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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक - २११ 
(सभावृ तांत) 

दनांक - २६/०२/२०१६           वेळ - सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा शु वार, 
दनांक २६/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 
स मा.सद य उपि थत होत.े 

 

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 डीबा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ी 
९) मा.सौ.साळंुके स वता सु रेश 
१०)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११)  मा.तापक र अ नता मि छं  
१२)  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३)  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 
१४)  मा.काळे वमल रमेश  
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१६)  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

 
या शवाय मा.गावडे-सह आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.देशमुख- वै यक य 

अ धकार , , मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.फंुदे, मा.माछरे -सहा.आयु त, मा.घोडे, मा.सोनवणे -
कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार , मा.बड-े शासन अ धकार , मा.ऐवले-समाज वकास 
अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

--------      
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले  
वषय मांक ६७)  भाग .१३ नगडी गावठाण मधील उवर त र ते डांबर करण करणे. 
वषय मांक ६८)  भाग .५ जाधववाडी येथील सव र ते वकसीत करणे. 
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वषय मांक ६९)  भाग .१३ नगडी गावठाण मधील साईनाथनगर येथील र यांचे 
डांबर करण करणे. 

वषय मांक ७०)  भाग .39 संत तुकारामनगर येथील बॅड मंटन हॉल प रसरातील र यांचे  
डांबर करण करणे. 

वषय मांक ७१)  भाग .४३ पंपर  रे वे लाईन ते आय समाज चौक व इतर र ते 
डांबर करण करणे. 

वषय मांक ७२)  भाग .३० च पाणी वसाहत म ये अंतगत कॉलनी र त ेव मु य डांबर  
र यांची दु तीची कामे करणे. 

वषय मांक ७३)  भाग .६ मोशी येथील र ते डांबर  करणे. 
वषय मांक ७४)  कासारवाडी मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ दघी मधील उवर त 

भागात मल नःसारण न लका टाकण.े 
वषय मांक ७५)  भाग .५७ पंपळेगुरव येथील व यमनगर भागातील र ते खडीकरणे 

क न डांबर करण करणे. 
वषय मांक ७६)  भाग .६ मोशी येथील प रसरातील उवर त र ते खडीमु म व 

डांबर करण करणे. 
वषय मांक ७७)  भाग .४३ बी लॉक अंतगत र ते व भाजी मंडई प रसरातील र ते 

डांबर करण करणे. 
वषय मांक ७८)  भाग .३१ दघी मधील पि चम भागातील ता यात आलेले डी.पी.र ते 

वक सत करणे व डांबर करण करणे. 
वषय मांक ७९)  भाग .१८ कोतवालनगर, उ तमनगर, भमाशंकर नगर इ. भागातील 

अंतगत र ते वकसीत करणे. 
वषय मांक ८०)   भाग .१८ येथील डी.पी.र ते वकसीत करणे. 
वषय मांक ८१)  भाग .१८ म ये मीना कॉलनी, पडसे, दांगट व ती, व डम कुल 

प रसर, नेटके कॉलनी, साइतर कॉलनी इतर पर सरात हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

वषय मांक ८२)   क भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणे.  
वषय मांक ८३)   ड े य काय े ामधील कचरा गोळा करणे उचलणे व वाहतूक करणे. 
वषय मांक८४)   मनपाचे स.नं.९६ येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, 

देखभाल व दु ती करणे. 
वषय मांक ८५)  मनपाचे काळाखडक, वाकड, काळाखडक बु टर, पुनावळे, ताथवडे येथील 

शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे. 
वषय मांक८६)  मनपाचे थेरगाव गावठाण,  स.नं.९,  थेरगाव ल मणनगर येथील शु  

पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे. 
वषय मांक ८७)  मनपाचे रहाटणी स.नं. २० येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या २ पंप 

हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे. 
वषय मांक ८८)  म.न.पा.चे जलशु ीकरण क  से.२३ येथील पंपहाऊसचे पं पंग म शनर चे व 

डझेल जनरेटरचे देखभाल दु ती करणे. 
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वषय मांक ८९)  अशु द जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगत उ चदाब 
व युत मोटसची दु ती व रवाय ड ंग वा षक प तीने करणे व अनुषं गक 
कामे करणे. 

वषय मांक ९०)  मनपाचे सांगवी पीड यूडी, सांगवी गावठाण व सांगवी स.नं.८४ येथील 
शु द पाणी पुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल करणे. 

वषय मांक ९१)    मनपाचे पंपळे गुरव पंपळे गुरव गावठाण, दापोडी येथील शु  पाणीपुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे. 

वषय मांक ९२)  मनपाचे कृ णानगर, से.२२, जाधववाडी, पाट लनगर येथील शु  पाणीपुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे. 

वषय मांक ९३)  मनपाचे लांडेवाडी दघी, च-होल  व बोपखेल येथील शु दपाणी पुरवठा 
करणा-या पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु ती करणे. 

वषय मांक ९४)  आरो य वभागास एक घन मीटर मतेचे ब स कंटेनर खेरद बाबत. 
वषय मांक ९५)  भाग .६० येथील सांगवी गावठाण ल मीनगर, ममतानगर भागाचे 

मॉडेल वॉड प दतीने वकसीत करणे. 
वषय मांक ९६)  भाग .५८ नवी सांगवी मॉडेल वॉड माणे वकसीत करणे. 
वषय मांक ९७)  . .७ च-होल  येथील ता यात येणा-या भूखंडावर खेळाचे मैदान व 

टेडीयम वक सत करणे 
वषय मांक ९८)  वॉड . ३५ मधील मधील जुनी भाजी मंडई पाडून दुमजल  भाजी मंडई 

इमारत बांधण.े 
वषय मांक ९९)   मनपाचे आरो य वभागास फॉगींग मशीन खरेद  करणेबाबत. 
वषय मांक १००)  अि नशामक वभागाक रता ि वक र पॉ स हेईकल व वॉटर ाऊझर 

वाहने न वदा पे स फकेशननुसार खरेद  करणेबाबत.. 
वषय मांक १०१)   मनपा ह ीतील पुणे मु ंबई र यांची ( दापोडी हॅ रस ीज ते नगडी  
                  जकातनाका पयत) यां क प तीने रोडि वपर म शन दारे व आव यक तेथे  
                  मनु यबळा दारे साफसफाई व व छता करणेच ेकामाबाबत. 
वषय मांक १०२)   भाग. .४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ह.नं.९ म ये दवाखाना  
                 इमारत बांधणबेाबत. 
वषय मांक १०३)  भाग .९ संभाजीनगर येथे व वध ठकाणी सीसी ट ह  यं णा  
                 उभारणेबाबत. 
वषय मांक १०४)  सीट  स हल स क रता सीसीट ह  यं णा उभारणे (ड भाग) बाबत. 
वषय मांक १०५)  सीट  स हल स क रता सीसीट ह  यं णा उभारणे (फ भाग) बाबत. 
वषय मांक १०६)  उ यान/भु.ग.यो/जशुके मधील व युत कामांक रता मागणीनुसार  
                 उजाबचतीकामी  एल.ई.डी.  फट ं ज खरेद  करणबेाबत. 
वषय मांक १०७)  अ, ब, क, ड, ई व फ े य कायालयाचे काय े ातील वभागातील जु या  
                 सो. हे. फट ज काढुन उजाबचतीसाठ  एल.ई.डी. फट ं ज खरेद   
   करणेबाबत. 
वषय मांक १०८)  टे को रोडवर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक येथील र ता वकसीत  
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                करणेकामी क प यव थापन स लागार (Project Management  
                 Consultant) हणुन  एश स इंिज नअस ा. ल. यांच ेनेमणुक बाबत. 
वषय मांक १०९)  पंपर  चंचवड शहरातील बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी क रता   
               तां क स लागाराची नयु ती करणेबाबत.  
वषय मांक ११०)  भोसर  येथे नयोजीत कु ती श ण क ाचा भु मपुजन समारंभाचे  
                 अनुषंगाने ता पुर या व पात वनी ेपण व वदयुत यव था करणे.  
वषय मांक १११)  मनपाचे व वध वभागासाठ  छपाई सा ह य छपाई क न पुरवठा  
   करणेबाबत.   
वषय मांक ११२)  भाग .६३ कासारवाडी येथील पवना नद या कडेने संर क भंत  
               बांधणेबात- मा.सं या गायकवाड व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.   
वषय मांक ११३)  वैदयक य वभागास वॉयर मॅ ेसेस (गादया) खरेद बाबत.  
वषय मांक ११४)  वाहनाचा वापर क न यवसाय कर त असले या यवसा यकांकडून  
                शासक य शु क वसुल बाबत.  
वषय मांक ११५)  वाकड ते हंजवडी मनपा ह ीपयत बीआरट  र ता वकसीत करणेबाबत.   
वषय मांक ११६) कासारवाडी मलशु द करण क ांअतगत मल न:सारण न लकाम ये   
  सुधारणा करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा  
  ताव. 
वषय मांक ११७)  जैव ववीधता यव थापन स मती कायालयासाठ  फ नचर सा ह य  
                 खरेद बाबत.       
वषय मांक ११८)  मनपा या वायसीएमएच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे  
                नुतनीकरणांतगत अ याधु नक पॅकेज युनीट बस वणे ( १ ते ५ श या  
                 क ) बाबत. 
वषय मांक ११९)  मनपा या वाय.सी.एम.एच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे  
                 नुतनीकरणांतगत अ याधु नक पॅकेज युनीट बस वणे  ( ६ ते ९ श या  
                 क ) बाबत. 
वषय मांक १२०) मनपा या वायसीएमएच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे  
                 नुतनीकरणांतगत अ याधु नक पॅकेज युनीट बस वणे (S.D.I.C.U क ,  
   यु ICU क , लेबर म क , N I C U क  व डटल क  इ.) बाबत. 
वषय मांक १२१)  भाग . १३ नगडी गावठाण म ये ी.कृ ण मंद र जवळील ना याचे  
                उवर त बांधकाम करणेबाबत.  
वषय मांक १२२)  मनपाचे कायदा वभागाचे अंतगत असणा-या आकुड  यायालयाकडील  
                झेरॉ स मशीन देखभाल  व दु ततीचे कामकाज व पेअरपाट पुरवठा  
                 करणेबाबत. 
वषय मांक १२३)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाड -४८ रहाटणीम ये ीनगर व  
                तापक रनगर मधील जल न:सारण वषयक सुधार कामे  करणेबाबत-  
                 मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १२४)  चखल  व च-होल  मलशु द करण क ाअंतगत भाग . ३ चखल  व  
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                 मोरेव ती प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर न लका टाकणे व  
                 जल न:सारण नल कांची देखभाल दु तीची कामे करणे या कामाचे वाढ व 
                 खचास मा यता देणेबाबत-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा  
                 ताव- 
वषय मांक १२५)  महानगरपा लका सभा ठराव ं .३१५२ द.२४/०१/१९९६ अ वये जागा  
   भाडयाने देणेबाबत-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १२६)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने पंपर  चंचवड शहराम ये  
                 नागर कांसाठ  सावज नक वाचनालयाबाबत- मा.सं या गायकवाड व  
   मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १२७)  पाणीपुरवठा वभागासाठ  (मु यालय) नवीन वाहन खरेद बाबत- मा.सं या  
                 गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १२८)  भारत वकास श ण सं थेला पद यु तर वैदयक य अ यास म (BAMS  
                या नंतरच)े णालय उपल ध क न देणे बाबत- मा.सं या गायकवाड व  
                 मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १२९)  कृ णानगर पोल स वसाहतीमधील भाग . ४ मधील यायामशाळा सेवा  
                 शु कावर देणेबाबत-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १३०)  मा. थायी स मती ठराव ११७९९ दनांक २३/६/२०१५ बाबत-मा.सं या  
                गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १३१)  मा. थायी स मती ठराव मांक-११५५९ दनांक २६/०५/२०१५  बाबत- 
   मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
वषय मांक १३२)  भाग .६ डांबर  र यांची दु ती करणेबाबत -  मा.सं या गायकवाड, 
                 मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक१३३)   जे.एन.एन.यु.आर.एम. ट पा-१ अंतगत पंपर  चंचवड शहरातील ४०%   

       भागाला २४x७ पाणीपुरवठा योजना राब वणक रता तयार केले या स व तर  

                 क प अहवालाचे य थ सं थेमाफत मु यांकन के याबाबत शु क  

                देणेबाबत... 
वषय मांक १३४)  पाणीपुरवठा करणेकामी मजूर पुरवठा करणेचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत -   

                 मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १३५)  न वदा .१९/१/२०१३-१४ या सुधार त खचास मा यता मळणेबाबत –  
                 मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १३६)  नगडी ते दापोडी व दापोडी ते नगडी बीआरट एस मागावर ल साफसफाईचे   
     काम देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक१३७)   मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांचे परदेश दौ-याबाबत - मा.सं या 

गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक.१३८)  मराठ  राजभाषा दन साजरा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता   
    गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक.१३९)  ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा  
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     ताव. 
वषय मांक.१४०)  भाग .२१ संतोषनगर झोपडप ीतील थाप य कामाची देखभाल दु ती  
    करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १४१)  भाग .२१ उ योगनगर झोपडप ीत पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत –  
     मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १४२)  भाग .२१ वजयनगर झोपडप ीतील थाप य कामाची देखभाल 

दु तीची कामे करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा 
ताव. 

वषय मांक १४३)  भाग .२१ उ योगनगर झोपडप ीतील थाप य कामाची देखभाल दु ती   
    करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १४४)   डुडुळगाव अंतगत र यांवर काश यव था व नुतनीकरणाची कामे  
     करणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
वषय मांक १४५)  वॉड .५३ क पटेव ती वाकड प रसरातील जल न:सारण वषयक कामे  
     करणे  व उव रत ठकाणी जल न:सारण न लका टाकणेबाबत – मा.सं या  
     गायकवाड मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक१४६)   व युत रोषणाई, मंडप यव था व अनुषंगीक यव था करणेबाबत – 

मा.रमा ओ हाळ, मा. वनय गायकवाड यांचा ताव. 
वषय मांक १४७)   थाप य वषयक स लागार यांना फ  अदा करणेबाबत – मा.सं या  
     गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १४८)   भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व  
    वाचनालय बांधणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा  
                ताव. 
वषय मांक १४९)   सप म  पदावर मानधनावर नयु ती करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, 
                  मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५०)   मे.पे हटेक क लटंट यांची स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत –  
                 मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५१)    सांगवी/दापोडी मैलाशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये  
                 सधुारणा करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा  
  ताव. 
वषय मांक १५२)   कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा 
              करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५३)   भाटनगर मैलाशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
                 करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५४)   सांगवी/दापोडी मैलाशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये  
                 सुधारणा करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा  
  ताव. 
वषय मांक १५५)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा   
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                 करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५६)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
                 करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५७)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
               करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५८)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
                 करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १५९)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
                करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १६०)   फ े ीय कायालयातील उव रत उ यानांची थाप य वषयक कामे  
                करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १६१)   भाग .२१ दळवीनगर मधील उ योगनगर भागात मु य र या या  
  दो ह  बाजून ेफुटपाथ करणे व कलर पे ह ंग टाई स बस वणेबाबत –  
  मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव. 
वषय मांक १६२)   मनपाचे उ यानांचे भुमीपुजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  मंडप  
                  यव था करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा  
                  ताव. 
वषय मांक १६३)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत मल न:सारण यव थेम ये सुधारणा  
                करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा. रमा ओ हाळ यांचा ताव.  
वषय मांक १६४)   कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत मल न:सारण यव थेम ये सुधारणा   
                 करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव.   

--------- 
                  खाल ल माणे सूचना मांडणेत आल - 
 

सूचक- मा.अ नता तापक र       अनुमोदक-मा. वमल काळे 

 मा. थायी स मतीची शु वार दनांक २६/२/२०१६ सकाळी ११.००  वा. ची सा ताह क सभा 
शु वार दनांक २६/२/२०१६ रोजी  सायं.५.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 
           सदर सूचना सवानुमते मा य झाल. 
                  ------ 
मा.सभापती- मा. थायी स मतीची शु वार दनांक २६/२/२०१६ सकाळी ११.००  वा. ची सा ताह क 
सभा शु वार दनांक २६/२/२०१६ रोजी  सायं.५.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 
      

 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे) 
सभापती 

थायी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर-४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक - २११ 
(सभावृ तांत) 

( दनांक २६/०२/२०१६ सकाळी ११.०० ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - २६/०२/२०१६            वेळ – सायं. ५.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची दनांक २६/०२/२०१६ 
सकाळी ११.०० वा.ची तहकूब सभा शु वार दनांक २६/०२/२०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात 
आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 

 

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 डीबा ऊफ एस.के.बापु 
५) मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ी 
९) मा.सौ.साळंुके स वता सु रेश 
१०)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११)  मा.तापक र अ नता मि छं  
१२)  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३)  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 
१४)  मा.काळे वमल रमेश  
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१६)  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

 
या शवाय मा.गावडे- सह आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव,मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अ भयंता,मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , 
मा.डॉ.देशमुख-वैदयक य अ धकार ,  मा.च हाण, -सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, 
मा.खोसे, मा.दंडवत,ेमा.कडूसकर, मा.फंुदे, मा.दुरगुड,े -सहा.आयु त, मा.लावंड-कायदा अ धकार ,  
मा.सवणे, मा.लडकत, मा.खाबड,े मा.बरशे ी, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.सोनवणे -कायकार  
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अ भयंता, मा.काटकर, मा.बड,े मा.बोदड-े शासन अ धकार , मा.ऐवले-समाज वकास अ धकार     
हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

-------- 
अ) दनांक ११/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. व दुपार  ३.३० वा. झाले या सभेचा 

(कायप का . २०८) सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक १७/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. व दुपार  ४.४५ वा. झाले या सभेचा 
(कायप का .२१०) सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

------- 
ठराव मांक – १५२७२     वषय मांक – १ 
दनांक – २६/०२/२०१६     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै यक य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा.सु नता गवळी   
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मसाभां/५/का व/१८/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा.महापा लका आयु त यांची शफारस वचारात घेवून – 

मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील लॉ ी उपकरणाचा वापर क न मनपा 
णालय/दवाखा यांतील लननची (कपडयाची) धुलाई करणेकामी ई- न वदा नोट स मांक-

१२/२०१५-२०१६ या ई- न वदेस मुदतवाढ कर ता ताव सादर कर यात आला आहे. परंतु दले या 
मुदतवाढ म ये न वदा या पूण होवून  यास मा. थायी स मतीची मा यता, करारनामा करणे, 
आदेश देणे याकर ता काह  कालावधी जाणार आहे.  यामुळे स या मनपा 

णालय/दवाखा यांमधील णसेवेत अडथळा येवू नये हणून वाय.सी.एम. णालया या लॉ ी 
वभागातील उपकरण/ेम शनर चा वापर क न लनन धुलाईकामी मे. ीकृ ण लॉ ी यांना यांचे 
समवेत झाले या करारना यास अ धन राहू न दोन म हन ेकालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेकामी व 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे. ीकृ ण लॉ ी यांनी ण सेवेत 
अडथळा नमाण होवू नये हणून आदेश संपु टात आलेला असला तर  वैदयक य वभागामाफत 
दले या आदेशानुसार दोन म हने कालावधीकर ता हणजे माहे जानेवार  २०१६ ते माहे फे ुवार  
२०१६ या कालावधीमधील काम सु  ठेवले आहे. यामुळे सदर कामासाठ  लागणारे पाणी बील, 
लाईट बील मळकत कर, लॉ ीचे दोन म ह याचे भाडे व इतर खच माफ कर यात यावा.  
तसेच माहे जानेवार -२०१३ पासून मे. ीकृ ण लॉ ी यांना कामाचा आदेश दे यात आला होता. 
मा.उपसंचालक, नगररचना यांनी दनांक १७/११/२०१४ रोजी मा सक भाडेदर र कम . १३.६० 
ती चौ.फुट माणे आकारणेकामी कळ वले होत.े या अनुषंगाने वैदयक य वभागामाफत दनांक 

१८/१२/२०१४ रोजी भाडे भरणेकामी कळ वलेले आहे. हणजेच मे. ीकृ ण लॉ ी यांना दोन 
वषानंतर भाडे भरणेकामी कळ वलेले आहे. 

तथा प  मे. ीकृ ण लॉ ी यांना मळणारे उ प न हे लॉ ीवर स या होणा-या खचापे ा  
अ य प आहे. असे असून देखील यांनी ण सेवेत अडथळे नमाण होवू नये हणून 
मा.आयु त साहेब यांचे समवेत यांनी केले या चचनुसार लॉ ीचे कामकाज सु  ठेवलेले आहे. 
यामुळे मे. ीकृ ण लॉ ी यांचे माहे जानेवार  २०१३ ते माहे डसबर २०१४ अशा २५ म ह याचे 
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भाडे माफ कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५२७३     वषय मांक – २ 
दनांक – २६/०२/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आ.म.ुका./३/का व/२५/२०१६ द.२७/०१/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका “ड” े ीय कायालयाच े काय े ातील कचरा उचलणे व 
वाहतुक क न भोसर  कचरा थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे कामासाठ  
न वदा नो टस . ४-२/२०१३-१४ नुसार ई- न वदा माग वणेत आ या हो या. ा त न वदांपैक  
लघु तम दराचे न वदाधारक मे.जय गणेश ए टर ायजेस, पंपर  - १७ यांची मा. थायी स मती 
ठराव . १२३५९ दनांक  ८/९/२०१५ नुसार ६ म हने मुदतवाढ ( द.१/१०/२०१५ ते द. २९/०२/२०१६ 
पयत) (१) कचरा थानांतर क  त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,०६०/-  व (२) मोशी 
कचराडेपो त वाहन त दन २ खेपांसाठ  र. .४,२४०/- या दराने वाहने उपल ध करणेस यांचेशी 
करारनामा करणेस व येणारे य  खचास मा यता देणेत आल  आहे. यानुसार स या याकामी 
१२ वाहने त दनी उपल ध करणेत आल  आहेत. या कामासाठ  करारनामा अट ं .३० नुसार 
जादा वाहनांची आव यकता अस यास, मा य दराम ये ठेकेदार यांनी जादा वाहने उपल ध क न 
देणेची अट/तरतूद आहे.  यानुसार ब े ीय कायालयाने दनांक ६/१०/२०१५ च ेप ा वये २ जादा 
वाहने द. १/१०/२०१५ पासून व या य त र त ०१ जादा टपर वाहनाची आव यकता अस याचे 
कळ वले आहे.   यानुसार ब े ीय कायालयासाठ  कचरा उचलणे व वाहतूक करणेकामी २ जादा 
टपर वाहने द. १/१०/२०१५ पासून व ०१ जादा वाहन आदेशा या तारखेपासून उपल ध 
करणेबाबत ं . आमुका/३/का व/४४२/२०१५, दनांक ३०/१२/२०१५ अ वये आदेश दे यात आला 
आहे. याकामी यांचेशी करारनामा करणे व येणा-या अंदाजे र. . १५,४३,३६०/-अथवा य  येणा-
या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५२७४      वषय मांक – ३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/का व/२७/१६ द.२८/०१/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/3/ 2015-2016 
अ वये, भाग .६० सांगवी येथे मुळा नद कडील डी.पी. र ता वकसीत करणेकामी 
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मे.एम.पी.धो े क शन ( न.र. .1,40,05,602/- (अ र  .एक कोट  चाळीस लाख पाच हजार 
सहाशे दोन) पे ा 40.00% कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .88,23,529/- (अ र  
र. .अ ्याऐंशी लाख तेवीस हजार पाचशे एकोणतीस) 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 झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५२७५      वषय मांक – ४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/उ यान/का व/४५८/२०१६ द.५/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ४०/०४/२०१५-१६ मधील काम .४ अ वये 
भाग . ४ कृ णानगर येथीळ मोकळी जागा .३ अ म ये सां कृ तक भवन बांधणेकामी 

मे.कुबेरा एंटर ायजेस न.र. .३०,८१,२३३/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे 
तेहतीस फ त) पे ा २१.२१ % कमी  या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२५,४९,०८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट  माणे भाव वाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
या या बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५२७६     वषय मांक – ५ 
दनांक – २६/०२/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/२ब/का व/२१/१६ द.८/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४१/१/२०१५-१६ अ वये वॉड . ४९ मधील 
ाय हर कॉलनी व इतर प रसरातील टॉम वॉटर गटर करणेकामी मे. के. कमलेश न.र. . 

२७,९६,४७३/-  (अ र  र. .स तावीस लाख शहा णव हजार चारशे याह तर फ त) पे ा 
४५.६४ % कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१५,९६,१७१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५२७७      वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाउ थोपटे         अनुमोदक – मा. जा लंदर शंदे 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/२४३/२०१६ द.८/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .6/38/2015-16. मधील अ. . 2 
अ वये थेरगाव मधील ल मणनगर, मातो ीनगर, पडवळनगर, पवारनगर पर सरातील जु या 
पाईपलाईन बदलुन न वन लाईन टाकणे या कामासाठ   मे.पी. ह . देशमुख  ( न वदा र कम . 
26,61,768/- (अ र  र. . स वीस लाख एकस ट  हजार  सातश ेअडुस ट फ त) पे ा 7.13 % 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 25,95,583/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  
मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५२७८      वषय मांक – ७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा. संपत पवार 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/९१/२०१६ द.११/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आरो य वभागामाफत ई- न वदा नोट स .३/ २०१४-१५ 
स द क न म.न.पा.चे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील र त/ेगटस 

साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/ बेरोजगारां या सहकार  सेवा सं था/मजूर 
सहकार  सं था यांचेकडून कमान वेतन दराने कामगार उपल ध  करणे या कामासाठ  २ वष 
कालावधीसाठ  न वदा माग व यात आल  होती. सदर कामासाठ  ा त ८७ न वदाधारकांपैक  पा  
ठरले या ६८ सं थाना अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील र त/ेगटस साफसफाई 
करणेसाठ  एकूण ८६५  कामगार कमान वेतन दराने १ वष कालावधीसाठ  उपल ध कर यात 
आले आहेत. तथा प सदर कामगार कमी पडत अस याने सव े ीय अ धका-यांनी जादा कामगार 
उपल ध करावयाची मागणी केल  असुन सव े ीय कायालयांना स यि थतीत कायरत असले या 
सं थांकडून े ीय कायालय नहाय येक  १० जादा कामगार असे एकूण ६० जादा कामगार 
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कमान वेतन दराने १ वष कालावधीसाठ  पुर वणेकामी वा षक अंदाजे र. .८०,०१,५६४/-इतके 
अपे त खचास, शासनान ेमहागाई भ ता वाढ के यास यानुसार अदा करावयाचे य  खचास 
तसेच सदर कामाचा आदेश दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५२७९      वषय मांक – ८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/१अ/४७९/१६ द.१५/१/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/६७-१५-१६ अ वये, भाग .१९ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. ी कृ णा कं शन ( न.र. .१५,१९,३६९/- 

(अ र  र. .पधंरा लाख एकोणीस हजार तनशे एकोणस तर) पे ा  २०.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .१२,७६,२७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२८०      वषय मांक – ९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/१अ/३९४/१६ द.१२/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ/HO/१८/३४/१५-१६ अ वये, अ 
भागातील वॉड .८ मधील आर ण .३०१ म ये सं हालय, म सालय, लेझर शो बड हॅल  

समोर वकसीत करणे व म.गांधी यांचा पुतळा उभारणे (भाग १ सदर जागेस समा भंत बांधण)े 
कामी M/S. Nanekar & Associates ( न.र. . ५६,५४,२७६/- (अ र  र. .छप न लाख चोप न 
हजार दोनशे शहा तर) पे ा  १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े 
र. .४७,५०,१८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२८१      वषय मांक – १० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/१अ/४८०/१६ द.१५/१/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/५८-१५-१६ अ वये, भाग .19 म ये 
व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. ी साई कं शन 
( न.र. .१४,००,४७१/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ए काह तर) पे ा  ३३.२७% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .९,८१,२६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५२८२      वषय मांक – ११ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/११६/१६ द.१५/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य ्  वभागाकडील न.नो. .३०/२६-१५-१६ अ वये, भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणकेामी 
(सन २०१५-१६) मे.के.पी. क शन ( न.र. . १४,००,४००/-   (अ र  र. . चौदा लाख चारश े
फ त) पे ा  ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .८८२२५२/-  पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२८३      वषय मांक – १२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/११७/१६ द.१५/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .९/२०-१५-१६ अ वये, भाग .४७ काळेवाडी 
येथील र यावीरल चर ख यांची खडीमु माने व बी.बी.एम. प दतीने दु तीची कामे करणेकामी 
मे.समथ ए टर ायजेस ( न.र. .७,००,२१५/-(अ र  र. .सात लाख दोनशे पंधरा) पे ा ३५.५०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .४,७४,२२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –१५२८४      वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/११८/१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ९/४८-१५-१६  भाग .५५ येथील 
ठक ठकाणी खडीमु माचे र ते वकसीत करणकेामी मे. फु ल रामचंद जाधव 
( न.र. .  १४,००,५६०/-  (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा  ३५.०१% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दरान े र. .९५५७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५२८५      वषय मांक – १४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/११९/१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  ३०/५-१५-१६  भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील स या अि त वात असलेल  मशानभमूी अ यावत करणेकामी ( करकोळ दु ती) मे. एम 
जे क शन ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा  ३८.३३% 
कमी)   या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .९०६९१२/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२८६      वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२०/१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/४७-१५-१६  वॉड .३५ धावडे व ती मधील 
जुनी शौचालय पाडून दुमजल  नवीन शौचालय बांधणकेामी म.ेअ पाक स तार शेख 
( न.र. .२२,०३,५४७/- (अ र  र. .बावीस लाख तीन हजार पाचशे स तेचाळीस) पे ा  ५.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .२१९८०३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५२८७      वषय मांक – १६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२१/१५ द.१५/१२/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . २४/२-१५-१६ अ वये,  वॉड . ३४ मधील 
ओ.पी.डी इमारत रंगरंगोट चे कामे करणेकामी मे.अंकुश द तु शंदे ( न.र. .९,८०,३८६/- (अ र  
र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे शहाऐंशी) पे ा  ३१.५०% कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर 
दराने  र. .७०५१४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२८८      वषय मांक – १७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२२/१६ द.१५/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  ९/२८-१५-१६ अ वये   भाग .४७ काळेवाडी 
येथील व वध मनपा शाळा, सां कृ तक क , यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट  
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.हष एंटर ायजेस ( न.र. .६,९९,९२८/- (अ र  र. .सहा 
लाख न या णव हजार नऊशे अ ावीस) पे ा  ३५.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर 
दराने  र. .४,७७,७०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२८९      वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाउ थोपटे         अनुमोदक – मा. जा लंदर शंदे 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२३/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  ३५/१३-१५-१६ अ वये,  भाग .६ मोशी-
आळंद  र याचे चौक सुशो भकरण करणेकामी मे. स चन शामराव ढेकणे  & असो सएटस ् 
( न.र. .२३,४३,२११/-  (अ र  र. .तेवीस लाख येचाळीस हजार दोनशे अकरा) पे ा  ४२.९९% 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दरान े र. .१४०२६५८/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२९०      वषय मांक – १९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२४/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ३५/२०-१५-१६ अ वये,  भाग .६ मोशी 
डुडूळगाव मशानभूमी वक सत करणेकामी मे.स चन शामराव ढेकण े & असो सएटस ् 
( न.र. .२३६५३१७/-  (अ र  र. .तेवीस लाख पास ठ हजार तीनशे सतरा) पे ा  ४२.९९% कमी) 
या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .१४१५८९१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२९१      वषय मांक – २० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२५/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . २४/१०-१५-१६ अ वये,  भाग  ३३ 
गवळीनगर येथील भोसर  आळंद  र यावर मुतार ,सुलभ शौचालय उभारणेकामी मे.एम जे 
क शन ( न.र. .२०,९९,६२५/- (अ र  र. .वीस लाख न या णव हजार सहाशे पंचवीस) पे ा  
२४.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .१६७५५०१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२९२      वषय मांक – २१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२६/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  १०/३१-१५-१६ अ वये,  भाग  ३६ 
लांडेवाडी मधील भगतव ती व गुळवेव ती प रसरात गटस करणेकामी मे. ी क शन, शैल  
शवाजी फाळके ( न.र. . २२,३९,५७१/-  (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे 
ए काह तर फ त) पे ा  ३७.८६% कमी)   या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . 
१४६१२५३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ /घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२९३      वषय मांक – २२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२७/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  १०/२-१५-१६ अ वये, भाग  ३३ 
गवळीनगर मधील रामनगर, ल मीनगर, पसायदान कॉलनी, जय महारा  चौक, हु ता मा चौक, 
प रसरात गटस करणेकामी मे. ी क शन, शैल  शवाजी फाळके न.र. .२३,३३,०११/-(अ र  
र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार अकरा फ त) पे ा ३७.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर 
दराने  र. .१५२२२२०/-पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२९४      वषय मांक – २३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२८/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  ३०/३-१५-१६ अ वये, भाग . ४३ म ये 
रे वे लाईन या कडे या र यालगत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. सोहम एंटर ायजेस 
न.र. .१८,६४,२३६/- (अ र  र. .अठरा लाख चौस ठ हजार दोनशे छ तीस) पे ा  ४९.००% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .९९८२९८/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२९५      वषय मांक – २४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१२९/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३०/६-१५-१६ अ वये,  भाग . ४४ अशोक 
थएटर येथील श न मं दर, साई चौक व गेलाड चौक व इतर प रसरातील जु या  टॉम वॉटर 
लाईनची  दु ती करणे व इतर थाप य वषयक अनुषं गक कामे कऱणेकामी मे. आर बी 
पमनाणी सी डि हजन न.र. . १६,८०,६७२/-(अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहाह तर) 
पे ा  ४७.७४% कमी  या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .९२२२३५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२९६      वषय मांक – २५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१३०/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ३०/१२-१५-१६ अ वये   भाग . ४४ अशोक 
थएटर शा ी गाडन वै णोमाता मं दर प रसरात पे ह ंग लॉकची व इतर अनुषं गक कामे 
करणेकामी मे.आर बी पमनाणी सी डि हजन न.र. .   १६,१०,६००/-  (अ र  र. .सोळा लाख 
दहा हजार सहाश े फ त) पे ा  ४७.७४% कमी  या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . 
८८३७८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२९७      वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१३१/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . ९/३८-१५-१६ अ वये   भाग .५४ पंपळे 
नलख येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतींची 
रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी म.े के. कमलेश  न.र. .१४,००,४३०/- (अ र  
र. . चौदा लाख चारशे तीस) पे ा  १२.७१% कमी  या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े 
र. .१२८३५५७/-पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ /घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५२९८      वषय मांक – २७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१३२/१६ द.१५/२/२०१६ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  ३०/४०-१५-१६ अ वये   भाग .४८ 
तापक रनगर, ीनगर येथील फुटपाथ, पाथव,े पे ह गं लॉक दु ती व देखभाल करणेकामी 
मे.ओमकार क शन  न.र. .११,२०,३००/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार तीनश)े पे ा  
४८.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .६०८८६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५२९९      वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१३३/१५ द.१५/१२/२०१५ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१०/६०-१५-१६ अ वये   वॉड .३४ म ये 
खंडोबामाळ पर सरात ठक ठकाणी पेि हंग लॉक बस वणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस  न.र. . 
९,१०,३६२/-  (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे बास ठ) पे ा  २७.९९% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  र. .६८८३२९/-  पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

   

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

ठराव मांक –१५३००      वषय मांक – २९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१३४/१५ द.१५/१२/२०१५ 

मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .  १०/१५-१६ अ वये   . . ७ च-होल  येथील 
च-होल  गावठान कोतवाल वाडी, काळजेवाडी, ताजणेमळा, व इतर  अंतगत प रसरातील अंतगत 
भागात पेि हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक दु ती करणकेामी मे.अटोकॉल 
स ट मस  न.र. .  १८,२१,२९४/-  (अ र  र. . अठरा लाख एकवीस हजार दोनशे चौ-या णव) 
पे ा  ३६.५१% कमी  या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .१२१४१५७/-   पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३०१      वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/३/का व/२५/२०१६ द.१२/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मा.क शासनाचे नदशानुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतफ व छ भारत अ भयान हा 
काय म हाती घे यात आला आहे. तदनुसार मनपा प रसरातील व वध चौकांम ये ले स ं टंग 
क न होड गवर लावून देणेकामी ऑनलाईन न वदा .१/२०१५-१६ अ वये न वदा दर बंद 
पा कटाम ये माग व यात आले होत.े यानुसार एकूण ३ न वदा ा त झा या आहेत. ा त 
न वदांम ये लघु तम न वदाधारकाचा तपशील खाल ल माणे आहे. 

 
अ. . लघु तम न वधा धारकाचे नांव सा ह याचा 

तपशील 

एकूण लघु तम 
दर र. . 

१ मे. मडीया आय डया, पुणे ४०X२० =८०० 
कवेअर फुटांचे 

३४ ले स ंट ग 
क न होड गवर 
लावणे 
(नमु या माण)े 

४,०८,०००/- 

 
मे. मडीया आय डया यांनी पुरवठा आदेशा माणे मनपा प रसरातील व वध चौकाम ये 

एकूण ३४ ठकाणी हो डगवर ले स लावले आहेत. ा त लघु तम दर हे न वदा र. .४,५६,९६०/- 
पे ा १०.७१% ने कमी आहेत. सबब सदर ले सचे ती वेअर फुट र. .१५/- नुसार ८०० 

वेअर फुटाचे ती नग र. .१२,०००/- माणे एकूण ३४ ले सची कमंत र. .४,०८,०००/- 
(अ र  र. .चार लाख आठ हजार) चे खचास काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३०२      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१८/२०१६ द.१०/०२/२०१६ 

महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
२५/०१/२०१६ ते ३१/०१/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१८/२०१६ द.१०/०२/२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा 
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अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –१५३०३      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१७/२०१६ द.१०/०२/२०१६ 

महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
१८/०१/२०१६ ते २४/०१/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१७/२०१६ द.१०/०२/२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३०४      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४४६/२०१६ द.१५/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या व युत वभागाकडील न.नो. .२१-२०१५/१६  मधील अ. .१ अ वये सीट  
स हल स क रता सीसी ट ह  यं णा उभारणे (ब भाग) कामी मे.वैभव इंटर ायजेस न वदा 
र कम .४४,९९,९६१/- (अ र  र. . चौवेचाळीस लाख न या णव हजार नऊशे एकस ठ फ त) 
पे ा ०.३५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३०५      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/३/का व/२३/२०१६ द.३०/१/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

व छ भारत अ भयान (नागर ) राब वणेकामी संयु त स चव व मशन नदेशक 
(एस.बी.एम) शहर  वकास मं ालय, भारत सरकार यांनी द. १८/१२/२०१५ रोजी कळ वले होत.े 
तदनुसार पंपर  चंचवड महापा लका ह ीतील नाग रकांम ये व छतेबाबत जनजागृती हावी 
यासाठ  व छ भारत अ भयान हा मह वाकां ी काय म पंपर  चंचवड महापा लकेने हाती  
घेतला आहे. व छ भारत अ भयान” अंमलबजावणीकामी पथना याचे आयोजन करणे, शहरात 
व वध ठकाणी हो डगवर व छतेबाबतचे संदेश देणारे ले स लावण,े फोटोशुट ंग व ि हडीओ 
शु टंग करणे (ए ड टंगसह), मा यवरांसाठ  चहापान व भोजन यव था इ. साठ  थेट प दतीने 
झाले या र. .४,०५,२३४/- (अ र  र. . चार लाख पाच हजार दोनशे चौतीस फ त) चे खचास 
काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३०६      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. े य अ धकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/८९/२०१६ द.११/०२/२०१६ 
 मा. े य अ धकार  यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकडील न वदा नोट स .३-७५/२०१५-१६ 
अ वये भाग . ५७ पंपळे गु व येथील र यावर ल ख यांची हॉट म स प दतीने दु तीची 
कामे करणे कामी मे. ि ल सी क शन ा. ल. न.र. .७,००,२००/- (अ र  र. . सात लाख 
दोनशे फ त) पे ा  -२३.०२% कमी  या मंजूर दराने र. .५,३९,०१४/- पयत ठेकेदाराकडुन काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३०७      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा. े य अ धकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/८७/२०१६ द.११/०२/२०१६ 
 मा. े य अ धकार  यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .३-७०/२०१५-१६ अ वये 
भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील र यावर ल ख डयांची हॉट म स प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी (सन – २०१५-२०१६) मे. ि ल सी क शन ा. ल. न.र. .७,००,२३०/- (अ र  र.  
सात लाख दोनशे तीस) पे ा -२३.०२% कमी या मंजूर दराने र. .५,३९,०३७/- पयत ठेकेदाराकडून 
काम क न घेणेस, तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक –१५३०८      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा. े य अ धकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/८५/२०१६ द.११/०२/२०१६ 
 मा. े य अ धकार  यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .३-६६/२०१५-१६ अ वये 
भाग . ४७ काळेवाडी येथील र यावर ल ख डयांची हॉट म स प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी मे.ि ल सी क शन ा. ल. न.र.  ८,३९,६५९/- (अ र  र. . आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार सहाशे एकोणसाठ फ त) पे ा -२३.०२% कमी, या मंजूर दराने र.  
६,४६,३६९/- पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल. 
या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन, कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३०९      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा. े य अ धकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/८३/२०१६ द.११/०२/२०१६ 
 मा. े य अ धकार  यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .३-५७/२०१५-१६ अ वये 
भाग . ४५ पंपळे वाघेरे येथील र यावर ल ख डयांची हॉट म स प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी मे. ि ल सी क शन ा. ल. न.र. .७,२८,२००/- (अ र  र. .सात लाख अ ा वस 
हजार दोनशे फ त) पे ा -२३.०२% कमी, या मंजूर दराने र.  ५,६०,५६८/- पयत ठेकेदाराकडुन 
काम क न घेणेस, तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला असुन कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक –१५३१०      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३०७/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. . ३ 
अ वये भाग .८ येथील रामनगर झोपडप ीम ये थाप य वषयक कामाची देखभाल व 
दु तीची कामे करणे. कामी मे.भालेराव कं शन ( न.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ त)  पे ा  ३७.१५% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मजु ंर दराने 
र. .५,८६,५८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३११      वषय मांक – ४० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३०८/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .२५ 
अ वये भाग .०८ येथील द तनगर झोपडप ीम ये थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.भालेराव कं शन ( न.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ त) पे ा ३७.१५ % कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मजु ंर दराने र. .५,८६,५८८/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३१२      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३१९/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५० 
अ वये भाग .४२ मधील नराधारनगर झोपडप ीम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करण.े कामी मे. नलेश कं शन  न.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ त) पे ा  २८.८९% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दरान े
र. .६,६३,६८०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३१३      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३१५/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७४ 
अ वये भाग .१० मधील शरदनगर झोपडप ीम ये मधील अंतगत र ते ॉ ट  करणे व 
थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणे. कामी मे.एस.बी.सवई न.र.  ९,३३,३१५/- 

(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ त) पे ा ४६% कमी या ठेकेदाराकडून 
न वदा मजुंर दरान ेर. .५,०३,९९०/-पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

  

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

ठराव मांक –१५३१४      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३१७/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१४ अ वये 
भाग .८ व यानगर प रसरातील चेस खडी मु माने भरणेकामी मे.एम.बी.एंटर ायजेस 
न.र. .९,३३,६१०/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे दहा फ त) पे ा ४०.२१% कमी 
या ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दरान ेर. .५,५८,२०५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३१५      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३८१/१६ द.१२/२/१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये 
ड भागातील झोपडप ्यातील र याचे डांबर करण करणे व तर अनुषं गक कामे करणेकामी 
मे.ि ल सी कं शन ा. ल.,पुणे ( न.र. .१४,९३,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख या णव हजार 
फ त) पे ा १७.८९% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मजु ंर दरान े र. .१२,२५,९०२/-पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३१६      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – झो नपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/ न/का व/३१३/१६  

द.१०/२/२०१६ 
 मा.स म ा धकार  तथा सहा.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५८ अ वये 
भाग . १० मधील आंबेडकरनगर झोपडप ीमधील अंतगत र ते कॉ ट  करणे व थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.बी. सवई न.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ त) पे ा ४६% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मजुंर दरान े
र. .५,०३,९९०/-पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३१७        वषय मांक – ४६ 
दनांक – २६/०२/२०१६           वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस       अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/११०/१६ द.८/२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये व वध पदे रिज ार/हाऊसमन या पदासाठ  सव 
वभागाक रता आव यक असले या तावा सोबत जोडले या याद मधील व वध पदे 
रिज ार/हाऊसमन यांना सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर 
नेमणुका देणेत आले या अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३१८      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५१/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .१७ 
अ वये मनपा या ई े य कायालयांतगत उ यानात आव यकतेनुसार न वन पंप बस वणेकामी 
मे. व प इले क स ए ड इंिज नअ रंग न.र.  ७,००,१५६/-  (अ र  र. . सात  लाख ऐकशे 
छ पन फ त) दर ३२.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३१९      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५०/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. . ८ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या इ े ीय काय े ातील उ यानातील व युत वषयक 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेकौ तभु इले क स न.र.  ९,५२,३४४/-  (अ र  र. . नऊ  
लाख बाव न हजार तीनशे चौ वेचाळीस फ त) पे ा ३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
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क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३२०      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४४९/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .७ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या फ े ीय काय े ातील उ यानातील व युत वषयक 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेकौ तुभ इले क स न.र.  ९,५२,३४४/-  (अ र  र. . नऊ  
लाख बाव न हजार तीनशे चौ वेचाळीस फ त) पे ा ३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३२१      वषय मांक – ५० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४४८/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .९ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता मनपा या इ व फ भाग काय े ातील हायमा ट द यांची देखभाल 
दु ती करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स न.र.  ६,६६,३५४/-  (अ र  र. . सहा  लाख 
सहास ठ हजार तीनशे चोप न फ त) पे ा ३९.६०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३२२      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४४७/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .२८ 
अ वये मनपा या फ े ीय कायालयाअंतगत उ यानातील व युत यव थेची आ यकतेनुसार 
नूतनीकरण करणेकामी मे. व प इले क स अँड इंिज नअ रंग न.र. . १७,६७,६८०/-  (अ र  
र. . सतरा  लाख सदुस ठ हजार सहाशे ऐंशी फ त) दर ३६.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याच ेअवलोकन करणते येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३२३          वषय मांक – ५२ 
दनांक – २६/०२/२०१६          वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा. साद शे ी     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/१०८/२०१६ द.८/२/१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये रिज ार/हाऊसमन या पदासाठ  एकुण १७ 
वभागासाठ  आव यक असले या तावा सोबत जोडले या याद मधील रिज ार/ हाऊसमन 
यांना सहा म हने कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर नेमणूक देणेत आलेल  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३२४                वषय मांक – ५३ 
दनांक – २६/०२/२०१६               वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/१११/२०१६ द.८/२/१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

यशवंतराव च हाण मृ त णालयाम ये एकुण १२ कार या व वध पदांवर आव यक 
असलेले तावा सोबत जोडलेले याद मधील वै यक य अ धकार /कमचार  यांना सहा म हने 
कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर नेमणूक देणेत आलेल  अस याने यांचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३२५      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – शासन 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . शा/१/का व/१०८/२०१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आ थापनेवर ल गट- अ ते गट-ड मधील  व वध 
पदां या लेखी पर ेसाठ  पोल स बंदोब ताकर ता आदेश . शा/०१/का व/१०००/२०१५ 
द.१७/१२/२०१५ चे आदेशा वये र. . ३५,०००/- (अ र  प तीस हजार फ त) आगाऊ र कम 
घे यात आल  होती. पंपर  पोल स टेशन, भोसर  पोल स टेशन, राखीव पोल स नर क, पुणे 
शहर यांचेकडून पोल स बंदोब त घेणेकामी सदर पोल स टेशन म ये ( पंपर  पोल स टेशन 
म ये र. . १७,३३४/- भोसर  पोल स टेशन म ये र. . ४,७९०/- राखीव पोल स न र क, पुणे 
शहर म ये र. .६४८८/-) एकूण र. .२८,६१२/- (अ र  र. . अ ा वस हजार सहाशे बारा  फ त) 
जमा क न याबाबतची पावती घे यात आल  आहे. तसेच आगाऊ र. . ३५,०००/-  वजा २८६१२/-
  अशी एकूण र. . ६३८८/- एवढ  र कम पावती .c/2205 dt 19/12/2015  अ वये म.न.पा 
कोषागरात (लेखा वभागात) जमा कर यात आलेल  आहे. द.२०/१२/२०१५ रोजी या व वध 
पदां या लेखी प र ेसाठ  घे यात आलेला पोल स बंदोब ताकर ता झाले या खचास व आगाऊ 
र कमे या समायोजनास मा. थायी स मती सभेची काय तर मा यता मा यता घेणे आव यक 
अस याने द.२०/१२/२०१५ रोजी या व वध पदां या लेखी प र ेसाठ  घे यात आले या पोल स 
बंदोब ताकर ता झाले या खचास (एकूण र. .२८,६१२/- अ र  र. . अ ा वस हजार सहाशे बारा 
फ त) व आगाऊ र कमे या (एकूण र. . ३५०००/- अ र  प तीस हजार फ त) समायोजनास 
काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३२६      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ         अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/१अ/५०२/१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/७५-१५-१६ भाग .१८ मामुड  येथील 
अंतगत र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या न.र. . 
१४,००,५६०/-  (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ त) पे ा  २३.२३% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन   न वदा मंजुर दरान े र. .११,२८,९७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला 



 36

अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३२७      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/१अ/५०७/१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५/५०-२०१५-१६ भाग .१८ स दाथ नगर 
येथील र याचे खडीमु म व डांबर करण करणेकामी मे. एच.सी.कटार या न.र. .९,२४,३७०/-  
(अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तनश े स तर फ त) पे ा  २८.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दरान े र. .६,९८,७२७/-  पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अ धन राहू न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३२८      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – उ यान 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.अ त.आयु त यांचे जावक .उ यान/४/का व/७०/२०१६ द.१७/०२/२०१६ 
 मा.अ त.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .22/2015-16 कर ता  जाधववाडी गायरान 
येथे उदयान वकसीत करणे व 5 मह ने देखभाल करणे कर ता मे. नशांत इं टर ायजेस  कोटेशन 
नोट स र. .1,99,195/- (अ र .र. .एक लाख न या णव हजार एकशे पं या णव फ त) 
अंदाजपञ कय दरापे ा (-16% ने कमी) कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश देणेत आला 
अस याचे याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१५३२९      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – व युत मु य कायालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा. वकास अ भयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५२/२०१६ द.१७/२/२०१६ 
 मा. वकास अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न वदा नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .२१ 
अ वये मनपा या क े य कायालयाअंतगत उ यानातील व युत यव थेचे  आव यकतेनुसार 
नुतनीकरण करणेकामी मे.ओंकार इंिज नअ रंग न.र. .१९,९८,२९१/- (अ र  र. .एकोणीस  लाख 
अ ्या णव हजार दोनशे ऐ या णव फ त) दर ४३.९९% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३०      वषय मांक – ५९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – उ यान 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा.अ त.आयु त यांचे जावक .उ यान/४/का व/६८/२०१६ द.१७/०२/२०१६ 
 मा.अ त.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा उदयान वभागाकडील कोटेशन नोट स .२१/२०१५-१६ कर ता मनपाचे उ यानांम ये 
लागवडीसाठ  व लॉवर शो साठ  हंगामी रोपे खरेद   करणे कर ता मे.सुमन इंटर ायजेस कोटेशन 
नोट स र. .१,६७,४००/- (अ र .र. .एक लाख सदुस ट हजार चारशे फ त) अंदाजपञक य दराने 
या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३१      वषय मांक – ६० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मा हती व जनतासंपक 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा. संपत पवार 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/२/का व/६९/२०१६ द.१८/०२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने द.17/2/2016 ते 19/2/2016 या कालावधीत 
शवजयंती न म त शहरा या व वध ठकाणी या यानमाला व सां कृ तक काय माच ेआयोजन 
कर यात आलेले आहे. सदर कालावधीत आयोिजत कर यात आले या या यान मा लकेतील 
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मा यवर/कलाकारांना मानधन, चहापान, भोजन, नवास होड ग, बॅनर, रांगोळी, नवेदक मानधन 
इ. काय मा या अनुषंगाने इतर करकोळ खच रोखीने करावा लागणार अस यान े यासाठ  अंदाजे 
र. .3,02,700/- (अ र  र. .तीन लाख दोन हजार सातशे फ त) चा  खच अपे त अस याने 
थेट प दतीने येणा-या य  खचास काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३२      वषय मांक – ६१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – जल नःसारण 
सुचक – मा.कैलासभाउ थोपटे         अनुमोदक – मा. जा लंदर  शं दे 
संदभ:-मा.सहशहर अ भयंता यांचे जावक .ज न/२/का व/१८१/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा.सहशहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे - 

मनपा या जल न:सारण वभागा या न.नो. .1/62/2015-16 मधील अ. . 55 अ वये 
चखल  व चर् होल  मैलाशु ीकरण क ातगत भाग .३ चखल  व मोरेव ती प रसरात भुयार  
गटर न लका टाकणे व जल न:सारण न लकांची देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  मे. 
अनंत बालकृ ण ब हरट ( न वदा र कम र. .14,98,159/- (अ र  र. .चौदा लाख अ ् या णव 
हजार एकशे एकोणसाठ फ त) पे ा 33.76 % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दरान े
र. .9,92,381/- 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 झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असून याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

   

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

ठराव मांक –१५३३३      वषय मांक – ६२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – मा हती व जनतासंपक 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .माजसं/२/का व/७२/२०१६ द.१८/०२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने द.23/2/2016 व द.27/02/2016 रोजी अनु मे 
लांडेवाडी चौक, भोसर  व व.तानाजी शतोळे उ यान जयमालानगर, सांगवीयेथे या यानमालेचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे.सदर कालावधीत आयोिजत कर यात आले या या यान 
मा लकेतील या यात,े शा हर, कलाकारांना मानधन, चहापान, भोजन, नवास,  होड ग,  टेज, 
काय म, कमान बॅनर, े म भाड,े रांगोळी, नवेदक मानधन, इ. तसेच काय मा या अनुषंगाने 
इतर करकोळ खच रोखीने करावा लागणार अस याने यासाठ  अंदाजे र. .1,19,000/-(अ र  
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र. .एक लाख एकोणीस हजार फ त) चा खच अपे त अस याने थेट प दतीन े येणा-या य  
खचास काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३४      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी      अनुमोदक – मा.स वता साळुंके 
संदभ:-मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/उ यान/का व/५०८/२०१६ द.१६/२/२०१६ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य उ यान वभागाकडील न.नो. . १६/१९/२०१५-१६ मधील काम .१७ 
अ वये मनपा उ यानांच ेभूमीपूजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस  ( न.र. .५,६०,२२४/-)  पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. .४,११,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक  राह ल 
या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश नगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३५      वषय मांक – ६४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – डा  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/७/का व/३४/२०१६ द.१३/१/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव मांक ४८ द.१७/०२/२०१६ नुसार 
मा.महापा लका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु त यांचेकडील आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे मा.आयु त यांचेकडील 
द.२२/१०/२०१२ चे मा य तावानुसार खेळाडू द तक योजने अंतगत खेळाडू नवड व खेळाडू ंना 
लाभ दे यासाठ  स मती नेमलेल  आहे. यानुसार डा वभागांतगत खेळाडू द तक योजना 
२०१५-१६ (चौथी बॅच) चे अजावर नणय घेणेकामी मा.सहा.आयु त ( डा) यांचेकडील आदेश 
. डा/७ /का व/५७४/२०१५, द.२७/१०/२०१५ नुसार डा अ धकार , खेळाडू द तक योजना मुख 

व संबं धत खेळाचे डा पयवे क यांनी तावात नमुद एकूण ५१ अजापैक  ३४ खेळाडूंचे अज 
पा  क न खेळाडू द तक योजना २०१५-१६ कर ता लाभ देणेस व याकामी येणा-या 
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र. .८१,३२,४००/- चे खचास व सदरचा खच “खेळाडू द तक योजना” या लेखा शषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१५३३६      वषय मांक – ६५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – डा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स नता गवळी 
संदभ:-मा.अ त.आयु त यांचे जावक . डा/७/का व/१३६/२०१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.अ त.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव मांक ४९ द.१७/०२/२०१६ नुसार 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीन,े पुणे िज हा हॉल बॉल असो सएशन यांचे मा यतेने व 
जय गणेश युवा फ डेशन, वनायकनगर, बो-हाडेवाडी, मोशी, पुणे ४१२ १०५ यां या सहकायाने 
माहे माच २०१६ म ये वनायकनगर, बो-हाडेवाडी, मोशी, पुणे ४१२ १०५  येथे महापौर चषक 
िज हा तर हॉल बॉल (पा संग) पधा २०१५-१६ आयोिजत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
एकूण र. .१०,२३,५००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या खचातील 
थाप य वषयक खच र. .५,००,०००/- हा थाप य वभाग संबं धत भाग व व युत वषयक 

खच र. .१,००,०००/- हा व युत वभाग संबं धत भाग यांचे लेखा शषातून खच  टाकणेस व 
उव रत खच र. .४,२३,५००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखा शषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मान च हे, माणप े, 
नमं णप का, ले स, बॅनस, डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स स द करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

  

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

ठराव मांक –१५३३७      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – डा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ         अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.अ त.आयु त यांचे जावक . डा/७/का व/५५/२०१६ द.१५/०२/२०१६ 
 मा.अ त.आयु त यांनी शफारस केले माणे - 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती ठराव मांक ५० द.१७/०२/२०१६ नुसार 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीन,े पुणे िज हा हॅ डबॉल असो सएशन यांच ेमा यतेने व 
पंपर  चंचवड हॅ डबॉल असो सएशन, आकुड , पुणे ३५, त ण म  मंडळ णत सदभावना 
त ठान यांचे सहकायाने माहे माच २०१६ म ये या काळात मौलाना अबुल कलाम आझाद उदू  

मा य मक व यालय मैदान व वसंतदादा पाट ल ाथ मक व यालय आकुड , पुणे ३५ येथे 
महापौर चषक िज हा तर हॅ डबॉल पधा २०१५-१६ आयोिजत करणेस व याकामी येणा-या 
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अंदाजे एकूण र. .४,४०,००८/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या 
खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबं धत भाग व व युत 
वषयक खच र. .५०,०००/- हा व युत वभाग संबं धत भाग यांचे लेखा शषातून खच  टाकणेस 
व उव रत खच र. .२,९०,८०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखा शषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मान च हे, माणप े, 
नमं णप का, ले स, बॅनस, डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स स द करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------                       
 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळच े वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक –१५३३८      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ नफ-मु य/४२१/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/१९/२०१५-१६ अ वये, भाग .१३ नगडी 
गावठाण मधील उवर त र ते डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा. ल., 
न.र. .२५,२०,४४०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख वीस हजार चारशे चाळीस) पे ा १४.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .२२,६२,७२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक –१५३३९      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/फ-मु य/४२३/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/२३/२०१५-१६ अ वये, भाग .५ 
जाधववाडी येथील सव र ते वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातरेे इ ा. (इ.) ा. ल. न.र. . 
६४,४२,५७७/- (अ र  र. .चौस ठ  लाख बेचाळीस हजार पाचशे स याह तर) पे ा १४.५०% कमी 
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या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .५७,८३,८२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक –१५३४०      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/फ-मु य/४२०/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/२/२०१५-१६ अ वये, भाग .१३ नगडी 
गावठाम मधील साईनाथनगर येथील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा. 
ल., न.र. .४०,६१,५५५/- (अ र  र. .चाळीस लाख एकस ठ हजार पाचशे पंचाव न) पे ा  
१४.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .३६,४६,२६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४१      वषय मांक – ७० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/७५/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/55/20/2015-16 
अ वये, भाग .39 संत तुकारामनगर येथील बॅड मंटन हॉल प रसरातील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. लोनावळा क शन न.र. .५९,९९,४८०/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख 
न या णव हजार चारशे ऐंशी) पे ा  १४.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने  

र. .५४,०४,३०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४२      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९२/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/४/२०१५-१६ अ वये, भाग .४३ पंपर  
रे वे लाईन ते आय समाज चौक व इतर र ते डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन 
न.र. .४१,९२,०४८/- (अ र  र. .ए केचाळीस लाख या णव हजार अ ेचाळीस फ त) पे ा  
१४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .३७,६१,२१०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ 
वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४३      वषय मांक – ७२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९३/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/१३/२०१५-१६ अ वये, भाग .३० 
च पाणी वसाहत म ये अंतगत कॉलनी र ते व मु य डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.लोनावळा क शन न.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे फ त) पे ा  १४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. .३१,४१,५४४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३४४      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९४/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/१८/२०१५-१६ अ वये, भाग .६ मोशी 
येथील र ते डांबर  करणेकामी मे.लोनावळा क शन न.र. .९८,०१,१५५/- (अ र  
र. .अ ्या णव लाख एक हजार एकशे पंचाव न फ त) पे ा  १४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने  र. . ८७,९३,८४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४५      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – जल न: सारण  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ज न/२/का व/१९५/१६ द.२४/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या जल न:सारण वभागाकडील न.नो. . ४/१९/२०१५-१६ अ वये कासारवाडी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३१ दघी मधील उवर त भागात मल नःसारण न लका 
टाकणे कामासाठ  M/s. H.C.LUNKAD या ठेकेदाराकडून न वदा र. . ३७,४९,९५८/- (अ र  र. . 
सद तीस लाख एकोणप नास हजार नऊश ेअ ाव न फ त) पे ा ११.८५% जा त या मंजूर दराने 
र. . ४१९४३२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन 
राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३४६      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९६/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/८/२०१५-१६ अ वये, भाग .५७  
पंपळेगुरव येथील व यमनगर भागातील र ते खडीकरणे क न डांबर करण करणेकामी 
मे.ि ह.एम.मातेरे इं ा. . न.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. . स तर लाख दोन हजार आठशे एक 
फ त) पे ा  १४.५७% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . ६२,८१,६१८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४७      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९७/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/२९/२०१५-१६ अ वये, भाग .६ मोशी 
येथील प रसरातील उवर त र ते खडीमु म व डांबर करण करणेकामी म.ेधने वर क शन 
न.र. .२,४२,७४,३४६/- (अ र  र. . दोन कोट  बेचाळीस लाख चौ-याह तर हजार तीनशे 
शेहचाळीस फ त) पे ा  १४.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . २,१८,९४,२४६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३४८      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९८/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/७/२०१५-१६ अ वये, भाग .४३ बी 
लॉक अंतगत र ते व भाजी मंडई प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा  
क शन  कं. न.र. . ४१,९२,०४८/- (अ र  र. . ए केचाळीस लाख या णव हजार 
अ ेचाळीस फ त) पे ा  १४.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . ३७,६१,२१०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४९      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९९/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/५/२०१५-१६ अ वये, भाग .३१  दघी 
मधील पि चम भागातील ता यात आलेले डी.पी.र ते वक सत करणे व डांबर करण करणेकामी 
मे.धने वर क शन न.र. . १,१२,०४,४८२/- (अ र  र. . एक कोट  बारा लाख चार हजार 
चारश े याऐंशी फ त) पे ा १४.०९% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . 
१,०१,०७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३५०      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/१अ/५१२/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/६/२०१५-१६ अ वये, भाग .१८ 
कोतवालनगर, उ तमनगर, भमाशंकर नगर इ. भागातील अंतगत र ते वकसीत करणेकामी M/s 

Shri. Ganesh Construction  न.र. . ५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छ प न लाख दोन हजार दोनशे 
ए केचाळीस फ त) पे ा १४.५६% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . ५०,२५,८८२/-
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट 
न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३४५१      वषय मांक – ८० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/१अ/५१३/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/१०/२०१५-१६ अ वये, भाग .१८ येथील 
डी.पी.र ते वकसीत करणेकामी M/s. V. M. Matere Infra (i) Pvt. Ltd., न.र. . ५६,०२,२४१/- 
(अ र  र. .छ प न लाख दोन हजार दोनशे ए केचाळीस फ त) पे ा १४.६५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . ५०,२०,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार 
व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३५२      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/१अ/५१४/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५५/२७/२०१५-१६ अ वये, भाग .१८  म ये 
मीना कॉलनी, पडसे, दांगट व ती, व डम कुल प रसर, नेटके कॉलनी, साइतर कॉलनी इतर 
पर सरात हॉट म स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s. MOHANLAL MATHRANI 

CONSTRUCTION PVT. LTD.,  न.र. . ५५,८१,२३२/- (अ र  र. .पंचाव न लाख ए याऐंशी  
हजार दोनशे ब तीस फ त) पे ा १४.९५% कमी या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दरान े र. . 
४९,८४.१८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३५३      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. साद शे ी     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३८१/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. . 6/38/2015-16 मधील अ. .१२ अ वये  क 
भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा. 
ल. न वदा र कम . ७४,६९,४६८/- (अ र  र. . चौ-याह तर लाख एकोणस तर हजार चारशे 
अडूस ट फ त) पे ा ४.७५% जादा दराने या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . ७८,२४,२६७/- 
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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेते येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३५४      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – ड े ीय कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ड /े३/का व/१४३/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या ड े ीय कायालय आरो य वभागाकडील न.नो. .५/२०१५-१६ अ वये ड 
े य काय े ामधील कचरा गोळा करणे उचलणे व वाहतूक करणेकामी न वदा माग व यात 

आ या हो या. यास अनुस न ठेकेदार  मे.जय गणेश ए टर ायजेस याकामी मोशी कचरा 
डेपोसाठ  ४,५००/- व मोशी कचरा थानांतर डेपोसाठ  ४,३००/- त दोन खेपासाठ  दर ा त 
झाले असून ते इतर न वदांचे दरापे ा लघु तम अस याने नयमानुसार न वदेतील अट स  
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
( न वदा र कम . १,२२,०६,०६७/-) 

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

ठराव मांक –१५३५५      वषय मांक – ८४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७०/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . ५३ अ वये  
मनपाचे स.नं. ९६ येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसच ेचालन, देखभाल व दु ती 
करणेकामी  मे. लो यक इंिज नअ रंग कॉप रेशन न वदा र कम . 46,49,760/-  (अ र  र. . 
शेहचाळीस लाख एकोणप नास हजार सातशे साठ फ त ) पे ा 1.15% जादा दराने या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 47,03,232/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता  देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा पमाणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३५६      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक पाप/ु६/का व/३७१/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 70 अ वये  

मनपाचे काळाखडक, वाकड, काळाखडक बु टर, पुनावळे, ताथवडे येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या 
पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणेकामी  मे. लो यक इंिज नअ रंग कॉप रेशन न वदा 
र कम . 46,23,630/- (अ र  र. . शेहचाळीस लाख तेवीस हजार सहाशे तीस फ त) पे ा   
3.69% जादा दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 47,94,241 /- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन 
घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३५७      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७२/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 56 अ वये  

मनपाचे थेरगाव गावठाण,  स.नं.९,  थेरगाव ल मणनगर येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणेकामी  मे. लो यक इंिज नअ रंग कॉप रेशन न वदा 
र कम . 66,20,546/- (अ र  र. . सहास ट  लाख वीस हजार पाचशे शेहचाळीस फ त ) पे ा        
2.27% जादा दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . ६७,७०,८३२ /- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक –१५३५८      वषय मांक – ८७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७३/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 29 अ वये  
मनपाचे रहाटणी स.नं. २० येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या २ पंप हाऊसचे चालन, देखभाल व 
दु ती करणेकामी  मे. लो यक इंिज नअ रंग कॉप रेशन न वदा र कम . 36,36,044/- (अ र  
र. .छ तीस लाख छ तीस हजार च वेचाळीस फ त) पे ा 2.21% जादा दराने या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दराने र. . 37,16,400/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३५९      वषय मांक – ८८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७४/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .१२/११/२०१५-१६  मधील अ. . ४ अ वये  
म.न.पा.चे जलशु ीकरण क  स.े२३ येथील पंपहाऊसचे पं पंग म शनर चे व डझेल जनरेटरचे 
देखभाल दु ती करणेकामी मे. लो यक इंिज नअ रंग कोप रेशन न वदा र. . ४१,६३,०००/- 
(अ र  र. . एकेचाळीस लाख ेस ट हजार  फ त ) पे ा ९.९०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजूर दरान े र. .३९,३८,४०६/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अ धन राहू न या याबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 
आहे.सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक –१५३६०      वषय मांक – ८९ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७५/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16. मधील अ. . 91 अशु  
जलउपसा क  रावेत येथील ट पा १ ते ४अंतगत उ चदाब व युत मोटसची दु ती व रवाय डंग 
वा षक प तीने करणे व अनुषं गक कामे करणेकामी मे. ए सेल इलेि क स न वदा र कम . 
41,89,592/- (अ र  र. . एकेचाळीस लाख एकोणन वद हजार पाचशे या नव फ त) पे ा 
2.00% कमी दराने या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 43,11,090/-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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन 
घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३६१      वषय मांक – ९० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७६/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .३१ अ वये 
मनपाचे सांगवी पीड यूडी, सांगवी गावठाण व सांगवी स.नं.८४ येथील शु द पाणी पुरवठा 
करणा-या पंप हाऊसचे चालन, देखभाल करणेकामी मे.ए सेल इलेि क स न.र. . ६९,२४,८५१/- 
(अ र  र. .एकोणस तर लाख चोवीस हजार आठशे ए काव न फ त) पे ा २.७०% कमी दराने 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . ७१,११,८२२/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता  
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक –१५३६२         वषय मांक – ९१ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७७/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 73 अ वये  
मनपाचे पंपळे गुरव पंपळे गुरव गावठाण, दापोडी येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणेकामी  मे. ए सेल इलेि क स न वदा र कम . 
46,44,655/- (अ र -शेहचाळीस लाख च वेचाळीस हजार सहाशे पंचाव न फ त ) पे ा 3.50% 
जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 48,07,217/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  
मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३६३      वषय मांक – ९२ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७९/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 43 अ वये  
मनपाचे कृ णानगर, से.२२, जाधववाडी, पाट लनगर येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करणे या कामासाठ   मे. ए सेल इलेि क स न वदा 
र कम . 60,14,779/- (अ र  र. . साठ लाख चौदा  हजार सातशे एकोणऐंशी फ त) पे ा 
2.20 % जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 61,47,104/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा 
करन घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३६४      वषय मांक – ९३ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पापु/६/का व/३७८/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 

मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .3/99/2015-16. मधील अ. . 31 अ वये  
मनपाचे लांडेवाडी दघी, च-होल  व बोपखेल येथील शु दपाणी पुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे 
चालन देखभाल व दु ती करणेकामी मे.ए सेल इलेि क स न वदा र कम . 6६,५८,६९२/- 
(अ र  र. . सहास ठ लाख अ ाव न हजार सहाशे या णव फ त) पे ा २.२५% जादा  दराने 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६८,०८,५१२/- 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 झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  करारनामा करन घेणेस  मा यता  
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१५३६५      वषय मांक – ९४ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सह आयु त यांचे जावक .मभां/७/का व/१९७/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.सह आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास एक घन मीटर मतेचे ब स कंटेनर खेरद कामे ई- न वदा 
. २९/१५/२०१६ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा त 
न वदाकारापैक  मे. न मती इंिज. कॉप . यांचे १ घन मीटर मतेचे ब स कंटेनरचे सवात 
लघु तम दर र. . १४,७४४/- .नग ा त झालेले आहेत. ा त लघु तम दराने आरो य वभागास 
३० नग १ घन मीटर मतेचे ब स कंटेनर खरेद कामी एकुण र. . ४,४२,३२०/- इतका खच 
येणार आहे. ा त लघु तम दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. . ५२७१००/- पे ा १६.०८% 
कमी आहेत. सदर दर ि वकृत करणेस मा यता दलेल  असून यांचे बरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश नगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३६६      वषय मांक – ९५ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/का व/  /१६ द.   /०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/8/2015-16 

( भाग .६० येथील सांगवी गावठाण ल मीनगर, ममतानगर भागाचे मॉडेल वॉड प दतीने 
वकसीत करणे) साठ  मे.कृ णाई इ ा चर ा. ल. या ठेकेदाराची न वदा रकमे या 
न.र. .9,33,33,317/- (अ र  र. . नऊ कोट  तेहतीस लाख तेहतीस हजार तीनशे सतरा) पे ा 

3.10% कमी या ठेकेदारा कडून न वदा मंजुर दराने र. . 9,49,61,983/- (अ र  र. . नऊ कोट  
एकोणप नास लाख एकस ठ हजार नउशे याऐंशी) पयत काम क न घेणेस तसेच तसेच नयमा 
नुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेल  वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अ टस  अ धन राहु न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१५३६७      वषय मांक – ९६ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/७२/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/34/16/2015-2016 

साठ  ( भाग .५८ नवी सांगवी मॉडेल वॉड माणे वकसीत करणे) मे. एच सी कटार या. या 
ठेकेदाराची न वदा रकमे या न.र. .2,80,10,964/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख दहा हजार 
नउश ेचौस ट) पे ा 7.20% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . 2,72,93,883/- (अ र  
र. .दोन कोट  बहा तर लाख या नव हजार आठशे याऐंशी) पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमा नुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अ टस  अ धन राहु न यांचे बरोबर करार नामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा पमाणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३६८      वषय मांक – ९७ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९१/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५१/१/१५-१६ अ वये . .७ च-होल  येथील 
ता यात येणा-या भूखंडावर खेळाचे मैदान व टेडीयम वक सत करणकेामी मे.धने वर 
क शन न वदा र. . ३,७३,८२,४१५/- (अ र  र. .तीन कोट  याह तर लाख याऐंशी हजार 
चारशे पंधरा) पे ा १५.०३% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . ३,३३,५२,०३०/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमा नुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ / घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करण े बंधनकारक रा हल या अ टस  अ धन राहु न यांचे 
बरोबर करार नामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न 
पहाता ठरावा पमाणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३६९      वषय मांक – ९८ 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/१९०/१६ द.२६/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .५१/२/१५-१६ अ वये वॉड . ३५ मधील 
मधील जुनी भाजी मंडई पाडून दुमजल  भाजी मंडई इमारत बांधणेकामी मे. धने वर क शन 
न.र. .१३,३५,१३,९७४/- (अ र  र. .तेरा कोट  प तीस लाख तेरा हजार नऊशे चौ-याह तर) पे ा 
१५.०३% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . ११,९१,१९,१६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमा नुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस  अ धन राहु न यांचे बरोबर करार नामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा पमाणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१५३७०     वषय मांक – ९९ 
दनांक – २६/०२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सह आयु त यांचे जावक .मभां/७/का व/१९८/१५ द.२६/१२/२०१५ 
  मा.सह आयु त यानंी शफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास फॉगींग मशीन खरेद कामी ई- न वदा .२७/२०१५-१६ अ वये 
ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा त न वदाकारापैक  मे. रेखा इंिज.व 
स यांचे फॉगींग मशीन चे सवात लघु तम दर र. . २५,४४९/- .नग ा त झालेले आहेत. ा त 

लघु तम दरान ेआरो य वभागास १४ नग फॉगींग मशीन खरेद  कामी एकूण र. . ३,५६,२८६/- 
इतका खच येणार आहे. ा त लघु तम दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ५,७७,५००/- 
पे ा ३८.३०% ने कमी आहेत. सदर दर ि वकृत करणेस मा यता दलेल  असून यांचेबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१५३७१      वषय मांक – १०० 
दनांक – २६/०२/२०१६      वभाग – कायशाळा  
सुचक – मा. सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी   
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .काशा/१/का व/१५२/२०१६  
       द. २२/०२/२०१६ 
  मा.महापा लका आयु त यांची शफारस वचारात घेऊन- 

पंपर  चंचवड मनपाचे अि नशामक वभागाकर ता ०२ नग ि वक र पॉ स वेईकल व 
०१ नग वॉटर ाऊझर वाहने मनपा पे स फकेशन नुसार पुरवठा करणेकामी कायशाळा 
वभागाकडील न.नो. . १-३/२०१५-१६ व १-४/२०१५-१६ चे अनुस न मे. हायटेक सि हसेस यांचे 
बरोबर करारनामा क न ि वक र पॉ स हेईकल वाहने ०२ नग व वॉटर बाऊझर वाहने ०१ नग 
खरेद  करणेस व या कामी ि वक र पॉ स हेईकल ०२ नग वाहनांक रता त नग येणा-या 
र. . ३२,१८,०००/- तसेच वॉटर बाऊझर ०१ नग वाहनास येणा-या र. . ७१,८६,०००/- चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच दनांक २३/०२/२०१६ रोजी कुदळवाडी, चखल  येथील भीषण 
आगी या ठकाणी पा याचे टँकरची उणीव (कमतरता) ल ात घेता. अि नशामक वभागाकडील 

ता वत ०१ नग वॉटर बाऊजर (उपकरणांसह) खरेद  करणेचे वषयाम ये आणखी ०१ नग 
वाढ व वॉटर बाऊजर (उपकरणांसह) लघु तम न वदाकर मे. हॉयटेक इंिज.पुणे यांचेकडून सदरचे 
दराने खरेद  कर यास व या कामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक –१५३७२      वषय मांक – १०१ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – आरो य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . आमुक/४/का व/१२६/२०१६ द.२६/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मोठे र ते यां ीक प दतीन े (म.न.पा.मालक चे व 
ठेकेदार मालक चे रोड ि वपर वाहना दारे) साफसफाई करणे कामाची ई - न वदा नोट स . 
२/२०१५-१६ स द क न न वदा माग व यात आल  होती. सदर न वदेतील अट . २७ नुसार 
 न वदाधारक यांना नेमून दले या भागातील सव र ते साफसफाईचे काम दररोज पूण करावे 
लागेल. नेमून दले या भागातील र ते सफाईकामासाठ  वाहनाची जादा धाव झा यास यासाठ  
वेगळा आकार देय राहणार नाह . तथा प कामाचे वेळे य त र त व नेमून दले या 
भागा य त र त अ य भागातील काम क न घेत यास कमान नदशीत कलोमीटरपे ा जादा 
कलोमीटरचे साफसफाईचे वाढ व कामाचे बल त क.मी. मंजूर दराने तपासणीअंती देय 
राह ल. असे नमुद अस यान ेपुणे मु ंबई र यांची ( दापोडी हॅ रस ीज ते नगडी जकातनाका पयत) 

यां क प तीने रोडि वपर म शन दारे व आव यक तेथे मनु यबळा दारे साफसफाई व व छता 
करणेचे कामासाठ  स यि थतीत म.न.पा. मालक चे लहान रोडि वपर वाहन (VT -500) साठ  

मे.डी.एम.एंटर ायझेस यांचेकडून ा त झाले या लघु तम दराने सदर कामकाजासाठ  
खाल ल माणे खच येणार आहे. 

अ. . तप शल 

कामाचा 
दर र. . 
( त 
दन 
त 

क.मी. 
) 

त दन 
अपे त 
खच 
र. .            
(२ 
रोडि वपर 
वाहनांसाठ ) 

म ह यातील 
कामाचे २६ 
दवसानुसार 
मा सक खच 
र. . 

वा षक खच 
र. . 

द.१/४/२०१६ ते 
द.३०/११/२०१७ 
या कालावधीचा 
(२० म हने) 
खच र. . 

१ 

रोडि वपर खच- 

(मनपामालक चा लहान 

(VT -500)रोडि वपर 
वाहना दारे) 

यां क प तीने २ नग 
रोडि वपर म शन दारे व 
आव यक तेथे 
मनु यबळा दारे 
साफसफाई व व छता 

र. . 
२१९/- 

६२ क.मी. 
x र. . 
२१९/- = 
र. . 
१३,५७८/- 

र. .१३,५७८/-  x 

२६ दवस 
=र. .३,५३,०२८/-

र. . ३,५३,०२८/-
x १२ म हने = 
र. .४२,३६,३३६/- 

र. . ३,५३,०२८/-
   x २० म हने = 
र. .७०,६०,५६०/- 
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करणे. (म शन या 
देखभाल दु तीसह त 
दन 

ती कलोमीटरचाल वणेचा 
दर) 

 एकुण  १३,५७८/- ३,५३,०२८/- ४२,३६,३३६/- ७०,६०,५६०/- 

उपरो त नमुद केलेनुसार सदर कामासाठ  मे.डी.एम.एंटर ायझेस यांची २० म हन ेकालावधीसाठ  
ठेकेदार हणुन नेमणूक करण,े यांचेशी कामाचा करारनामा करणेस, तसेच उपरो त नमुद 
केलेनुसार येणा या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                   
ठराव मांक –१५३७३      वषय मांक – १०२ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी   
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . था/ न/का व/३९/१६ द.२५/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४४/०१-२०१५-१६ अ वये भाग. .४९ थेरगाव 
बापुजीबुवानगर येथील स ह.नं.९ म ये दवाखाना इमारत बांधणेकामी मे.ईगल इ ा. (इं) ल., 
न.र. . ४८,९३,९१,३०९/- (अ र  र. . अ ेचाळीस कोट  या णव लाख ए या णव हजार तीनशे 
नऊ फ त) पे ा ५.८६% कमी या मंजूर दराने र. . ४८,३७,४८,६२७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसलु करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
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ठराव मांक –१५३७४      वषय मांक – १०३ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५५/२०१६ द.२२/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
भाग .९ संभाजीनगर येथे व वध ठकाणी सीसी ट ह  यं णा उभारणेकामी म.ेफो न स 

इ ा चर न.र. .७४,९१,८४२/- (अ र  र. . चौ-याह तर लाख ए या णव हजार आठशे 
बेचाळीस फ त) पे ा ०.४५% कमी  या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट स अ धन राहू न ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                   
ठराव मांक –१५३७५      वषय मांक – १०४ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदुयत  
सुचक – मा. साद शे ी     अनुमोदक – मा.स वता साळुंके  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५३/२०१६ द.२२/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२१/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 
सीट  स हल स क रता सीसीट ह  यं णा उभारणे (ड भाग) कामी  मे.कॉमटेक टे लसो युश स 
ा. ल., न.र. .४९,९९,७३१/-(अ र  र. .एकोनप नास लाख न या णव हजार सातशे एकतीस 

फ त) पे ा  ०.४०% कमी  या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील 
न वदा अट स अ धन राहू न ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१५३७६      वषय मांक – १०५ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५४/२०१६ द.२२/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२१/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वये, 
सीट  स हल स क रता सीसीट ह  यं णा उभारणे (फ भाग) कामी मे.कॉमटेक टे लसो युश स 
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ा. ल., न.र. .२४,६५,९३०/- (अ र  र. .चोवीस लाख पास ठ हजार नऊशे तीस फ त) 
पे ा ०.५५% कमी  या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट स अ धन राहू न ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

                   
ठराव मांक –१५३७७      वषय मांक – १०६ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जा लंदर शंदे   
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४६६/२०१६ द.२५/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

उ यान/भु.ग.यो/जशुके मधील व युत कामांक रता मागणीनुसार उजाबचतीकामी  एल.ई.डी.  
फट ं ज खरेद  करणेकामी ई न वदा सुचना .२४/२-२०१५/१६ अ वये ऑनलाईन न वदा दर 
माग वणेत आले होत.े यामधील लघु तम न वदाकार म.े मेघा एनज  सो य़ुश स यांचे 
दरप कातील बाब . १,२, व ३ या सा ह याचे दर र. . १८,८५,८५०/-  आ ण मे. सॉ ट ीप पॉवर 
ॉड स यांचे बाब . ४ या सा ह याचे दर र. . २,४४,८००/- असे एकुण र. . २१,३०,६५०/- चे दर 

ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडुन करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेकामी केले या 
सं वदेची माह तीस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१५३७८      वषय मांक – १०७ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/४/का व/४६५/२०१६ द.२५/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 अ, ब, क, ड, ई व फ े य कायालयाचे काय े ातील वभागातील जु या सो. हे. 
फट ज काढुन उजाबचतीसाठ  एल.ई.डी. फट ं ज खरेद  करणेकामी ई न वदा सुचना .२४/१-
२०१५/१६ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आले होत.े यामधील लघु तम न वदाकार म.े 
मेघा एनज  सो य़ुश स यांच े दरप कातील बाब . १, ३, ४, ६ व ८ या सा ह याचे दर र. . 
१,३४,१२,५२०/-, मे. सुरज ि वच गअर कंपनी यांचे बाब . २ व ५ या सा ह याचे दर र. . 
८८,८०,०००/-, मे. पायरोटेक इले ॉ न स ा. ल. यांचे बाब . ७ या सा ह याचे दर र. . 
५,४५,२५०/- आ ण मे. सॉ ट ीप पॉवर ॉड स यांच े बाब . ९ या सा ह याचे दर र. . 
२,८५,१२०/-  असे एकुण र. . २,३१,२२,८९०/- चे दर ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडुन 
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करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१५३७९      वषय मांक – १०८ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग –बीआरट एस  
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . था/बीआरट एस/१०१ /२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या अथसंक पाम ये थाप य वशेष 
योजना या लेखाशीषकाअंतगत पान . ४९ अ. . २४३ नुसार अंदाजप क य र. . 
२५,००,००,०००/- इतक  असून सन २०१५-१६ या आ थक वषासाठ  र. . ५०,००,०००/- इतक  
तरतूद केल  आहे. महापा लके या २०१५-१६ या अथसंक पात उपरो त कामास महापा लका सभा 
ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ अ वये मंजुर  घे यात आल  आहे. वषयां कत कामाचे न वदापुव 
काम पुण झाले आहे. व न वदाप चात कामासाठ  क प यव थापन स लागार (Project 

Management Consultant) नेमणुक करणे आव यक आहे.  न वदाप चात कामाम ये कं ाटदारा या 
कामावर देखरेख ठेवण,े कामाची गुणव ता तपासण,े कं ाटदाराने सादर केलेल  देयके तपासणे इ. 
कामांचा समावेश आहे. तर  सदर काम करणेसाठ  अनुभवी व महापा लके या इतर क पांवर 
क प यव थापन स लागार (Project Management Consultant) हणुन  काम केलेले एश स 

इंिज नअस ा. ल. यांची  न वदाप चात कामासाठ  नेमणूक कर याचा ताव मा. आयु त, पंपर  

चंचवड महानगरपा लका यां या मा यतेसाठ  सादर कर यात येत आहे. महापा लके या च लत 
दरानुसार न वदाप चात कामासाठ  क प यव थापन स लागार यांना ि वकृत न वदा रकमे या 
(Accepted Tender Cost) १.४५% + सेवा कर फ  दे यात येत.े यानुसार  एश स इंिज नअस 
ा. ल. यांना उपरो त वषयां कत कामासाठ  न वदाप चात कामासाठ  क प यव थापन 

स लागार (Project Management Consultant) हणून नेमणूक कर यासाठ  कामा या ि वकृत 
न वदा रकमे या (Accepted Tender Cost) १.४५% + सेवा कराशी फ  अदा करावया या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक –१५३८०      वषय मांक – १०९ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – बीआरट एस 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.स वता साळुंके  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . था/बीआरट एस/१०२/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने बीआरट एसची यश वी अंमलबजावणी करणेसांठ  तां क 
स लागार ी तीक दवे यांची नयुि त प.ं च.ंमनपा व PMPML सवकष मदत व मागदशन 
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करणेकामी मा. थायी स मती ठराव .७०४८ द. १७/०६/२०१४, १०८५४ द. २७/०२/२०१५ व 
१२२०६ द.१९/०८/२०१५ नुसार केलेल  आहे. यांना र. . १.२५ लाख अ धक सेवाकर या माणे फ  
पोट  येणा-या खचास व एकूण दोन वष कालावधीसाठ  येक सहा म ह याला मा. थायी 
स मतीची वतं  मा यता घेऊन नेमणूक करणेस व सदरचा खच SUTP GEF Grant  मधून 
करणेस मा यता दे यात आलेल  आहे. ी तीक दवे ०१/०९/२०१४ पासून या पदावर काम कर त 
आहेत. यांची सहा म ह यांची मुदत २९ फे वुार  २०१६ रोजी समा त होत आहे. यांना पुढ ल 
सहा मह यांसाठ  (१ माच २०१६ त े ३१ ऑग ट २०१६) बीआरट एस क रता स लागार पद  
नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
                     सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

  ----------     
                   
ठराव मांक –१५३८१      वषय मांक – ११० 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – इ ेञीय वदयुत  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक .इ ेका/ व/५८/१६ द.१६/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह ीत इ े ीय कायालया अंतगत भोसर  येथे 
नयोजीत कु ती श ण क ाचा भु मपुजन समारंभ द.१९-०२-२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
मा.शरदचं जी पवार, माजी कृषीमं ी, भारत सरकार यांचे शुभह ते संप न होणार आहे.  सदर 
ठकाणी व युत वषयक कामे, ि पकर, माईक व जनरेटर यव था करणे या कामाचा खच 

र. .९११०७/-- ा त कोटेशननुसार लघु तम दर ४.२% कमी या दरान े मे. मुत  मंडप ि पकर 
अ ड इले क स, नगडी यास र कम पये ८७२८१/--- (अ र  र. .स यांऐशी हजार दोनशे 
ए याऐंशी पये फ त) करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
                   
ठराव मांक –१५३८२      वषय मांक – १११ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक .मभां/०४/का व/१३९/२०१६ द.२२/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 

 मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई न सु . 28/2015-16 

अ वये लघु तम न वदाकार 01. मे ह . एम. शंदे यांचे एकुण 62 बाबी, 02. मे आ शष 
एंटर ायजेस यांचे एकुण 08 बाबी, 03. मे अमृत मु णालय, चंचवड यांचे एकुण 03 बाबी, 04, मे 
वशाल एंटर ायजेस यांचे एकुण 12 बाबी, 05. मेजय गणेश ऑफसेट, पुणे यांच ेएकुण 15 बाबी व 
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06. मे गणराज ंटस, यांचे एकुण 05 बाबी असे एकुण 105 बाबी साठ  दर करारानुसार एक वष 
कालावधीक रता र. . 80,00,000/- (अ र  र. . ऐंशी लाख फ त) म ये मनपा व वध 
वभागाकडील छपाईकामी चे खचास  व यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
                   
ठराव मांक –१५३८३      वषय मांक – ११२ 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतूल शतोळे  
संदभ:-मा. सं या गायकवाड व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव- 
 
 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/३/२०१५-२०१६ अ वये, 
( भाग .६३ कासारवाडी येथील पवना नद या कडनेे संर क भंत बांधण)े साठ  मे.एस.बी.सवई 
या  ठेकेदाराची न वदा र कमे या (१,,२५,००,०००/- (अ र  .एक कोट  पंचवीस लाख) पे ा 
३७.००% कमी कमी दराने या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८२,६८,७५०/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख अडूस ठ हजार सातशे प नास फ त) पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अ टस अ धन राहु न यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
                   
ठराव मांक –१५३८४      वषय मांक – ११३ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अ नता तापक र  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक .मभां/७/का व/१८४/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपाचे वै य कय वभागास वॉयर मॅ ेसेस (गा या) खरेद कामी अ प मुदत ई- न वदा 
.३५/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन न वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा त 
न वदाकारांपैक  मे. टार फॅ ी स यांचे वॉयर मॅ ेसेसचे सवात लघु तम दर र. . २४८९/- .नग 
ा त झालेले आहेत. ा त लघु तम दराने वै य कय वभागास ५०० नग वॉयर मॅ ेसेस (गा या) 

खरेद  कामी एकूण र. .१२,४४,५००/- इतका खच येणार आहे. ा त लघु तम दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र.  १८,००,०००/- पे ा ३०.८६% ने कमी आहेत. सदर दर ि वकृत 
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करणेस मा यता दलेल  असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक –१५३८५      वषय मांक – ११४ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – फ ेञीय कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक .फ ेका/अ त/१०/का व/८९/२०१६ द.२४/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 पंपर  चंचवड महापा लका प रसरात अ त मण कारवाईचे संदभात मा. थायी स मती 
सभा ठराव .११७४४ द.१६/६/२०१५ अ वये अन धकृत हातगाडी,टपर , पथार वाले यांचे र यावर ल 
अ त मण, अन धकृत टॉलधारक याचंे पदपथावर ल अ त मण याबाबत वह त शासक य शु क 
वसुल करणेबाबत मा यता देणेत आलेल  आहे. या ठरावाम ये वाहनाचा वापर क न 

र यावर/फुटपाथवर यवसाय करणा-या यावसा यकाकडुन कती शासक य शु क वसुल करावे 
याचा अंतभाव करणेत आलेला नाह . े ीय कायालयांचे काय े ाम ये वाहनांचा वापर करणेत 
येऊन यवसाय कर त असलेचे नदशनास आले असून या वाहनांमुळे वाहतुक स/रहदार स अडथळा 
होत अस याने द.२०/७/२०१५ चे मा य तावानुसार संब धत वाहन यावसा यकाकडुन ती वाहन 
र. .५,०००/- शासक य शु क वसुल करणेत येत आहे. महारा  ां तक महानगरपा लका 
अ ध नयम कलम २३०,२३१ तसेच कलम ४३८(१)(२)(३) मधील तरतुद नुसार पंपर  चंचवड 
महापा लका प रसरात फळ व , भाजीपाला व , चकन व  व इतर यवसाय करणेसाठ  
वाहनांचा वापर करणारे यावसा यक/वाहनचालक यांचेकडून वसुल करणेत आलेले र. .५,०००/- 
शासक य शु काचे रकमेस काय तर मा यतेकामी व भ व यातह  वाहनाचा वापर क न 

र यावर/फुटपाथवर यवसाय कर त असले या यावसा यकांकडुन  र. .५,०००/- शासक य शु क 
वसुल करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

                   
ठराव मांक –१५३८६      वषय मांक – ११५ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११११/२०१६ द.२५/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .३८/२०१५-१६ मधील काम . ३ अ वये वाकड 
ते हंजवडी मनपा ह ीपयत बीआरट  र ता वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
न.र. .६,५५,०३,३७२/- (अ र  र. .सहा कोट  पं चावन लाख तीन हजार तीनशे बहा तर) पे ा  
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५.२५% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,५१,६७,६६७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक – १५३८७      वषय मांक – ११६ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

 कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत स.ेनं.१० ते गुलाबपु प उ यानापयत मल न:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/५७-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४७,३२०/- व 
हे काम मे.संजय कॉ ॅ टर यांना १३.८९% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास 
यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१५०२६ द.११/०२/२०१६ अ वये र.र.२०,३१,९२६/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. सदरचे काम २०% पुण झाले असून वॉड .२९ मधील गवळीनगर, 
गणेशनगर, व खंडेव ती झोपडप ी े  अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत 
झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे. याबाबत 
मा.आयु त यांनी सुचना दले या आहेत.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१८,६०,०१८/- वाढ व 
र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . २०,३१,९२६/- वाढ व र. . 
१८,६०,०१८/- एकूण सुधार त खच भाववाढ फरकासह र. .३८,९१,९४४/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

                    
ठराव मांक –१५३८८      वषय मांक – ११७ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सह आयु त यांचे जावक .मभां/८/का व/११३/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.सह आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे जैव व वधता यव थापन कायालयासाठ  आव यक 

 Revolving Chair FC- 909 full black maeh tilting  Mechanism broadbase  मॉडेल या २५ नग 
खु या व FC8082- 3 Reception Sofa Three Seater Black With Stainless, Black Leather ३ नग 
खरेद कामी कोटेशन नोट स ं . ३७/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन स द करणेत आल  होती. ा त 
न वदेम धल मे. ी. सि द वनायक इंडि ज यांचेकडील Revolving Chair FC- 909 full black 
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maeh tilting  Mechanism broadbase  मॉडेल या २५ नग खु या व FC8082- 3 Reception Sofa 

 Three Seater Black With Stainless, Black Leather ३ नग खु याक रता ा त लघु तम दराने 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या एकुण र. . १,९३,७९०/-  चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१५३८९      वषय मांक – ११८ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/५/का व/६४७/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२३/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, 
मनपा या वायसीएमएच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे नुतनीकरणांतगत 
अ याधु नक पॅकेज युनीट बस वणे कामी ( १ ते ५ श या क ) मे. पीड ॉ ट ा. ल., 
न.र. .९३,३३,६४६/- (अ र  र. . या णव लाख तेहतीस हजार सहाशे शेहचाळीस फ त) 
पे ा ५.०४% कमी पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
                   
ठराव मांक –१५३९०      वषय मांक – ११९ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा.अ नता तापक र     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/५/का व/६४६/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२३/२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 
मनपा या वाय.सी.एम.एच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे नुतनीकरणांतगत 
अ याधु नक पॅकेज यनुीट बस वणेकामी ( ६ ते ९ श या क ) मे.आनंद रे जरेशन 
न.र. .९३,२७,७६३/- (अ र  र. . या णव लाख स तावीस हजार सातशे ेस ठ फ त) 
पे ा ५.०१% कमी पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
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अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
  

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

                   
ठराव मांक –१५३९१      वषय मांक – १२० 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – वदयुत  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . वमुका/५/का व/६४८/२०१६ द.२३/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपा या व युत मु य कायालयाकडील न.नो. .२३/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, 
मनपा या वायसीएमएच णालयाम ये म यवत  वातानुकुल यं णेचे नुतनीकरणांतगत 
अ याधु नक पॅकेज युनीट बस वणेकामी (S.D.I.C.U क , यु ICU क , लेबर म क , N I C U 

क  व डटल क  इ.) मे. गल एअर कं डश नंग ए ड रे जरेशन न.र. .९२,९९,६२३/- (अ र  
र. . या णव लाख न या णव हजार सहाशे तेवीस फ त) पे ा ५.०६% कमी पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
  

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

                   
ठराव मांक –१५३९२      वषय मांक – १२१ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ी     अनुमोदक – मा.स वता साळुंके  
संदभ:-मा. आयु त यांचे जावक . था/ न/फ-मु य/४१०/२०१६ द.२२/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .४२/१२-२०१५-१६ अ वये भाग .१३ 
नगडी गावठाणम ये ीकृ ण मं दर जवळील ना याचे उव रत बांधकाम करणेकामी 
मे.एच.ए.भोसले यांची ( न वदा र कम .२८,०१,१२०/- अ र  र. .अ ावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ त ) पे ा ३०.२०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५२,९४१/- 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 झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न 
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या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१५३९३      वषय मांक – १२२ 
दनांक – २६/०२/२०१६              वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. सह आयु त यांचे जावक .मभां/५/का व/१७७/२०१६ द.२०/०२/२०१६ 
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे – 
 मनपाचे कायदा वभागाचे अंतगत असणा-या आकुड  यायालयाकडील झेरॉ स मशीन 
दु त करणेकामी आव यक असलेले पेअरपाट सा ह य (एकूण ३ बाबी) खरेद  क न दु ती 
करणेकामी कोटेशन नोट स . ३१/२०१५-१६ अ वये लघु तम न वदाकार मे. फो न स बजनेस 
मशीन यांना आव यक झेरॉ स मशीन दु ती करणेकामी एकूण र. . ७,६०१/- दर ि वकृत 
करणेत आलेले असून, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

                   
ठराव मांक –१५३९४      वषय मांक – १२३ 
दनांक – २६/०२/२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाड -४८ रहाटणीम ये ीनगर व तापक रनगर 
मधील जल न:सारण वषयक सुधार कामे  करणे ( न वदा -४/४/२०१५-१६) या कामांअंतगत 
समुारे ४० % काम पुण झालेले असून वेगाने नयमीत होणा-या प रसरा या मुलभूत गरजा 
पुरवणे तसेच व छ भारत अ भयानाचे धत वर/अनुषंगाने महारा  शासनाने सु  केले या व छ 
महारा  अ भयान काय मानुसार नागर  जनतेस व झोपडप ीधारकांस जल न:सारण सु वधा 
पुरवणे आव यक अस याने सदर पर सरात मलवाह यांची कामे करणे आव यक आहे. 
 सदर कामाअंतगत कृ णानगर , तापक रनगर झोपडप ी, गजानननगर, साई- तमनगर  
या ठकाणी मलवाह या टाकणे आव यक आहे. सदर ता वत कामा या र. . २४,६९,९३६/- या 
खचास मा. थायी स मती ठराव .१२४४९ वषय .४२ द.१५/०९/२०१५ अ वये मा यता 
मळालेल  आहे. सबब सदर कामाअंतगत करावया या वाढ व खचास र. . ९,८०,२१४/- सह 
सुधार त खच र. .३४,५०,१५०/- यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.           

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
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ठराव मांक –१५३९५      वषय मांक – १२४ 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 चखल  व च-होल  मलशु द करण क ाअंतगत भाग . ३ चखल  व मोरेव ती 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर न लका टाकणे व जल न:सारण नल कांची देखभाल 
दु तीची कामे करणे या कामाची नवीदा . १/५५/२०१५-१६, नवीदा र. . १४,९८,१५९/- व हे 
काम मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट यांना ३३.७६ % कमी या दराने दे यात आलेले आहे. या 
कामास थायी स मती सभा ठराव  द.२०/०२/२०१६ वषय . ६१ अ वये र. . ०९,९२,३८१/- चे 
खचास मा यता दे याचा वषय अवलोकनाथ ठेव यात आला आहे. परंतु वषय कत काम २५ % 
पुण झाले असुन भाग . ३ लगत भमश तीनगर झोपडप ी ेञ अस याने व छ भारत 
अ भयाना अंतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालय बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे 
आहे. याबाबत मा.आयु त यांनी सुचना दले या आहेत. या अनुषंगाने वषयांक त कामास र. . 
१९,८८,४१९/- वाढ व र कम खच होणार आहे. 
 तर  वर ल कामास या पुव ची ता वत खच मा यता र. . ०९,९२,३८१/-  वाढ व खच 
र. . १९,८८,४१९/-  असे एकूण र. .२९,८०,८००/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.         
                     

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

                   
ठराव मांक –१५३९६      वषय मांक – १२५ 
दनांक – २६/०२/२०१६               

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 महानगरपा लका सभा ठराव ं .३१५२ द.२४/०१/१९९६ अ वये रामकृ ण मोरे े ागृ हाम ये 
बु कंग ऑ फस असले या १४X९ मापाचे चटई ेञ अ.भा.मराठ  नाटय प रषद प.ं च.ं शाखा या 
सं थेस दले असून गेल  २० वष अ.भा मराठ  नाटय प रषद प.ं च.ं शाखा व पंपर  चंचवड 
कलारंग त ठान यां या संयु त वदयमाने सां कृ तक चळवळ या पंपर  चंचवड शहरात सु  
आहे व या शहरातील सां कृ तक चळवळीला पोषक वातावरण तयार केलेले आहे. 
 या दो ह  सं थेचे सभासद हे केवळ १५० होते ते आता ८०० सभासद झाले आहेत यामुळे 
१४X९  या मापाचे चटई ेञ ह जागा अ यंत अपुर  पडत असून या ठकाणी असलेल  उवर त 
जागा हणजे सदय प रि थतील ऑ फस १२६ चौ.फुट व अ त र त असलेल  जागा १२६ चौ.फुट 
व मोकळी जागा २८० चौ.फुट असून या ठकाणी नाटय वाचन, गायन सराव, नाटय श ण, 
लेखन पधा, बालनाटय वाचन अशा अनेक गो ट  सात याने चालत असतात तर  वर उ लेख 
के या माणे सव जागा अखील भारतीय मराठ  नाटय प रषद पंपर  चंचवड  शाखेस यापुढेह  
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नाममाञ दराने मा.महापा लका सभे या उमेदमा यतेवर कायम व पी दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                          
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------                       
ठराव मांक –१५३९७      वषय मांक – १२६ 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने पंपर  चंचवड शहराम ये नागर कांसाठ  
सावज नक वाचनालये चाल व यात येतात परंतु अप-ुया मनु यबळामुळे सदरची वाचनालये 
नयमीत चाल वल  जात नाह त यामुळे नागर कांची गैरसोय होते यामुळे भाग . २३ 
केशवनगर, चंचवड येथील मनपा या मालक चे महा मा फुले वाचनालय हे पर सरातील सामाजीक 
काम करणा-या महा मा योतीबा फुले मंडळास तमाह र. . १०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार 
फ त) मानधनावर चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                                      

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

ठराव मांक –१५३९८      वषय मांक – १२७ 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 पंपर - चंचवड मनपाचे पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अ भयंता ी. बरशे ी 
जयंत मधुकर यांचेकडील स या वापरातील वाहन जुने झा यामुळे वारंवार नादु त होत 
अस याने वभागातील कामकाजात अडचण नमाण होत,े याबाबत सदर अ धकार  यांना नवीन 
वाहन Tata Zest XT Qit 75PS (BSIV) खरेद  करणेस तसेच सदर वाहन खरेद  करणेकामी 
होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                   

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

ठराव मांक –१५३९९      वषय मांक – १२८ 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 भारत वकास श ण सं थेला पद यु तर वैदयक य अ यास म (BAMS या नंतरच)े 
राब व यासाठ  महारा  शासनाची तसेच वदया पठाची मा यता आहे. या सं थेचे वे शत 
वदयाथ  हे वैदयक य प रषदेकडे न दणीकृत असून यांना म.न.पा. णालयात श णासाठ  
परवानगी द यास म.न.पा. चा कोण याह  कारचा खच न होता मोफत श ीत डॉ टस मनपा  
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ला उपल ध होतील. संबं धत डॉ टस मनपा या त  डॉ टरां या मागदशनाखाल  कामकाज 
कर ता वत:हू न कोणताह  नणय घेणार नाह त. तसेच याकामी आव यक ते शु क मनपा ला 
अदा केले जाईल. याम ये मनपाचा फायदाच होणार आहे. तर  सं थेचे वे शत डॉ टरांना मनपा 

णालय श णाकामी उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                        

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------                       
ठराव मांक –१५४००      वषय मांक – १२९ 
दनांक – २६/०२/२०१६               

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 भाग . ४ कृ णानगर पोल स वसाहतीमधील कृ णानगर यायामशाळा कै. गजानन 
हेञे त ठाण, चखल , हेञेवाडी या त ठाणला ५ वष कराराने सेवा शु क .२०००/- (अ र  
. दोन हजार) ती म हना माणे देवून देखभाल संर ण व चालवणेकामी दे यास मा यता 

देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                     
 

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

                   
ठराव मांक –१५४०१      वषय मांक – १३० 
दनांक – २६/०२/२०१६               
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 मा. थायी स मती ठराव ११७९९ दनांक २३/६/२०१५ नुसार ई- न वदा सुचना २/२०१४-१५ ( 
३७१ रखवालदार मदतनीस पुरवणे बाबत म.े नॅशनल स युर ट  स ह सेस या सं थेस कामकाज 
व  ठराव मांक १२२२६ दनांक १९/०८/२०१५ अ वये मे. नॅशनल स यु रट  स ह ससे यांना 
कमचार  वभागणीस मा यता देणेत आलेल  आहे परंतु दो ह  ठरावात व कामकाज आदेशात मे. 
नॅशनल स यु रट  स ह ससे ा. ल. असे नाव झालेले आहे तर  म.े नॅशनल स यु रट  स ह ससे 
ा. ल. नावा ऐवजी मे. नॅशनल स यु रट  स ह सेस असे नाव वाचणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                                 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------     
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ठराव मांक –१५४०२      वषय मांक – १३१ 
दनांक – २६/०२/२०१६               

सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी  
संदभ:-मा.सं या गायकवाड व मा.सु नता गवळी यांचा ताव- 
 मा. थायी स मती ठराव मांक-११५५९ दनांक २६/०५/२०१५ नुसार मनपा या मु य 
इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय प रसराची यां ञक प दतीने तसेच मनु यबळा दारे 
दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी मे.बी. ह .जी. इंडीया ल. यांना आरो य मु य 
कायालयामधील १ वषाचा कामाचा आदेश दे यात आला होता. सदर आदेशाची मुदत संपु टात 
येणार अस याने मा. थायी स मतीम ये नमुद केले माणे मे.बी. ह .जी.इंडीया ल., यांचे 
साफसफाईचे कामकाज समाधानकारक अस यास एक वषानंतर पुढ ल दोन वष कालावधीक रता 
कमान वेतन कायदया माणे वेळोवेळी होणा-या दरांनुसार मनु यबळाचे दर ाहय ध न व इतर 
कोणतीह  वाढ न देता हणजेच आव यक लागणार  उपकरणे, रसायने व त सम बाबींसाठ  
लागणा-या खचाम ये वाढ न करता साफसफाईचे कामकाज यांचे समवेत झाले या करारना यास 
अ धन राहून अथवा न वन करारनामा  क न होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                                              

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------     
ठराव मांक – १५४०३      वषय मांक – १३२ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

मा. थायी स मती ठराव .११६८६ द.०९/०६/२०१५ मधील न वदा मंजूर दर 
र. .१०,६४,७०६/- हा मजकूर वगळून या ऐवजी र. .१७,७४,५१०/- हा मजकूर समा व ट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४०४      वषय मांक – १३३ 
दनांक – २६.०२.२०१६            वभाग- पाणीपरुवठा  
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.महापा लका आय त यांचे प  .जशुके/पापु/ब२/४१/२०१६, द.२५/०२/२०१६ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी  शफारस केले माणे - 
       मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप क .१ म ये पान .२२९ वर “ पंपर  चंचवड 
शहरासाठ  २४x७ पाणीपुरवठा कर या या ट ने स व तर क प अहवाल तयार करणे व इतर 
अनुषं गक कामे करणे ” या लेखा शषकांतगत र. .२,००,००,०००/- एवढ  तरतूद करणेत आल  
आहे.  उपरो त सव बाबींचा वचार करता शहरातील ४०%  भागाला २४x७ पाणीपुरवठा योजना 
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राब वणक रता तयार केले या DPR चे Third Party Appraisal के याब ल College of Engineering 

Pune सं थेला “Director College of Engineering Pune” (Payable at Pune) या नावे 
र. .४,०२,२४८/- (अ र  र. .चार लाख दोन हजार दोनशे अ ेचाळीस फ त) अदा करणेस  व 
याबाबत या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४०५      वषय मांक – १३४ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
    न वदा .८/२६-२०१४-१५ कामाचे  नाव – इ े ीय कायालय, भोसर  उप वभागीय 
टा यांव न पाणीपुरवठा करणेकामी मजूर पुर वणेचे काम मे.शुभम उ योग यांचेमाफत सु  असून 
या कामाची मुदत द.२६/०२/२०१६ रोजी संपत असलेने व नवीन ठेकेदाराची नेमणुक करणेसाठ  
न वदा कया चालू अस याने स यि थतीत पयायी यव था मनपाकडे उपल ध नसलेने 
मे.शुभम उ योग यांचा कामाचा अनुभव चांगला अस याने यांना  न वदेतील मा य दराने 
द.३१/०५/२०१६ पयत मदुतवाढ देणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४०६      वषय मांक – १३५ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१९/१-२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये चंचवड 
येथील पावती उ यानात नैस गक टया सुशो भकरण करणे व महारा ातील साधूसंताची व संत 
सा ह याची मा हती कट करणारे युर स उभारणे कामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड 
(सुधार त न.र. .२४,९४,०४७) (अ र  र. .चोवीस लाख चौ-या णव हजार स तेचाळीस फ त) पे ा 
७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,९४,०४७ पयत काम क न घेणेस तसेच 
न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार सदरची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
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ठराव मांक – १५४०७      वषय मांक – १३६ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 जनसेवा समाजक याण सं था रिज.नं.महा./८/२००५/पुणे, Ing no 8/05, F 32593 (P) 

से.नं.२७, लॉट नं.३७२ ा धकरण  नगडी पुणे ४४ ह  पंपर   चंचवड मधील था नक सामािजक 
सं था आहे.  लवकरच सु  होत असले या नगडी तसेच दापोडी, दापोडी ते नगडी दर यानचे 
पीएमपीएमएल बीआरट  बस मागावर ल बस थांबे साफसफाई नेमणूक कर याचे काम वर ल 
सं थेस ६ म हनेसाठ  ायो गक त वावर दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४०८      वषय मांक – १३७ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 “ Metropolitan Solutions 2016 – Create better cities (30th May 50 2nd June Berlin) 
The Conference Exhibition for the Urban Section ” या दनांक ३० मे ते २ जून २०१६ या 
कालावधी ब लन-जमनी येथे आयोिजत होणा-या प रषदेस उपि थत राह याबाबतचे मा.डॉ.जोचन 
कॉकलर, मबर ऑफ द मॅनेिजंग बोड, डच मे स, म सजेल डी, हॅनो हर-जमनी, यां याकडील 
नमं ण प  मा.महापौर यांना ा त झाले असून सदर प रषदेस मा.महापौर व मा.उपमहापौर 
उपि थत राहणार आहेत.  सबब मा.महापौर व मा.उपमहापौर यांना सदर प रषदेस उपि थत 
राहणेकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
 
ठराव मांक – १५४०९      वषय मांक – १३८ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत दनांक २७ फे ुवार  २०१६ रोजी मराठ  राजभाषा 
दना न म त मायबोल  श दो सव अंकुशराव लांडगे नाटयगृ ह, भोसर  येथे व २७ व २८ फे ुवार  
२०१६ रोजी रा य व ान दना न म त कला, सां कृ तक व व ान महो सव पंपर  चंचवड 
साय स पाक, चंचवड येथे आयोिजत करणेस व आव यकता अस यास न वदा न माग वता, 
करारनामा न करता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे व यापु ढे दरवष  या माणे 
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काय म आयोिजत करणेस व येणारा खच सां कृ तक व कला धोरण या लेखा शषातून खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४१०      वषय मांक – १३९ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 मा. थायी स मती ठराव .१३३०८ द.१०/११/२०१५ मधील “ दघी गायराण स.नं.७७ येथे 
१०,००० वृ ारोपण करणे ” ऐवजी “ महापा लका सभा ठराव .२४१ द.२२/०३/२०१३ चे 
धोरणा माणे सी.ई.डी.यु. २६२ (सी.एम.ई.दापोडी) व ३३० मराठा बटा लयन औंध कॅ प पंपळे 
नलख येथील मल टर  ह ीत वृ ारोपण करणे ”  हा मजकूर समा व ट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४११      वषय मांक – १४० 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडे न वदा नोट स .१/७७-२०१५-१६ अ. .६७ अ वये 
भाग .२१ संतोषनगर झोपडप ीतील थाप य कामाची देखभ ल दु ती करणेकामी थायी 

स मती ठराव .१३३३८ द.१०/११/२०१५ अ वये मे.पद मनी क शन ( न वदा र. .९,३३,३१५/-) 
पे ा ३३.१३% कमी या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .५,९६,१०८/- पयत काम करणेस 
मा यता देणेत आलेल  आहे.  शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य  मळावे 
यासाठ  क शासनाने व छ भारत मशन अंतगत यि तगत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) 
यासाठ  धोरण नि चत केले आहे. सदर धोरणाची अंमजबजावणी कर ता शासन नणय 
. वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ द.१५/०५/२०१५ अ वये नदश दे यात आलेले आहे.  सदर 

योजनेअंतगत कौटुं बक य तीगत शौचालय बांधणे व जल न:सारण न लका उपल ध क न देणे 
बंधनकारक आहे. यामुळे संपुण दळवीनगर भागातील संतोषनगर/उ योगनगर झोपडप ीत ेनेज 
लाईन टाक याचे काम चालू आहे. झोपडप ीतील र ते खण यामुळे तेथे लॉक ऐवजी सव  
काँ ट पे ह ंग क न सदरहु  र यांची दु ती करणे आव यक आहे.  तसेच काह  ठकाणी लॉक 
बस वणे तथा इतर अनुषं गक दु ती करणे आव यक आहे. दळवीनगर भागातील 
संतोषनगर/उ योगनगर र या या दु तीची या ती पाहता सदर या कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून या माणे काम करणे आव यक आहे.  याकामी सुधार त 
अंदाजप क य र. .१५,००,०००/- इतका खच येत आहे.  सदर अंदाजप क य र. .१५,००,०००/- 
इत या रकमेस मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४६, द.०४/०२/२०१६ अ वये सुधार त शासक य 
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मा यता मळालेल  आहे. यानुसार या कामा या मंजूर न वदा दराने सुधार त खच 
र. .१०,०३,०५०/- इत या र कमेपयत काम करणेस हणजेच र. .१०,०३,०५०/- - र. .५,९६,१०८/- 
= र. .४,०६,९४२/- इत या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – १५४१२      वषय मांक – १४१ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडे न वदा नोट स .१/७७-२०१५-१६ अ. .६२ अ वये 
भाग .२१ उ योगनगर झोपडप ीत पे ह ंग लॉक बस वणेकामी थायी स मती ठराव 
.१४२४४ द.२९/१२/२०१५ अ वये मे.एम.बी.क शन ( न वदा र. .९,३३,३१५/-) पे ा ७.८७% 

कमी या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .८,५९,८६३/- पयत काम करणेस मा यता देणेत 
आलेल  आहे.  शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य  मळावे यासाठ  
क शासनाने व छ भारत मशन अंतगत यि तगत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठ  
धोरण नि चत केले आहे.  सदर धोरणाची अंमजबजावणी कर ता शासन नणय . वभाअ 
२०१५/ . .२३/न व-३४ द.१५/०५/२०१५ अ वये नदश दे यात आलेले आहे.  सदर योजनेअंतगत 
कौटंु बक य तीगत शौचालय बांधणे व जल न:सारण न लका उपल ध क न देणे बंधनकारक 
आहे. यामुळे संपुण दळवीनगर भागातील उ योगनगर झोपडप ीत ेनेज लाईन टाक याचे काम 
चालू आहे. झोपडप ीतील र ते खण यामुळे तेथे लॉक ऐवजी सव  काँ ट पे ह ंग क न सदरहु  
र यांची दु ती करणे आव यक आहे.  तसेच काह  ठकाणी लॉक बस वणे तथा इतर 
अनुषं गक दु ती करणे आव यक आहे. दळवीनगर भागातील उ योगनगर मधील र या या 
दु तीची या ती पाहता सदर या कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून 
या माणे काम करणे आव यक आहे.  याकामी सुधार त अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इतका 
खच येत आहे.  सदर अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इत या रकमेस मा.शहर सुधारणा स मती 
ठराव .४८, द.०४/०२/२०१६ अ वये सुधार त शासक य मा यता मळालेल  आहे. यानुसार या 
कामा या मंजूर न वदा दराने सुधार त खच र. .२७,६३,९००/- इत या र कमेपयत काम करणेस 
हणजेच र. .२७,६३,९००/- - र. .८,५९,८६३/- = र. .१९,०४,०३७/- इत या वाढ व खचास मा यता 

देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ------------- 
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ठराव मांक – १५४१३      वषय मांक – १४२ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडे न वदा नोट स .१/७७-२०१५-१६ अ. .२९ अ वये 
भाग .२१ वजयनगर झोपडप ीम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 
थायी स मती ठराव .१३६०९ द.१७/११/२०१५ अ वये मे.मयुर मा ती मंगळवेढेकर ( न वदा 

र. .९,३३,३१५/-) पे ा २१.३०% कमी या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .७,३४,५१९/- पयत 
काम करणेस मा यता देणेत आलेल  आहे.  शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य  मळावे यासाठ  क शासनाने व छ भारत मशन अंतगत यि तगत घरगुती शौचालय 
बांधणे (IHHL) यासाठ  धोरण नि चत केले आहे.  सदर धोरणाची अंमजबजावणी कर ता शासन 
नणय . वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ द.१५/०५/२०१५ अ वये नदश दे यात आलेले आहे.  
सदर योजनेअंतगत कौटंु बक य तीगत शौचालय बांधणे व जल न:सारण न लका उपल ध क न 
देणे बंधनकारक आहे. यामुळे संपुण दळवीनगर भागातील वजयनगर/उ योगनगर झोपडप ीत 
ेनेज लाईन टाक याचे काम चालू आहे. झोपडप ीतील र ते खण यामुळे तेथे लॉक ऐवजी सव  

काँ ट पे ह ंग क न सदरहु  र यांची दु ती करणे आव यक आहे.  तसेच काह  ठकाणी लॉक 
बस वणे तथा इतर अनुषं गक दु ती करणे आव यक आहे. दळवीनगर भागातील 
वजयनगर/उ योगनगर मधील र या या दु तीची या ती पाहता सदर या कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून या माणे काम करणे आव यक आहे.  याकामी सुधार त 
अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इतका खच येत आहे.  सदर अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- 
इत या रकमेस मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४७, द.०४/०२/२०१६ अ वये सुधार त 
शासक य मा यता मळालेल  आहे. यानुसार या कामा या मंजूर न वदा दराने सुधार त खच 

र. .२३,६१,०००/- इत या र कमेपयत काम करणेस हणजेच र. .२३,६१,०००/- - र. .७,३४,५१९/- 
= र. .१६,२६,४८१/- इत या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४१४      वषय मांक – १४३ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडे न वदा नोट स .१/७७-२०१५-१६ अ. .०१ अ वये 
भाग .२१ उ योगनगर झोपडप ीम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 
थायी स मती ठराव .१४२४१ द.२९/१२/२०१५ अ वये मे.एम.बी.क शन ( न वदा 

र. .९,३३,३१५/-) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .७,४६,६५२/- पयत 
काम करणेस मा यता देणेत आलले  आहे.  शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य  मळावे यासाठ  क शासनाने व छ भारत मशन अंतगत यि तगत घरगुती शौचालय 
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बांधणे (IHHL) यासाठ  धोरण नि चत केले आहे.  सदर धोरणाची अंमजबजावणी कर ता शासन 
नणय . वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ द.१५/०५/२०१५ अ वये नदश दे यात आलेले आहे.  
सदर योजनेअंतगत कौटुं बक य तीगत शौचालय बांधणे व जल न:सारण न लका उपल ध क न 
देणे बंधनकारक आहे. यामुळे संपुण दळवीनगर भागातील उ योगनगर झोपडप ीत ेनेज 
लाईन टाक याचे काम चालू आहे. झोपडप ीतील र ते खण यामुळे तेथे लॉक ऐवजी सव  
काँ ट पे ह ंग क न सदरहु  र यांची दु ती करणे आव यक आहे.  तसेच काह  ठकाणी लॉक 
बस वणे तथा इतर अनुषं गक दु ती करणे आव यक आहे. दळवीनगर भागातील उ योगनगर 
मधील र या या दु तीची या ती पाहता सदर या कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणेत 
आलेले असून या माणे काम करणे आव यक आहे.  याकामी सुधार त अंदाजप क य 
र. .३०,००,०००/- इतका खच येत आहे.  सदर अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इत या रकमेस 
मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .४५, द.०४/०२/२०१६ अ वये सधुार त शासक य मा यता 
मळालेल  आहे. यानुसार या कामा या मंजूर न वदा दराने सुधार त खच र. .२४,००,०००/- 
इत या र कमेपयत काम करणेस हणजेच र. .२४,००,०००/- - र. .७,४६,६५२/- = 
र. .१६,५३,३४८/- इत या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------- 
 

ठराव मांक – १५४१५      वषय मांक – १४४ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

 डूडूळगांव अंतगत र यावर काश यव था व नुतनीकरण करणे ( न वदा .८/११-
२०१५-१६, न वदा दर ३१.५९% कमी) हे काम मे. वमलाई इले क काप रेशन, चंचवड यांना 
देणेत आले आहे.  या कामातून मोशी भाग .६ मधील इतर र यावंर काश यव था व 
नुतनीकरणाची कामे करणेस येणा-या र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ त) चे खचासह 
एकूण र. .२४,९९,७१०/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या णव हजार सातशे दहा फ त) इतका खच 
होणार आहे. या कामास मा.महापा लका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१६ अ वये 
र. .२५,००,०००/- इत या रकमेस शासक य मा यता मळाल  आहे.  सदर कामातून करावयाचे 
वाढ व कामास व याकामी येणा-या खचा या (र. .१५,००,०००/-) अदायगीस मा यता देणेत येत 
आहे.  तसेच उपरो त वषयां कत कामातून मोशी भाग .    मधील इतर र यांवर काश 
यव था व नुतनीकरणाची कामे करणे हे काम  न वदाधारक एज सी मे. वमलाई इले क 
काप रेशन, चंचवड यांचेकडून न वदा दराने सुधार त करारनामा क न घेणेस व याकामी येणा-
या वाढ व खचास (र. .१५,००,०००/-) मा यता देणेत येत आहे.  तसेच २०१५-१६ चे सुधारत 
अंदाजप कातील सावज नक सुर तता (इ े ीय) या लेखा शषा वर ल पृ ठ .३८६ अ. .१३ या 
वषयां कत कामास इमारत, शाळा शॉ पंग सटर (ड भाग) या लेखा शषावर ल पृ ठ .३९३ 
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अ. .७ चे कामातून र. .१०,३०,०००/- इतक  तरतुद वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४१६      वषय मांक – १४५ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 वॉड .५३ क पटेव ती वाकड प रसरात जल न:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जल न:सारण न लका टाकणे या कामाची न वदा .१/५४-२०१५-१६, 
न वदा र. .१३,८४,०२२/- व हे काम मे.संजय कॉ टर यांना २२.७७% कमी या दराने दे यात 
आलेले आहे.  या कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१४५४४ द.०५/०१/२०१६ अ वये 
र. .११,२२,३२४/- चे खचास मा यता देणेत आलेल  आहे.  तसेच सदर कामास मुळ शासक य 
मा यता र. .७५,००,०००/- मा.महापा लका सभा ठराव .६६३, द.०६/०४/२०१५ अ वये यापूव  
मा यता देणेत आलेल  आहे.  वषयां कत काम ५०% पूण झाले असून वॉड .५३ मधील 
हातोबानगर व आ णाभाऊ साठेनगर, वाकड झोपडप ी े  अस याने व छ भारत 

अ भयानांतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे 
आहे.  याबाबत मा.आयु त यांनी सुचना  दले या आहेत. यानुषंगाने उपरो त कामास 
र. .४६,८४,७५५/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता 
र..११,२२,३२४/- वाढ व खच र. .४६,८४,७५५/- एकुण सुधार त खच र. .५८,०७,०७९/- पयत खच 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४१७      वषय मांक – १४६ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
 भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ या जयंती न म त दापोडी येथील छ पती  
शवाजी महाराज, भारतर न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व तानाजी मालुसरे यां या पुतळयास व युत 
रोषणाई, मंडप यव था व अनुषंगीक यव था करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------- 
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ठराव मांक – १५४१८      वषय मांक – १४७ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 पंपर  चंचवड मनपा े ातील दघी जुना जकात नाका ते बोपखेल फाटा हा 
बी.आर.ट .एस. र ता वक सत करणेसाठ  मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात तरतुद 
करणेत आलेल  आहे. दघी जु या जकात ना याजवळील ता यात आले या ४५ मी. ं द 
बी.आर.ट .एस.र याचे काम करणे आव यक आहे.  अशा कार या कामाचा अनुभव असणारे व 
महापा लके या पॅनेलवर ल थाप य वषयक स लागार मे.इ ा कंग क सि टंग इंिज नअस ( ा) 
 ल. हे क प स लागार (PMC) आहेत.  मनपा या मा य व च लत दरानुसार क प 
स लागार यांना न वदा रकमे या २.३५% ( न वदा पूव ०.९% व न वदा पा चात १.४५%) 
अ धक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४१९       वषय मांक – १४८ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 भोसर  स.नं.१ येथील आर ण .४३१ म ये अ यावत णालय व वाचनालय बांधणे 
याकामाची मूळ न वदा र. .१८,५८,२७,७२१/- चे खचास मंजूर न वदा दर २.३५%  जा त दराने 
र. .१९,०१,९४,६७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या नधा रत बे सक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहू न 
सदरचे कामास ठराव .६२२६ द.२६/०२/२०१४ नुसार मा यता मळालेल  आहे.  तर  सदर 
कामाचे वाढ व न वदा र. .८५,००,०००/- इतके खचास मूळ मंजूर  न वदा दर २.३५%  जा त 
दराने खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४२०       वषय मांक – १४९ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 पंपर   चंचवड महानगरपा लका ह ीम ये शहर  भागात आढळणारे सप, पश,ू प ी व 
व य ाणी, अपघात त व य ाणी वन वभागा या  नयमानुसार यांना ता यात घेऊन यांचे 
संगोपन करणे व वन वभागा या मागदशनाखाल  यांना परत नसगात सोडणे, मानवी 
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आरो या या ट ने मह वाचे आहे.  याकामी या वषयातील अनुभवी असणारे सप म ांची 
भाग नहाय आव यकता अस याने कामगार क याण  वभागाकडील कुशल कामगारांना देय 

रोजंदार  दरानुसार एक त मानधनावर भाग नहाय ६ सप म ाची नयु ती करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४२१      वषय मांक – १५० 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील सांगवी ते कवळे व भ तीश ती चौक ते मुकाई 
चौक कवळे या बीआरट एस कॉर डॉरला जोडणा-या शंदेव ती, रावेत येथील १३ मी. ं द 
पाईपलाईन या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण करणेसाठ  मनपाचे अंदाजप काम ये तरतुद 
कर यात आलेल  आहे.  दोन बीआरट  कॉर डॉर एकमेकांना जोडणे आव यक आहे. यामळेु सदर 
र याच ेमजबुतीकरण, ं द करण करणे आव यक आहे. या कार या कामाचा अनुभव असलेले व 
मनपा या मा य स लागारां या याद म ये समावेश असणारे मे.पे हटेक क लटंटस,् पुणे – ०५ 
यांची मनपाचे मा य व च लत प दतीनुसार क प स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता 
देणेत येत आहे व क प स लागार यांची एकूण फ  न वदा रकमे या २.३५% ( न वदा पूव 
०.९% व न वदा पा चात १.४५%) अ धक सेवाकर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४२२      वषय मांक – १५१ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सांगवी/दापोडी मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६० 
सांगवी गावठाण मधील चं मणीनगर, व उव रत भागात जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणे या कामाची  न वदा .१/१४-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,९९२/- व हे काम मे.संजय 
कॉ ॅ टर यांना २७.७२% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास यापूव  मा. थायी 
स मती ठराव .१४५४९ द.०५/०१/२०१६ अ वये र.र.१७,०७,६०९/- पयत खचास मा यता देणेत 
आलेल  आहे. शहरातील नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  क  शासनाने 
व छ भारत अ भयानांतगत वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  
या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१८,७०,२५१/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास 
यापूव ची खच मा यता र. .१७,०७,६०९/- वाढ व र. .१८,७०,२५१/- एकूण सुधार त खच 
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र. .३५,७७,८६०/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४२३      वषय मांक – १५२ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत नेह नगर येथील 
भाग .३८ मधील वजय भा हौ.सोसायट  तसेच उव रत भागात जल न:सारण यव थेम ये 

सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/५३-२०१५-१६, न वदा र. . २२,४९,८५१/- व हे काम 
मे.संजय कॉ ॅ टर यांना १६.९९% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास यापूव  
मा. थायी स मती ठराव .१३८४७ द.०१/१२/२०१५ अ वये र.र.१९,६०,९८१/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .३८ म ये आंबेडकरनगर झोपडप ी े  अस यामुळे 
व छ भारत अ भयानांतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन 

टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .२१,०६,५०९/- वाढ व र कम खच 
होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . १९,६०,९८१/- वाढ व र. .२१,०६,५०९/- 
एकूण सुधार त खच र. .४०,६७,४९०/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४२४      वषय मांक – १५३ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाटनगर मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४१ म ये 
गांधीनगर, भारतमातानगर भागात तसेच मह  लाईफ पेस तसेच उव रत प रसरात 
जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/४४-२०१५-१६, न वदा 
र. .२२,४९,९६५/- व हे काम मे.संजय कॉ ॅ टर यांना १२.८९% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले 
आहे.  या कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१३८४६ द.०१/१२/२०१५ अ वये 
र.र.२०,५७,९४२/- पयत खचास मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .४१ मधील गांधीनगर, 
गु द तनगर, भारतमातानगर, वैशाल नगर झोपडप ी े  अस यामुळे व छ भारत 
अ भयानांतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक 
आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .२२,५४,००३/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल 
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कामास यापूव ची खच मा यता र. .२०,५७,९४२/- वाढ व र. .२२,५४,००३/- एकूण सुधार त खच 
र. .४३,११,९४५/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

------------- 
ठराव मांक – १५४२५      वषय मांक – १५४ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सांगवी/दापोडी मैलाशु द करण क ांतगत भाग .५८ 
नवी सांगवी येथील संत तुकारामनगर, समतानगर भागात व उव रत प रसरात जल न:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/६२-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,७५२/- व 
हे काम मे.देव क शन यांना २५.२७% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास 
यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१३८६७ द.०१/१२/२०१५ अ वये र.र.१७,६५,३०२/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. शहरातील नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  
क  शासनाने व छ भारत अ भयानांतगत वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे 
आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१९,३३,८३३/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  
वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. .१७,६५,३०२/- वाढ व र. . १९,३३,८३३/- एकूण सुधार त 
खच र. .३६,९९,१३५/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------- 
 
ठराव मांक – १५४२६      वषय मांक – १५५ 
दनांक – २६.०२.२०१६        
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत फुगेवाडी येथील 
भाग .६२ मधील गणेश सोसा.प रसर, आनंदवन, काटेव ती प रसरातील जु या व खराब 

झाले या जल न:सारण यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .७/३-२०१५-१६, 
न वदा र. .२९,९९,४६७/- व हे काम मे.एस.डी.अजवानी यांना ३४.००% कमी मंजूर दराने दे यात 
आलेले आहे.  या कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१४५०७ द.०५/०१/२०१६ अ वये 
र.र.२०,७८,६३१/- पयत खचास मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .६२ मधील आनंदवन, 
काटेव ती झोपडप ी स य े  अस यामुळे व छ भारत अ भयानांतगत झोपडप ीधारकांना 
वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर 
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कामास र. .१२,२१,३६९/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता 
र. . २०,७८,६३१/- वाढ व र. .१२,२१,३६९/- एकूण सुधार त खच र. .३३,००,०००/- पयत खच 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४२७      वषय मांक – १५६ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत दापोडी/बोपखेल 
येथील भाग .६४ म ये स दाथनगर तसेच उव रत प रसरात जल न:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/२७-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,६५८/- व हे काम 
मे.देव क शन यांना २४.००% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास यापूव  
मा. थायी स मती ठराव .१३८६८ द.०१/१२/२०१५ अ वये र.र.१७,९५,२२७/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .६४ मधील स दाथनगर, गुलाबनगर झोपडप ी े  
अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  
ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१६,२४,७७३/- वाढ व 

र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . १७,९५,२२७/- वाढ व 
र. .१६,२४,७७३/- एकूण सुधार त खच र. .३४,२०,०००/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४२८      वषय मांक – १५७ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत फुगेवाडी येथील 
भाग .६२ मधील ाने वर कॉलनी प रसर तसेच उव रत भागात जल न:सारण यव थेम ये 

सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/४६-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,५५७/- व हे काम 
मे.ह रशकुमार रामदास गायकवाड यांना ३०.००% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या 
कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१५२५७ द.१७/०२/२०१६ अ वये र.र.१६,५३,४२४/- पयत 
खचास मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .६२ मधील संजयनगर, र तलाल भगवानदास 
 लंबोरे व ती, झोपडप ी े  अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत झोपडप ीधारकांना 
वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर 
कामास र. .१४,९६,५७६/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता 
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र. . १६,५३,४२४/- वाढ व र. . १४,९६,५७६/- एकूण सुधार त खच र. .३१,५०,०००/- पयत खच 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १५४२९      वषय मांक – १५८ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत दापोडी येथील 
भाग .६१ मधील बॉ बे कॉलनी प रसर तसेच उव रत भागात जल न:सारण यव थेम ये 

सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/३२-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,७७५/- व हे काम 
मे.ह रशकुमार रामदास गायकवाड यांना ३०.००% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या 
कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१४९९१ द.०३/०२/२०१६ अ वये र.र.१६,५३,५८५/- पयत 
खचास मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .६१ मधील जय भमनगर, महा माफुलेनगर 
झोपडप ी े  अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक 
शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास 
र. .१४,९६,४१५/- वाढ व र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . 
१६,५३,५८५/- वाढ व र. . १४,९६,४१५/- एकूण सुधार त खच र. .३१,५०,०००/- पयत खच करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – १५४३०      वषय मांक – १५९ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या कासारवाडी मैलाशु द करण क ांतगत कासारवाडी 
येथील भाग .६३ मधील हराबाई झोपडप ी व उव रत भागात जल न:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/१५-२०१५-१६, न वदा र. .२२,४९,७५५/- व हे काम 
मे.ह रशकुमार रामदास गायकवाड यांना २७.९९% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या 
कामास यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१४९८७ द.०३/०२/२०१६ अ वये र.र.१७,०१,०५१/- पयत 
खचास मा यता देणेत आलेल  आहे. भाग .६३ मधील हराबाई लांडग े झोपडप ी े  
अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  
ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१८,९९,४४९/- वाढ व 

र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. . १७,०१,०५१/- वाढ व 
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र. .१८,९९,४४९/- एकूण सुधार त खच र. .३६,००,५००/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४३१      वषय मांक – १६० 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

 फ े ीय कायालयातील उव रत उ यानांची थाप य वषयक काम करणे ( न वदा 
.१६/२/२०१५-१६) कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आले आहे.  सुधार त 

अंदाजप कानुसार या कामावर वाढ व खच र. .२३,२२,६४८/- इतका होणार आहे.  (३३,००,०००/- - 
९,७७,३५२/- = २३,२२,६४८/-) सदर वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४३२      वषय मांक – १६१ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 

   भाग .२१ दळवीनगर मधील उ योगनगर भागात मु य र या या दो ह  
बाजूने फुटपाथ करणे व कलर पे हर टाई स बस वणे ( न वदा .४/५७-२०१५-१६, कामाची मळु 
अंदाजपञक य र कम र. .२०,००,०००/-, कामाची सुधार त अंदाजप क य र. .५०,००,०००/-) या 
कामा या सुधार त खचाची र. .३५,००,०००/- ( वाढ व र. .२१,०२,७१६/-) ला भाववाढ फरकासह 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक – १५४३३      वषय मांक – १६२ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सु नता गवळी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.सु नता गवळी यांचा ताव... 
  मनपाचे उ यानाचे भुमीपुजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  मंडप यव था करणे 
( व वध काय मांसाठ  मंडप यव था करणे) ( न वदा .१६/१७-२०१५-१६) कामाचे खचास 
सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आले आहे.  सुधार त अंदाजप कानुसार या कामावर वाढ व 
खच र. .२०,३८,२३५/- इतका होणार आहे. (२४,५०,०००/- - ४,११,७६५/- = २०,३८,२३५/-) 
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सदर वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – १५४३४      वषय मांक – १६३ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. रमा ओ हाळ यांचा ताव... 
  

कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत भाग .३४ ग हाणेव ती म ये मल न:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/९-२०१५-१६, न वदा र. .१४,९५,६७०/- व 
हे काम मे.संजय कॉ ॅ टर यांना २१.२३% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास 
यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१३८५१ द.०१/१२/२०१५ अ वये र.र.१२,३७,०४६/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. सदरचे काम ७०% पुण झाले असून वॉड .३४ मधील उव रत 
ठकाणी ेनेज लाईन टाकणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने सदर कामास र. .११,३९,५५७/- वाढ व 
र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. .१२,३७,०४६/- वाढ व 
र. .११,३९,५५७/- एकूण सुधार त खच र. .२३,७६,६०३/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------- 
 
ठराव मांक – १५४३५      वषय मांक – १६४ 
दनांक – २६.०२.२०१६       
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. रमा ओ हाळ यांचा ताव... 

 कासारवाडी मलशु द करण क ांतगत भाग .२९ इं ायणीनगर म ये मल न:सारण  
यव थेम ये सुधारणा करणे या कामाची  न वदा .१/४-२०१५-१६, न वदा र. .१४,९९,२४७/- व 
हे काम मे.संजय कॉ ॅ टर यांना १५.९९% कमी मंजूर दराने दे यात आलेले आहे.  या कामास 
यापूव  मा. थायी स मती ठराव .१३८४८ द.०१/१२/२०१५ अ वये र.र.१३,२२,४९३/- पयत खचास 
मा यता देणेत आलेल  आहे. सदरचे काम ५०% पुण झाले असून वॉड .२९ मधील गवळीनगर, 
गणेशनगर, व खंडेव ती झोपडप ी े  अस यामुळे व छ भारत अ भयाना अंतगत 
झोपडप ीधारकांना वैय तीक शौचालये बांधणेसाठ  ेनेज लाईन टाकणे आव यक आहे. याबाबत 
मा.आयु त यांनी सुचना दले या आहेत.  या अनुषंगाने  सदर कामास र. .१२,१३,०९८/- वाढ व 
र कम खच होणार आहे.  वर ल कामास यापूव ची खच मा यता र. .१३,२२,४९३/- वाढ व 



 89

र. .१२,१३,०९८/- एकूण सुधार त खच र. .२५,३५,५९१/- पयत खच करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 

 

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

 

  (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे) 
सभापती 

थायी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरस चव वभाग, 
मांक - नस/९/का व/८३/२०१६ 
दनांक – २६/०२/२०१६     
                                                           

                                                  
                                              नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    
 
 
 
 


