एल.ई.ड . फ टंग बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सोन हरा इले.कंपनी 
(िन.र. .१४,९९,८१४/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे चौदा फ ) पे ा २८.२६% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११०५७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३२/१५ द.२१/२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, िचंचवड 
टेशन ते िनगड  मंुबई पुणे महामागावर ल उजा बचती कर ता हायमा ट मधील सो. हे फ टंग काढून 

एल.ई.ड . फ टंग बस वणे व तदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.सोन हरा इले.कंपनी (िन.र. .१४,९९,८१४/- 
(अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे चौदा फ ) पे ा २७.५६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०५८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१०६/१५ द.३/३/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ अ. .१६ 
अ वये, भाग .३८ नेह नगर येथील संतोषी माता चौक ते हॉक  टे डयम पयत र ता दुभाजक 
टाकणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .२९,८६,८२६/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
शहाऐंशी हजार आठशे स वीस फ )  पे ा ५०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . 
१५,६८,०८४/- 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 – ११०५९      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/३४/१५ द.४/३/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, िनयं ण 
यव थेमधील नादु त टायमर बदलणे कामी मे.नु लओिन स ॉ फक सोलुश स ा.िल. (िन.र. .५,९१,८१६/- 
(अ र  र. .पाच लाख ए या णव हजार आठशे सोळा फ ) पे ा १४.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६०      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.       अनुमोदक –मा.  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/१०८/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ 
अ. .५७ अ वये, भाग .६० म ये करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी M/S A.R. 

NAIDU (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव फ )  पे ा 
५१.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,४०,०००/- 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 घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०६१      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/१०२/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ अ. .५० 
अ वये, भाग .३८ नेह नगर येथील नुरमोह ला मधील ना याची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
D.D. CONSTRUCTION (िन.र. .१०,४९,३१८/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणचाळ स हजार तीनशे अठरा 
फ )  पे ा ५२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,२८,८५६/- 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 घेणते आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६२      वषय मांक – ५० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१००/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ 
अ. .३७ अ वये, भाग .६२ फुगेवाड  येथील करसंकलन इमारत, जुना दवाखाना येथे नागर कांना 
वरंगुळा क  तयार करणेकामी M/S. DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .१०,५०,०००/- (अ र  
र. .दहा लाख प नास हजार फ )  पे ा ३५.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,१६,६२५/- 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 घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६३      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०१/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ 
अ. .४८ अ वये, भाग .६२ कासारवाड  मा यिमक, ाथिमक, ऊदु शाळेसाठ  रंगसफेद  व प रसरात 
दु तीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .१५,००,०००/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख फ )  पे ा ४०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,४५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०६४      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/९४/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ अ. .१२ 
अ वये, भाग .६१ दापोड  मशानभुमीम ये चौथरा बांधण,े FRP मेघडंबर  तयार करण,े रंगसफेद  व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. NDA Plastech (िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख 

फ )  पे ा २३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,१२,७५०/- 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 घेणते आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०६५      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/९५/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२०१४-२०१५ 
अ. .१५ अ वये, भाग .६१ व ६२ दापोड  म ये ठक ठकाणी एफ.आर.पी. वाचनालय बस वणे व इतर 
अनु.कामे करणेकामी M/S. NDA Plastech (िन.र. . ४,५०,०००/- (अ र  र. .चार लाख प नास हजार 
फ )  पे ा १४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४,०६,३५०/- 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 घेणते आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०६६      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/९६/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५३/२०१४-१५ 
अ वये, . .५९ मधुबन येथील मेन रोड या बाजूने रंगीत रबर मो डेड लॉक बसवून फुटपाथची सुधारणा 
करणेकामी M/S. SAIPRABHA CONSTRUCTION (िन.र. .१३,०७,१९०/- (अ र  र. .तेरा लाख सात 
हजार एकशे न वद) पे ा –४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,८६,४१२/- 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 घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६७      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/९७/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४/२०१४-१५ अ वये, 
साईबाबा मंद र ते एच.ए.कॉनर येथील पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी M/S. SAIPRABHA 

CONSTRUCTION (िन.र. .१०,२८,०९५/- (अ र  र. .दहा लाख अ ठावीस हजार पंचा णव) पे ा –
४६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .५,७२,२४३/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६८      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०५/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३३/२०१४-१५ 
अ वये, . .६३ मधील र यांची दु ती करणे व डांबर करण करणेकामी M/S. H C KATARIA 

(िन.र. .२३,१६,९५३/- (अ र  र. .तेवीस लाख सोळा हजार नऊशे ेप न) पे ा –२२.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १८,८२,९८८/- 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 
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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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०६९      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य   
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/९९/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/५१/२०१४-१५ 
अ वये, . .५९ मधुबन मधील िशतोळेनगर ते ममतानगर िनयो जत १८.०० मी. र या या बाजूने 
फुटपाथ व चौक सुशोिभकरण करणेकामी M/S.SAIPRABHA CONSTRUCTION 

(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव) पे ा –४७.०३ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १२,४६,३५३/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७०      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०४/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३२/२०१४-१५ 
अ वये, . .३७ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/S. H C KATARIA 

(िन.र. .२४,९६,९४९/- (अ र  र. .चोवीस लाख शहा णव हजार नऊशे एकोणप नास) पे ा –२१.६० % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२०,५५,४८८/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०७१      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 

सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०३/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३६/२०१४-१५ अ वये, 
. .४० म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/S. H C KATARIA (िन.र. .२२,३९,५०४/- 

(अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे चार) पे ा –२१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१८,४३,५६०/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७२      वषय मांक – ६० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०९/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/६/२०१४-१५ 
अ वये, . .६३ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S. A R NAIDU 

(िन.र. .२३,९८,१९३/- (अ र  र. .तेवीस लाख अ या णव हजार एकशे या नव) पे ा –४८.८५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . १२,८८,०१०/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७३      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१०७/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१३/२०१४-१५ अ वये, 
. .५९ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S. A R NAIDU 

(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव) पे ा –५१.५५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. . ११,४०,०००/- 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 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७४      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/९८/१४ द.५/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१९/२०१४-१५ अ वये, 
. .५९ मधुबन मधील अंतगत ग ली बोळाम ये रबर मो डेड पे हगं लॉकची सुधारणा करणेकामी 

M/S. SAIPRABHA CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव) पे ा –४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .११,७६,७०६/- 
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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७५      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/१११/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३/२०१४-१५ अ वये, 
नवी सांगवी वॉड .५८ येथील दश या वधी घाटाची सुधारणा करणे कामी M/S. KRISHNA 

CONSTRUCTION (िन.र. .३७,४६,३६५/- (अ र  र. . सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे पास ) 
पे ा –४१.४४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२३,०३,५६५/- 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 – ११०७६      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/११०/१५ द.७/३/२०१५ 
वषय - दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम करणबेाबत... 

वषय मांक ६४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – ११०७७      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१६/१७०/१५ द.७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपासाठ  पुनावळे येथील वनजमीन ता वत घनकचरा यव थापन 
क पासाठ  महारा  शासना या पाणी पुरवठा व व छता वभाग मं ालय, मंुबई यांचेमाफत के  

शासनाकड ल प  .6MHCO49/2006-BHO/832,Dt.17/04/2008 अ वये स.नं.२४ पुनावळे येथील 
२२.८ हे टर वनजमीन वळती कर यास त वतः मा यता दली आहे. सदर वनजमीन ३० वष कर ता 
मंजूर केली असून यासाठ  महानगरपािलकेने वन वभागास व वध आकारापोट  अट .२(ब), अट 
.४(ड), अट .६, अट .९, अट .११(ब) मधील वृ लागवड चा खच व अट .१२ असा एकूण  

र. .२,६३,५७,७५०/- व तसेच अट .११ (अ) मधील वृ तोड चा खच र कम .८१,३९९/- असे एकूण 
र. .२,६४,४८,०१६/- चा द.११/११/२०१० या धनादेशा दारे मा. थायी सिमती या मंजूर ठराव 
.११०७१, द.४/०५/२०१० व ठराव .१२२३५, द.५/१०/२०१० नुसार अदा केले आहे. याचबरोबर 

मंजूर अट माणे वन वभागास पयायी वने र े  हणून गट नं.३०१ पंपर  पौड येथील शासक य 
जमीन ावयाची आहे. सदर जमीन ह तांतराबाबत शासन तरावर स थतीत कायवाह  चालू असून 
मा. वभागीय आयु , पुणे यांचेमाफत द.२०/०३/२०१४ रोजी प  .मह-२/जमीन-पुणे/सीआर/ 
जागामागणी/८५ अ वये महसूल व वन वभाग, ज-५, मं ालय, मंुबई यांना ताव सादर करणेत आला 
आहे. उपवनसंर क, पुणे वभाग, पुणे यांनी प  .६/जिमन/२७०/१४-१५, द.५/०५/२०१४ नुसार 
मौजे पंपर , ता.मुळशी येथील गट नं.३०१ मधील पयायी वने र े  वन वभागा या आजपयत ता यात 
आले नस यामुळे े  ह तांतरणबाबत ता काळ कायवाह  करणेची मागणी करणेत आली आहे. तसेच 
द.२/१२/२०१४ रोजी या प ा वये तावा या अनुषंगाने वह त अट ंची पूतता वह त कालावधीत पुण 
झालेली नस याने सदर जागा ताव र  (Revoked) का कर यात येऊ नये? याबाबत वयं प  
खुलासा सादर करणेची मागणी केली आहे. वन वभागा या मागणी माणे पयायी वनीकरणा अंतगत सन 
२०१०-११ मधील र. .७८,०८०/- या दरा माण े२२.८० हे. े ासाठ  १७,८०,२२४/- र कम अदा करणेत 
आली होती. सन २०१४-१५ मधील (सुधार त दरा माण)े ३,७३,०४४ या दरा माणे २२.८० हे. े ासाठ  
र. .८५,०५,४०३/- इतक  र कम पर गणीत होत असून सदर र कम पुव  भरणेत आलेली 
र. .१७,८०,२२४/- मधून वजा केली असता र. .६७,२५,१७९/- इतक  र कम पयायी वनीकरणा अंतगत 
उपवनसंर क, पुणे वन वभाग, पुणे (Deputy Conservator Forest, Pune) यांचे नावे 
धनादेश/धनाकषा दारे  अदा करणेची मागणी केली आहे. तसेच सदर अट ंची पुतता के यानंतरच सदर 

ताव विधवत मंजूर साठ  यथोिचत मागाने के  शासनाकडे सादर करणेत येईल असे कळ वले आहे. 
सबब तूत करणी संबिधत उपवनसंर क, पुणे वन वभाग, पुणे यांनी मागणी के या माणे पयायी 
वनीकरण अंतगत सन २०१४-१५ (सुधार त दरानुसार) नुसार र. .६७,२५,१७९/- अदा करणे आव यक 
अस याने नगररचना वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषाखाली खच  टाकणेचे खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११०७८      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९३१/१५ द.९/३/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये,  अशु  
जलउपसा क  रावेत येथील पाणी वाह मापक यं ाची वा षक प तीने देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन वदा र कम .३,६६,०००/- (अ र  र. . तीन  लाख सहास  
हजार फ ) पे ा ४.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,६७,००६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०७९      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९३२/१५ द.९/३/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७६ अ वये, 
मनपा या ब भागातील शु  पाणीपुरवठा पं पंग टेशन मधील पं पंग मिशनर ंची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन वदा र कम .२३,३४,०१३/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार तेरा फ ) पे ा ९.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,१७,८९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

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

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

ठराव मांक – ११०८०      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९३३/१५ द.९/३/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७९ अ वये,  
मनपा या ड भागातील शु  पाणीपुरवठा पं पंग टेशन मधील पं पंग मिशनर ंची वा षक देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. लो यक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन वदा र कम .२३,३०,७७७/- (अ र  
र. .तेवीस लाख तीस हजार सातशे स याह र फ ) पे ा १०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२२,०२,५८४/- 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 याचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८१      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९४/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, वॉड .५४ 
पंपळे िनलख येथील कै.बाबाजी पांडु भांडे दवाखाना व इतर मनपा इमारतीची दु ती व रंगसफेद  
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे चाळ स) 
पे ा ४३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३५,५१५/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८२      वषय मांक – ७० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – ब े ीय कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेका/आरो य/५/का व/१४८/२०१५ द.२०/२/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

ब े ीय कायालय, आरो य वभागाकड ल एकूण ९३ कचरा कंु यांना अंदाजे र. .८४,५५२/- 
(अ र  र. .चौ याऐंशी हजार पाचशे बाव न) इतका अपे ीत खच आरो य वभागाकड ल संत गाडगेबाबा 
नागर  व छता अिभयान या लेखािशषाव न खच  टाकले अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८३      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/५०/२०१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. 
महापािलके या िनःसमथ (अपंग) क याणकार  योजना .१ अ वये मनपा ह तील अंध, अपंग, 

कणबधीर व ा याना अपंग िश यवृ ी देणे कर ता सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ   जाह र 
कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. यानुसार १८१ अज ा  झाले असुन अज छाननी म ये ११० 

अज पा  व ७१ अज अपा  झाले आहेत.  तर  ११० पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता 
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एकुण लाभाथ पोट   र कम पये ४,८२,०००/- इतका खच अपे त आहे. यानुसार 

तावासोबत या प  अ याद नुसार ११० पा  लाभा याना र. .४,८२,०००/-  चे अपे त खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८४      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/१४५/२०१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे डा वभागास शासक य डा पधसाठ  डा सा ह य खरेद कामी अ पमुदतीची 
ई.िन.सू. .२५/२०१३-१४ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग व यात आले होते. यामधील लघु म 
िन वदाकार मे.भारती एंटर ायजेस यांचे आव यक डा सा ह य खरेद कामी ३३ बाबी र. .४,२०,३७९/- व 
मे.सुमीत पोटस अ ड फटनेस यांचे २५ बाबी र. .१,९७,२२५/- असे एकूण र. .६,१७,६०४/- दर 
वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने तसेच पुरवठा आदेश 

िनगत कर यात आलेले अस याने तुतकामी केले या सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११०८५      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६३/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, भाग मांक २४ 
( भागाचे नांव- ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये रामकृ ण मोरे े ागृहा समोर लोखंड  पादचार  माग 
करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .२२,४०,१९२/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार एकशे 
या णव फ ) पे ा २९.९५% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४७,७१७/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 

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

-------- 
ठराव मांक – ११०८६      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६४/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, पुनावळे येथे 
समाजमंद र व यायामशाळा िसमािभंती लगत पे ह ंग लॉकचा ॅक करणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. . १४,००,३३६/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे छ ीस) पे ा –
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४८.०६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .७,६३,७०१/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०८७      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६५/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, पुनावळे व 
ताथवडे येथील शाळेत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२२,०९,१२५/- 
(अ र  र. .बावीस लाख नऊ हजार एकशे पंचवीस) पे ा –४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. . १३,८०,१५१/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०८८      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६६/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, . .५१ 
मधील कांतीलाल खंवसरा व यायामशाळा इमारतीची रंगसफेद  दु ती व देखभाल व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. ह२.एस. कॉन (िन.र. .२१,००,६९०/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे न वद) पे ा 
–३७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,७०,६३७/- 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 घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११०८९      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६७/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, थेरगांव 
. .५१ र याची दु ती करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. . १८,६६,७१५/- (अ र  र. .अठरा लाख 

सहास  हजार सातशे पंधरा) पे ा –२३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१५,०९,२३९/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०९०      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मबां/०४/का व/१८३/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे नागरव ती, वाहन दु ती, डा वभागाकर ता आव यक छपाई  व करसंकलन 
वभागाकर ता िमळकत भरणेबाबतचे नोट स छपाई करणेकामी को.नो. .३८/२०१४-१५ व 
को.नो. .४५/२०१४-१५ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले होते. यानुसार चार–चार 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप कात मे.आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे नागरव ती, वाहन 
दु ती, डा वभागाकर ता छपाई सा ह याचे दर एकुण र. .३५,५२०/- व मे. गती ंटस, िचंचवड 
यांचे करसंकलन वभागाकर ता िमळकत भरणेबाबतचे नोट स छपाई दर एकुण र. .९३,६००/- लघु म 
दर ा  झाले आहेत. सदरचा एकुण खच र. .१,२९,१२०/-चे दर वकृत करणेत आले असुन यांचेबरोबर 
करारनामा करणेत आलेला आहे. तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०९१      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८४२/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, 
भोसर  गावठाण भागातील भाग .३४, ३५, ३६ येथे जल वतरण निलका टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन वदा र कम .१४,००,१५१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे ए काव न फ ) पे ा २९.२९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३९,५४९/- 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 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०९२      वषय मांक – ८० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८४३/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२/८७/२०१४-१५ मधील अ. .६१ अ वये, जल े  
.क ४ वॉड .३६ लांडेवाड  म ये ड.आय. पाईप लाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम 
.२१,००,७३८/- (अ र  र. .-एकवीस लाख सातशे अडोतीस फ ) पे ा २२.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१२,५६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०९३      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/१९३/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागास आव यक लेखन / टेशनर  सा ह य खरेद कामी ई-िन.सु. .२८/२०१४-
१५ अ वये लघु म पुरवठाधारक १) मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे ०१ बाबी साठ  एकुण र. . 
९५००/-, २) मे.धम एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे ०१ बाबी साठ  एकुण र. . २७,०००/-, ३) मे.िशवसमथ 
एंटर ायजेस, ािधकरण यांचे ०९ बाबी साठ  एकुण र. . ४,५४,६१४/- व ४) मे.भारती एंटर ायजेस, 

तळवडे यांचे ०५ बाबी साठ  एकुण र. . ५९,१३४/- असे एकुण र. .५,५०,२४८/- (अ र  र. . पाच लाख 
प नास हजार दोनशे अ ठेचाळ स) चे दर वकृत क न करारनामा करणेत येऊन पुरवठा आदेश िनगत 
केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०९४      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८६/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, भाग .३ 
िचखली येथे वॉड फॅिसिलट  कंपलेटची कामे तातड ने पुण करणकेामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .९,२४,२७५/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे पं याह र फ ) पे ा ४९.९९% कमी) 



 32 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०९५      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८८/२०१५ द.७/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, भाग .५ 
म ये ठक ठकाणी गटसची दु ती करणकेामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,२४,२६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख चोवीस हजार दोनशे चौस  फ ) पे ा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११०९६      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१८४६/१५ द.१२/३/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, पंपळे 
गुरव पा या या टाक चे रंग सफेद  करणे व थाप य व सुशोभीकरणाची वषयक कामे करणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन वदा र कम . २१,००,६९३/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे या णव फ ) 
पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९३,१९७/- 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 याचेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

-------- 
ठराव मांक – ११०९७      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नगररचना  
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/आ-२/१६२/१५ द.१२/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागात सम वयक भुसंपादन 
अिभनामाचे १ पद दरमहा र. .३००००/- एक त मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  ी शरद वनायक 
नाईक यांना िनयु बाबत यापुव  मा. थायी सिमती ठराव .८९१ द.१४/८/२०१२ व मा. थायी सिमती 
ठराव .२९४२ द.२६/२/२०१३ अ वये मंजुर  घेणेत आलेली होती.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव 
.४१७३ द.२४/९/१३ अ वये पुन  पुढ ल ६ म हने कालावधीक रता नेमणूक करणेत आली होती.  तसेच 
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मा. थायी सिमती ठराव .६१२६ द.२१/२/१४ अ वये द.४/३/१४ ते द.३/९/१४ पयत पुन  ६ 
म ह यांक रता नेमणूक कऱणेत आली होती. तसेच मा. थायी सिमती ठराव .८०३३ द.२५/८/१४ 
अ वये द.५/९/१४ ते द.४/३/१४ पयत पुन  ६ म ह यांक रता नेमणूक कऱणेत आली होती. सदरची 
मुदत द.४/३/२०१५ रोजी संपु ात येत असलेने व ी शरद वनायक नाईक यांचे कामकाजाची 
महानगरपािलकेस आव यकता अस याने यांना एक दवसाचा ेक देउन द.६/३/२०१५ पासुन 
द.३०/९/२०१५ कालावधी क रता दरमहा र. .३००००/- एक त मानधनावर िनयु कामी िशफारस 
कर यात आली आहे.  याकामी ६ म हने कालावधीसाठ  र. .१,८०,०००/- इतका खच येणार आहे.  सबब 
ी शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३००००/- एक ीत मानधनावर सम वयक भुसंपादन अिधकार  

या पदावर ६ म हने कालावधीसाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११०९८      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८३/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. . २/२०१४-२०१५ अ. .३ अ वये, भाग .५ म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लॉक दु ती करणेकामी मे. सांडभोर क शन (िन.र. .९,२४,१७९/- (अ र  नऊ 
लाख चोवीस हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) पे ा ४९.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणते 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११०९९      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग –फ े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/७९/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-२०१५ अ. .४ अ वये, भाग .२ 
वेणीनगर येथील उव रत र ते खड  मु म व बी.बी.एम.प दतीने तयार करणेकामी मे. जयराम 

क शन (एस.जे.मंगोडेकर) (िन.र. .९,२४,१७७/- (अ र  नऊ लाख चोवीस हजार एकशे स याह र 
फ )  पे ा ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११००      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े य कायालय  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८१/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-२०१५ अ. .५ अ वये, भाग .३ िचखली 
येथे संडास लॉकची दु तीची कामे मे.जयराम क शन (एस.जे.मंगोडेकर)  (िन.र. .९,२३,९८०/-  
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(अ र  नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा ४८.९०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०१      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/८९/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१४-२०१५ अ. .७ अ वये, भाग .१३ िनगड  
गावठाण वॉड तर य योजनेअंतगत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन 
(िन.र. .९,२४,४४४/- (अ र  नऊ लाख चोवीस हजार चारशे चौरेचाळ स फ )  पे ा ३६.३६% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक –१११०२      वषय मांक – ९० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – फ े य कायालय  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/९४/१५ द.१०/३/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या फ े य कायालयाकड ल कोटेशन नो. . १/२०१४-२०१५ अ. .१ अ वये, सन २०१४-१५ 
चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क पु तकाची छपाई क न घेणेबाबत र. .३८०००/- (अ र  
अडोतीस हजार फ ) अंदाजप क ती पु तक र. .९५०/- करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०३      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/४८२/१५ द.१२/३/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३१/२०१४-२०१५ अ. .७ 
अ वये, . .३३ गवळ नगर मधील खंडोबा माळकडे जाणा-या ड .पी.र याचे ं द करण क न डांबर  करण 
करणेकामी मे.Clincy Construction Pvt. Ltd. या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या (िन.र. .१८,२०,७१६/- 
(अ र  अठरा लाख वीस हजार सातशे सोळा फ )  पे ा १८.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर 
दराने र. .१५,५०,४३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 या अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१११०४      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/६०/१५ द.१२/३/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-२०१५ 
अ. .३३ अ वये, मोहननगर येथील जलतरण तलावाची थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
सुधारणांची कामे करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  एकवीस 
लाख आठशे चाळ स फ ) पे ा ३४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१४,५५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 या अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०५      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/६१/१५ द.१२/३/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-२०१५ अ. .१०९ 
अ वये, भाग . १५ द वाड  आकुड  येथील अंतगत र यांचे डांबरकरण करणेकामी (संत तुकाराम 
महाराज यापार संकुल जवळ) M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD 

(िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे  चौदा फ )  पे ा २.९०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,५१,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 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 या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०६      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/६२/१५ द.१२/३/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-२०१५ अ. .११ 
अ वये, भाग .१० मधील मनपा चे मालक या इमारतींची करकोळ दु ती व देखभाल व दु ती कामे 
करणेकामी K P CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,०८०/- (अ र  चौदा लाख ऐंशी फ )  पे ा ३६.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,२६,३००/- पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच 
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ि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 या अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०७      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/८३/१५ द.१२/३/१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/२०१४-२०१५ अ. .२६ 
अ वये, भाग .८ म ये सारथी व गावठाण पथकाचे तातड ची थाप य वषयक कामे करणेकामी K 

P CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  एकवीस लाख आठशे चाळ स फ )  पे ा 
३६.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१३,८९,९२६/- 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 घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११०८      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग –म यवत  भांडार  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/१५०/१५ द.१२/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागातील खड यांना आव यक ( फट ंगसह) पडदे 
खरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन नोट स .४९/२०१४-१५   िस द करणेत आली होती. ा  कोटेशनमधील 
मे. टार फॅ स, िनगड  यांचे पडदे खरेद साठ  ा  लघु  दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास एकुण र. .१,८०,८३८/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार आठशे अडोतीस) चे खचास व यांचे 
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११०९      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/१४९/१५ द.१२/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे औ ोिगक िश ण क , कासारवाड  कर ता अ खल भारतीय यवसाय प र ा फे ुवार  
२०१५ या प ह या स ासाठ  बल ऑफ मटे रयल सा ह य खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.४१/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म िन वदाकार 
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मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे एकूण २१ बाबींचे दर र. .१०,३५०/- चे दर वकृत कर यात आलेले 
आहेत. मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश 
िनगत कर यात आलेला अस याने सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११११०      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/२१५/१५ द.११/३/२०१५ 
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागांमधील अिधकार /कमचार  यांची दैनं दन उप थती बायोमॅ क णाली दारे 
न द वणेसाठ  व याचे १ वष कालावधी कर ता देखभाल दु ती करणे कर ता आव यक असणा-या दोन 
िश ीत य ंची िनयु  करणेकामी ई.िन. .१०/०१/२०१४-१५ अ वये िन वदा दर माग वणेत आले होते. 
यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.पोले टार क स ट ंग 
ा.िल.पुणे यांचे आव यक बायोमॅ क व फेस रड ंग मशीनचे एक वष कालावधी पयत देखभाल दु ती 

करणे कामी (एकूण बाबी-४) सा ह याचे र. .३,७९,७९६/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा ०.८५ % ने कमी आहे. मे.पोले टार क स ट ंग ा.िल. यांचे आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी एकूण र. .३,७९,७९६/- दर वकृत कर यास मा.सह आयु  यांनी मा यता दलेली 
आहे. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
 सभा कामकाजात दाखल क न घेणते आलेले वषय घेणेत आले -  
 
 
ठराव मांक –१११११      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१२७/१४ द.१६/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/३६/२०१४-१५ मधील भाग 
मांक ३ िचखली येथील शाळा प रसरातील मैदाने वकिसत करणेकामी मे.सांडभोर क शन 

(िन.र. .३५,०१,१८९/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे एकोणन वद फ ) पे ा ४९.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,३८,४९२/- (अ र  र. .अठरा लाख अडोतीस हजार चारशे 
या णव फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व   अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११११२      वषय मांक – १०० 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/५५/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत अपंग 
क याणकार  योजनेअंतगत २०१४-१५ या आिथक वषातील अज सादर केले या अनाथ,िनराधार 
व ा याना िश यवृ ी देणेकामी तावासोबत या प  अ याद नुसार १०४ पा  अनाथ, िनराधार 
व ा याना िश यवृ ी अदा करणेकामी र. .४,२९,०००/- चे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११११३      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/४-२०१४-१५ अ वये ड 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी मे.एस.एस. क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७६ दनांक ३०/७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,७०७/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार सातशे सात पये) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. 
आता दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१७,६६,९५४/- (अ र  र. .सतरा लाख सहास  हजार 
नऊशे चोप न पये) ३० ट के कमी दराने र. .१२,३६,८६८/- पयत र कम अदा करणेस व करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११११४      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/३-२०१४-१५ अ वये क 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी मे.एस.एस. क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७५ दनांक ३०/७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,४१०/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार चारशे दहा) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. आता 
दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१७,४२,६९६/- (अ र  र. .सतरा लाख बेचाळ स हजार 
सहाशे श ा णव पये) ३० ट के कमी दराने र. .१२,१९,८८७/- पयत र कम अदा करणेस व 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११११५      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

मनपा या उ ान/वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक १/२-२०१४-१५ अ वये ब 
भागातील वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी मे.एस.एस. क शन यांना 
थायी सिमती ठराव मांक ७४७४ दनांक ३०/७/२०१४ अ वये िन वदा र. .९,३३,४१०/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहेतीस हजार चारशे दहा) ३० ट के कमी दराने मा यता देणेत आलेली आहे. आता 
दु त ठरावा वये सदर कामास िन वदा र. .१५,७०,५५२/- (अ र  र. .पंधरा लाख स र हजार पाचशे 
बाव न पये) ३० ट के कमी दराने र. .१०,९९,३८६/- पयत र कम अदा करणेस व करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११११६      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मनपा या फ े ीय कायालय वभागाकड ल भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व 
जे.सी.बी. पुर वणेकामी नो टस .२-१/२०१३-१४ अ वये अ भागाचे अ आ ण फ े ीय कायालय असे 
वभाजन करणेत आलेले आहेत. मे.िशवम ए टर ायजेस यांना वधी सिमती ठराव .२४ द. 
२०.०८.२०१४ अ वये येणारे अंदाजे १७,००,२४०/- (अ र  र कम . सतरा लाख दोनशे चाळ स फ ) 
चे खचाचे पुवगणनप कास सुधा रत शासक य मा यता व या माणे काम करणेस तसेच भाग .५ 
म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. पुर वणेकामी कामाचे अंदाजे १७,००,२४०/- (अ र  
र कम .सतरा लाख दोनशे चाळ स फ ) चे सुधा रत खचास (वाढ व र कम .१०,४६,०००/-) 
मा यता ावी व सदरचे काम संपूण फ भाग काय े ासाठ  कर यास मा यता दे यास तसेच या कामी 
लागणार  तरतूद र कम .७,००,०००/- मनपाचे सन २०१५-१६ अंदाजप कातील पान .३०२ अ. .४९ 
या लेखािशषातून कमी क न पान . ३०६ अ. .१३५ या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –११११७      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०२/का व/९/२०१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत व वध 
क याणकार  योजना राब व या जातात. मागासवग य योजना .५ अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव 
. ५२१ द. ५.७.२०१४ अ वये मंजुर धोरणानुसार घटक योजना .५ अ वये इ.१२ वी नंतरचे उ च 

िश ण (एम.बी.बी.एस. बी.ए.एम.एस. बी.एच.एम.एस. बी.ड .एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थम वष 
पदवी प र ा यासारखे उ च िश ण घेणा-या मुला-मुलींना अथसहा य देणे या योजनेकर ता जा हर 
कटनानुसार अज माग व यात आले होते. सन २०१४-१५ या आिथक वषात १०४ अज ा  झाले 
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आहेत. सदर अजाची अट शत नुसार तपासणी केली असता ३७ अज ा  झालेले असुन ६७ अज 
अपा  झाले आहेत. सदर पा  लाभाथ ला येक  र कम .१५,०००/- या माणे एकूण ३७ लाभाथ साठ  
र कम .५,५५,०००/- (अ र  .पाच लाख पं चाव न हजार फ ) इतका खच अपे ीत आहे.  

सन २०१४-१५ या व ीय वषात १२ वी. नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., 
बी.एच.एम.एस., बी.ड .एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थम वष पदवी या उपलेखािशषावर र कम 
.५२,५०,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून खच कर यात येईल. पा  लाभाथ ना 

अथसहा य अदाकर याक रता येणा-या र कम .५,५५,०००/- (अ र  र कम .पाच लाख पं या णव 
हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर द.३१ ऑग ट २०१५ पयत अपा  अजाची पुतता क न पा  
ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११११८      वषय मांक – १०६ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ   
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १०८३० दनांक २७.२.२०१५ मधील िन वदा नोट स मां 
७/२०१३/१४ मजकुर वगळणेत यावा व याऐवजी ७/२०१४/१५ हा मजकुर समा व य करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११११९      वषय मांक – १०७ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ   
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
वषय – ीम.कलापुरे सुिशला कािलदास, िल पक यांचा दनांक १३/३/२०१५ चा अ पल अज....  

वषय मांक १०७ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झा यानंतरचे 
सभेचे वेळ  वषय मांक १०७ चा वचार करणेत यावा.   

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

ठराव मांक –१११२०      वषय मांक – १०८ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ   
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील म हला अिधकार /कमचार  यांचेकर ता ितवष  कामगार 
क याण वभागामाफत जागितक म हला दनांचे ११ माच, २०१५ आयोजन कर यात येते. सन २०१४-१५ 
या आिथक वषातील म हला दनाचे आयोजनासाठ  झाले या य  र. .१,५५,३९५/- खच र कमेस 
काय र मा यता देवुन सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल सां कृितक काय म या 
लेखािशषाकमधून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१११२१      वषय मांक – १०९ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ   
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ नशामक वभागात िश त फायरमन कमचार  असणे 
आव यक आहे. ी. योगराज रमेश बाव कर यांनी NATIONAL  FIRE ACADEMY and 

INSTITUTION OF FIRE ENGINEERS (INDIA) नािशक यांचेकड ल The Certificate of fireman’s 

Training Course “Fire & Safety” हा सहा म हने कालावधीचा अ यास म पूण केला आहे. सबब ी. 
योगराज रमेश बाव कर यांना दरमहा र. .१०,०००/- माणे मानधन त वावर सहा म हने 
कालावधीकर ता ता पुर या व पात नेमणूक कर यास व याकामी येणा-या एकूण खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१११२२      वषय मांक – ११० 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.संपत पवार, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हलांना यां या कौटंु बक/कायदे वषयक/सामा जक 
सम या सोड व यासाठ  मदत करणे तसेच कायदे वषयक मागदशन करणे यासाठ  समुपदेशन क  सु  
कर यात आले असून हे क  चाल व याकर ता रा य म हला आयोगा या मा यतेने यमुनानगर म हला 
आघाड , िनगड  या वयंसेवी सं थेची नेमणकू कर यात आली आहे. या वयंसेवी सं थेची मुदत 
द.२१/०८/२०१४ रोजी संपलेली आहे. तर  या सं थेस मुदत संपले या दनांकापासून हणजेच 
द.२२/०८/२०१४ पासून पुढे तीन वषासाठ  मुदतवाढ दे यास व याकामी यांना ितवष  र कम 
.८४,०००/- या माणे ३ वषासाठ  एकूण र कम .२,५२,०००/- (अ र  र. .दोन लाख बाव न हजार) 

अदा कर यास व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –१११२३      वषय मांक – १११ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 पं.िचं.मनपातफ राब वणेत येणा-या BRT उप माचे फायदे व िस  नागर कांपयत 
पोहचव यासाठ  ऑनलाईन मोशन करणेसाठ  –  
 

१) फेसबुक तसेच सोशल िमड याची यं णा सांभाळणे, 
२) सोशल िमड यासाठ  संपुण डझाईन बनवण.े 
३) इंटरनेटवरती जाह रात करण.े 
४) Whatsapp साठ  मा हतीपूण संदेश पुरवण.े 
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५) गरज असेल ितथे Photography ची िनिमती करण.े  
६) गरज असेल ितथे हड ओची िनिमती करण.े 
७) नागर कां या सोशल िमड यावरती ांचे श य ते शंका िनरसन करण.े  

८) इंटरनेटवरती िस साठ  Plan & strategy बनवणे. 
९) येक पंधरा दवसांनी रपोट देण.े  

१०) लोगन तयार करण.े 
११) पंचलाईन तयार करणे ा कारचे काम ३ मह ने कालावधीकर ता मेसस Om Enterprises  

ािधकरण िनगड  यांस येणा-या य  खचास र. .९,५७,०००/- अ र  र कम . नऊ लाख 
स ाव न हजार फ  मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१११२४      वषय मांक – ११२ 
दनांक – १७/०३/२०१५       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
 Kyoto Smart City Expo 2015 या केहलाना, साय स िसट , योटो, जपान येथे द.२० ते २२ मे 
२०१५ या कालावधीत आयो जत होणा-या प रषदेस  उप थत राह याबाबतचे मा.आ कमासा यामािशता, 
हाईस ग हनर ऑफ योटो फे चर, जपान यां याकड ल िनमं ण प  मा.महापौर व मा.उपमहापौर 
यांना ा  झाले असुन सदरचे प रषदेस मा.महापौर व मा.उपमहापौर उप थत राहणार आहेत. सबब 
मा.महापौर यांचेसह मा.उपमहापौर यांना सदर प रषदेस उप थत राहणेकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सदरचे दौ-याकामी येणारा य  खच नगरसिचव कायालयाकडे “ 

स मा. सद यांचे अ यास दौ-याकर ता व िश णाकर ता ” या लेखािशषावर सन २०१५-१६ या आिथक 
वषात केले या र. .१५,००,०००/- तरतूद मधून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१११२५      वषय मांक – ११३ 
दनांक – १७/०३/२०१५      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- १) मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/का व/३१/१५ द.३/३/२०१५ 

 २) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक २० दनांक ११/३/२०१५ नुसार, 
मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 नागरव ती वकास योजना वभागाक़ड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत व वध योजना 
राब व या जातात. म हला व बालक याण योजना .१६ अंतगत मा.महापािलका सभा ठराव .४५७ 
द.२०/१/२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार घटक योजना .१६ इ. १२ वी नंतरचे उ च िश ण 
(एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस,बी.एच.एम.एस,बी.ड .एस,बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. युवतींना अथसहा य 
देणे या योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. सन २०१४-१५ या आिथक वषात 
२३२ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता ४३ अज पा  झालेले 
असून १८९ अज अपा  झाले आहेत. सदर पा  लाभाथ ला येक  र कम .१५,०००/- या माणे एकूण 
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४३ लाभाथ साठ  र कम .६,४५,०००/- (अ र  र कम . सहा लाख पंचेचाळ स हजार फ ) 
इतका खच अपे ीत आहे.   

सन २०१४-१५ या व ीय वषात “१२ वी नंतरचे वै क य (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, 
बी.एच.एम.एस, बी.ड .एस, बी.यु.एम.एस.) एम.बी.ए. अिभयां क  थमवष पदवी” या उपलेखािशषावर 
र कम . ३०,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून खच कर यात येईल.  

पा  लाभािथना अथसहा य अदा कर याक रता येणा-या र कम .६,४५,०००/- (अ र  र कम 
.सहा लाख पंचेचाळ स हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर द.३१ ऑग ट २०१५ पयत अपा तेची 

पुतता क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
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/४०/२०१५ 

दनांक - २४/०३/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 


