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

कायप का मांक - १८९ 
सभावृ तांत 

 

दनांक – २९/०९/२०१५                 वेळ – सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार दनांक 
२९/०९/२०१५ 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 होते. 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क डीबा ऊफ एस.के.बाप ु
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.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
१०) मा.तापक र अ नता मि छं  
११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२) मा.जा लंदर (बाप)ु शंदे 
१३) मा.काळे वमल रमेश 
१४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१५) मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य 
वै यक य अ धकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावड-ेसहआयु त,मा.पाट ल,मा.तुप-ेसहशहर अ भयंता, 
मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.पवार-कायालय अ ध क (सभाशाखा), मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, 
मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु त, मा.साळंुके-मु य उ यान 
अ ध क, मा.पोमण-संगणक अ धकार ,मा.दुधेकर,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात, 
मा.लडकत,मा.खाबडे,मा. परजादे,मा.बरशे ी,मा.जु ंधारे,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.गायकवाड,
मा.भोसले-कायकार  अ भयंता,मा.डॉ.गोरे-पशुवै यक य अ धकार , मा.बोदाडे- शासन अ धकार , मा.जरांडे-
सुर ा 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 ६२):- मनपाचे नगरस चव वभागाचे ंटरसाठ  हाडडी क खरेद बाबत-मा.सं या 

गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ६३):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 

ताव... 
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वषय मांक ६४):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी 

यांचा ताव... 
वषय मांक ६५):- . .३ चखल  रोपवाट केशेजार ल गायरानातील झाडे देखभाल संर णाचे काम 

अंशतः सेवाशु क त वावर देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी 
यांचा ताव... 

वषय मांक ६६):- रा कुल वेट ल ट ंग अिजं यपद पधा आयोजनाबाबत – मा. साद शे ी, 
मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ६७):- तरतदु म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 
ताव... 

वषय मांक ६८):- वाढ/घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ६९):- तरतुद वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 

ताव... 
वषय मांक ७०):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 

ताव... 
वषय मांक ७१):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 

ताव... 
वषय मांक ७२):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा 

ताव... 
वषय मांक ७३):- मा. थायी स मती सभा ठराव .११७०४, द.०९/०६/२०१५ म ये दु ती 

करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ७४):- मा. थायी स मती ठ. .८७३६ द.५/११/२०१४ म ये दु ती करणेबाबत - - 

मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ७५):- थाप य वषयक वकासकामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - - 

मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ७६):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 

मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ७७):- मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. यांचे वमान वासाबाबत – मा.रमा ओ हाळ, 

मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ७८):- ड े य कायालयातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या 

गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
वषय मांक ७९):- जाग तक ये ठ नाग रक दना न म त आयोजीत करणेत आले या 

काय मासाठ  येणा-या खचास काय तर मा यता मळणेबाबत... 
वषय मांक ८०):- गणेशो सव पधा २०१५ क रता होणा-या खचाबाबत... 
वषय मांक ८१):- व छ भारत अ भयान (नागर ) या धत वर व छ महारा  अ भयान 

(नागर ) अंतगत शौचालयांकर ता उपल ध करावया या नधीबाबत... 
वषय मांक ८२):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील कामांना तरतूद वग करणे व सुधा रत वाढ व 

खचास मा यता मळणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.बाळासाहेब तरस यांचा 
ताव... 
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वषय मांक ८३):- क  शासना या शहर  वकास मं ालय (MOUD) आयोिजत चीन व 

द ण को रया अ यास दौ-यासाठ  महापा लका आयु त यांना पाठ वणेबाबत... 
वषय मांक ८४):- तरतुद वग करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा. वनायक गायकवाड यांचा 

ताव... 
वषय मांक ८५):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.धनंजय आ हाट, 

मा.संपत पवार यांचा ताव... 
-------- 

खाल ल माणे सूचना मांडणेत आल . 
सूचक – मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा. साद शे ी 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वकासाचे श पकार दवंगत खासदार मा.रामकृ ण मोरे 
यां या मातो ी इंदूमती सदा शव मोरे (वय वष ८७) यांचे वृ ापकाळाने नधन झाले अस याने यांस व 
स मा. सद या अ णाताई भालेकर यांचा मुलगा वशाल दल प भालेकर यांचे दुःखद नधन झाले 
अस याने यांस ांजल  वाहणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाल. 
-------- 

मा.सभापती – सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न ांजल  अपण करावी.  
 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .) 
-------- 

दनांक २२/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१८८) सभावृ तांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
ठराव मांक – १२५५७     वषय मांक – १ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/४ड/का व/५६५/१४ द.०९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३,५९ व ६० मधील अन धकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज  

बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेबाबत.. 
वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२५५८     वषय मांक – २ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने कारवाई  

करणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५५९     वषय मांक – ३ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/०५/२०१४ 
वषय- अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२५६०     वषय मांक – ४ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५६१     वषय मांक – ५ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/३क/का व/१६५/१५ द.४/८/२०१५ 
वषय- . .३८ इ. ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२५६२     वषय मांक – ६ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पाप/ु६/का व/४३०/२०१५ द.२४/०८/२०१५ 
वषय - जल े  .७ वडमुखवाडी व न याने वकसीत होणा-या भागात व इतर ठक ठकाणी  

पाणीपुरवठा करणेसाठ  डी.आय. पाईपलाईन टाकणेबाबत... 
वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५६३     वषय मांक – ७ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – दूरसंचार 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .दूरसंचार/३/का व/८६/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

व युत मु यालयांतगत दूरसंचार वभागामाफत गतवष  व वध कामासाठ  न वदा माग वणेत 
आले या आहेत. मागील आथ क वषात तरतूद  अभावी तीन कामाची अं तम बले देणे बाक  आहे. यामुळे 
दूरसंचार वभागाचेच अंदाजप कामधून खाल ल माणे तरतूद वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ठराव मांक – १२५६४     वषय मांक – ८ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/३क/का व/१९२/२०१५ द.१७/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/२०/१/२०१५-१६ अ वये, भाग 
.६० सांगवी येथे ममतानगर ते ी.द त आ म पयत मुळा नद  व पवना नद  संगमावर संर क भंत 

बांधणे (गॅ बयन वॉल) कामी M/S. N A CONSTRUCTION PVT LTD ( न.र. .१,८६,७४,१३६/- (अ र  र. .एक 
कोट  शहाऐंशी लाख चौ याह तर हजार एकशे छ तीस) पे ा २४.४७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा 
मंजुर दराने  र. .१,४८,०९,८०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

अ  कामाचे नाव लेखा शष पृ ठ . 
सन 15-16 

ची मुळ 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 15-16 

चे सुधा रत 
तरतूद 

1 
मु य शासक य इमारतीम ये सीसी ट ह  
यं णा उभारणे 

दूरसंचार 

योजना 

381/4 5,00,000 20,00,000 0 25,00,000 

2 
मनपाचे पाणीपुरवठा वभागाक रता वायरलेस 
यं णा उभारणे 

382/17 5,00,000 0 5,00,000 0 

3 

मनपा मु य कायालयातील डोअर े म मेटल 
डटे टर बस वणे व सीसी ट ह ची अनुषं गक 
कामे करणे 

382/19 5,00,000 0 5,00,000 0 

4 
मु य शासक य इमारतीमधील दूर वनी 
यं णा नुतणीकरण करणे 

382/20 10,00,000 0 10,00,000 0 

5 
वायरलेस यं णा उभारणे, नुतणीकरण करणे व 
संचार मं ालयाचा परवाना नुतणीकरण करणे. 

दूरसंचार 

योजना 

380/10 0 25,000 0 25,000 

6 
मनपा व वध वभागाक रता वायरलेस यं णा 
उभारणे 

380/11 5,00,000 0 25,000 4,75,000 

7 

मनपा शायक य इमारतीमधील 
दुर वनी,फॅ स, एफसीट  राऊटर य़ं णेची 
देखभाल दु ती करण.े 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

710/3 10,00,000 3,00,000 0 13,00,000 

8 
मनपा शायक य इमारतीमधील 
दुर वनी,फॅ स, एफसीट  राऊटर य़ं णेची 
देखभाल दु ती करण.े 

710/7 10,00,000 0 3,00,000 7,00,000 
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ठराव मांक – १२५६५     वषय मांक – ९ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
सदंभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मभा/ं५/का व/८०२/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या नागरव ती वकास योजना वभागाकडील म हला व बाल क याण योजनेअंतगत 
म हलांना वयंरोजगारासाठ  मोफत शवणयं  वाटप खरेद कामी ई- न वदा .४०/२०१४-१५ चे जा हर 
कटन मुदतीत व बनचूक स द के याने दै.लोकमत यांना र. .१,०६,२६०/- (अ र  र. .एक लाख सहा 

हजार दोनशे साठ फ त), दै.महारा  टाई स यांना र. .१,०६,७९८/- (अ र  र. . एक लाख सहा हजार 
सातशे अठयान व फ त) व दै.टाई स ऑफ इं डया यांना र. .२,१२,३३५/- (अ र  र. . दोन लाख बारा 
हजार तीनशे प तीस फ त) या र कमा उपरो त वृ तप ास अदा करणेस व येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५६६     वषय मांक – १० 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – जल नःसारण 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ज न/२/का व/११३०/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -   

मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील  न.नो. .४/९/२०१५-१६ अ वये, वॉड .५५ रहाटणी 
पंपळेस दागर येथील शेलारव ती, पवनानगर, रहाटणी गावठाण म ये जल नःसारण न लकांचे सुधारणा 
कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .४८,००,०००/- (अ र  र. .आ ेचाळीस लाख) 
पे ा ३२.०१ %  कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .३४,२६,६९६/- 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 रककम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५६७     वषय मांक – ११ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – जल नःसारण  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ज न/२/का व/११३१/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील  न.नो. .४/२३/२०१५-१६ अ वये, वॉड .५५ रहाटणी 
पंपळेस दागर येथील पुवा रे सडे सी, कुनाल आयकोन समोर ल जल नःसारण न लकांचे सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN ( न.र. .४८,००,०००/- (अ र  र. .आ ेचाळीस लाख) पे ा 
३०.०१ %  कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने र. .३५,२७,४९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदेतील  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची रककम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५६८     वषय मांक – १२ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – जल नःसारण  
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ज न/२/का व/११३२/२०१५ द.१४/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या जल नःसारण  वभागाकडील  न.नो. .४/१/२०१५-१६ अ वये, कासारवाडी 
मैलाशु द करण क ाअंतगत . .६ मोशी येथे डुडुळगांव व उव रत ठकाणी मल नःसारण न लका 
टाकणेकामी M/S. BAHIRAT BROTHERS ( न.र. .३७,४९,९२४/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे चो वस) पे ा ३८.१०%  कमी) या ठेकेदाराकडून  न वदा मंजूर दराने 
र. .२४,३७,२६३/- 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 रककम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५६९     वषय मांक – १३ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहआयु त यांचे जावक .मभा/ं७/का व/९२६/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा.सहआयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपाचे मा हती व जनसंपक वभागा कर ता शॉल खरेद कामी कोटेशन नोट स स.ु .५२/२०१४-१५ 
अ वये ा त लघु तम कोटेशनधारक मे. टार फॅ ी स यांचेकडून ४०० नग शॉल एकुण र. .८७,३२०/- 
(अ र  र. .स याऐंशी हजार तीनशे वीस) म ये खरेद कामी ा त लघु तम दर ि वकृत क न 
यां याबरोबर व हत नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश नगत केलेला अस याने तुतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७०     वषय मांक – १४ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पाप/ु६/का व/६००/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६६ अ वये, से टर 
.२३ नगडी येथील जलशु ीकरण क मधील ट पा .१, २, ३ व ४ ची करकोळ देखभाल दु तीची 

कामे करणे या कामासाठ  मे.एच.एम.क शन ( न वदा र कम . ६५,३५,३१५/- (अ र  र. .पास ट 
लाख प तीस हजार तीनशे पंधरा फ त) पे ा १९.७७% कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
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र. .५५,०५,४४७/- 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. 

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

ठराव मांक – १२५७१     वषय मांक – १५ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/वा.क/का व/६/२०१५ द.१८/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वाहतूक/HO/१५/३१/२०१४-१५ अ वये, भाग .४७ 
काळेवाडी व . .४८ रहाटणी ीनगर या भागातील र ते व चौकाम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व 
वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस ( न.र. .९,८०,२१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख ऐंशी हजार दोनशे पंधरा) पे ा ३१.५०% कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने 
र. .७,०५,०२०/- पयत काम क न घेणेस अ धन राहू न याचंबेरोबर  करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७२     वषय मांक – १६ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 

संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५६९/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/८/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१२ कै.मधुकर पवळे हाय कूल मधील आव यक ठकाण या  दवाब ती यव थे 
मधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व युत वषयक 
कामे करणे (15-16) कामी मे.कौ तूभ इले कल ( न.र. .४,५३,९३४/- (अ र  र. .चार लाख ेप न हजार 
नऊशे चौतीस) पे ा ४०.०५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७३     वषय मांक – १७ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५६७/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/६/२०१५/१६ मधील अ. .१ अ वये, फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१३ नगडी गावठाण  मधील आव यक ठकाण या  दवाब ती यव थे मधील  
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नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व युत वषयक कामे 
करण े(15-16) कामी मे.कौ तूभ इले कल ( न.र. .४,५३,८७९/- (अ र  र. .चार लाख ेप न हजार 
आठशे ऐंशी) पे ा ४०.०५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७४     वषय मांक – १८ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५६५/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/१७/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .११ यमुनानगर  मधील आव यक ठकाण या  दवाब ती यव थे मधील 
नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व युत वषयक कामे 
करण े (15-16) कामी मे.कौ तूभ इले कल ( न.र. .४,५३,७३५/- (अ र  र. .चार लाख ेप न हजार 
सातशे प तीस) पे ा ४०.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७५     वषय मांक – १९ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५५७/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/१९/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 
भागातील जल े  .अ/५ ता हाणेव ती, हे ेव ती प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची 

कामे करणेकामी मे.एच.एम.क शन ( न.र. . ७,७०,३०६/- (अ र  र. .सात लाख स तर हजार तीनशे 
सहा) पे ा ३९.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७६     वषय मांक – २० 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५५९/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ 
भागातगत राजनगर, संजयनगर, इं ायणीनगर व यमुनानगर भागाम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.एम. क शन ( न.र. .७,००,२२७/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
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स तावीस) पे ा ३६.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७७     वषय मांक – २१ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५६१/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/७/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, फ भागातील 
जल े  .अ/३ सहयोगनगर, पीनगर, जोतीबानगर, तळवडे प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी मे. यंका  क शन ( न.र. .७,७०,२९१/- (अ र  र. .सात लाख स तर हजार 
दोनशे ए या नव) पे ा ३९.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७८     वषय मांक – २२ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – फ े य कायालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 

संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .फ े/ न/का व/५६३/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या फ े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/९/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये,  फ 
भागातील वेणीनगर, गणेशनगर प रसरातील पाणीपुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे. यांका क शन ( न.र. .७,७०,३०६/- (अ र  र. . सात लाख स तर हजार तीनशे सहा) पे ा 
३८.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५७९     वषय मांक – २३ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – झो नपु थाप य 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचे जावक .झो नपु/ था/ न/का व/५२४/२०१५ द.१०/०९/२०१५ 
 मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .३/१५-२०१४-१५ मधील अ. .०९ अ वये, 
भाग .६४ गूलाबनगर येथील लॉक नं.४ येथील (१२ स स) चे शौचालय पाडून २६ स सचे शौचालय 

बांधणेकामी मे. स द क  लंबीग अँ ड ेनेज सि हल कॉ ँ टर ( न.र. .३२,५८,४६०/- (अ र  
र. .ब तीस लाख आ ाव न हजार चारशे साठ  फ त) पे ा १.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मजुंर दराने र. .३२,०६,३२५/- 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 
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झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८०     वषय मांक – २४ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – उ यान 

सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.अ त.आयु त यांचे जावक .उ यान/६/का व/६५१/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.अ त.आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१५/२०१४-१५ अ वये, गजानन हे े उ यान 
देखभाल व संर ण करणेकामी मे. ी भैरवनाथ वयंसहायता सेवा सह. सं था मया. ( न वदा र कम 
४,७८,४४०/- (अ र  र. .चार लाख अ ्याह तर हजार चारशे चाळीस फ त) पे ा ४७.२०% कमी) या 
ठेकेदाराची न वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये २,५२,६१६/- माणे काम 
क न घेणेस तसेच न वदेतील नयम अट /शत स अ धन राहु न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८१     वषय मांक – २५ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१०४३/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .मु यालय/HO/१४/०४/२०१५-१६ अ वये, पंपर  चंचवड 
मनपा प रसराम ये PMPML कर ता उवर त ठकाणी बस टॉप बांधणे कामी मे.गजानन गो. मुठाळ 
( न.र. .४,४८,४६,५५९/- (अ र  र. .चार कोट  आ ेचाळीस लाख शेहेचाळीस हजार पाचशे एकोणसाठ) पे ा 
३३.७०% कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .३,१२,१९,९३२/- 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 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 – १२५८२     वषय मांक – २६ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पाप/ु६/का व/६०७/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
वषय - जलशु ीकरण क  से.२३ येथील पंपाचे जुने व नादु त टाटर बदलणेबाबत... 

वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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मांक –१२५८३      वषय मांक – २७ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मभा/ं४/का व/६७३/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई.- न.स.ु . ०७/२०१५-१६ 
अ वये, लघु तम न वदाकार बाब .०१ साठ  मे.एम.के. एंटर ायजेस, पणेु यांचे एकुण र. .१७,१००/-, 
बाब .०२ साठ  मे.डी.के. दोडके एंटर ायजेस, चंचवड यांचे एकुण र. .७,४९,३००/- व बाब .०४ साठ  
मे.भारती एंटर ायजेस, चंचवड यांचे एकुण र. .१,३३,५९५/- यानुसार मनपाचे व वध वभागासाठ  
आव यक व वध कागद सा ह याचे एकुण ०३ बाबींसाठ  सा ह य खरेद कामी एकुण र. .८,९९,९९५/- 
(अ र  र. .आठ लाख न या नव हजार नऊशे पं या नव फ त) चे खचास मा यता व यांचेबरोबर 
करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८४     वषय मांक – २८ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/फमु य/१२८/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२२/३३/२०१५-१६ अ वये, . .५ मधील जाधववाडी 
औ यो गक भागातील र ते वक सत करणेकामी M/S. BAHIRAT BROTHERS ( न.र. .६९,९९,४६०/- 
(अ र  र. .एकोणस तर लाख न या नव हजार चारशे साठ) ३७.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .४५,६५,४६८/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८५     वषय मांक – २९ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/फमु य/१२७/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२२/६५/२०१५-१६ अ वय,े . .५ मधील कुदळवाडी 
औ यो गक भागातील र ते वक सत करणेकामी M/S. M.P.DHOTRE CONST. ( न.र. .८६,७८,१७६/- 
(अ र  र. .शहाऐंशी लाख अ ्याह तर हजार एकशे शहा तर) ४९.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .४६,००,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन 
राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८६     वषय मांक – ३० 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३१/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३५//२०१५-१६ अ वये, . .९ 
संभाजीनगर येथील अं ेला गाडन येथील इमारतीची उव रत कामे करणेकामी M/S. ARSHAD SADIQ 
SHAIKH ( न.र. .२२,४०,८९३/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे या नव) ३२.३३ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,९२,२३३/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८७     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३२/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३२/२०१५-१६ अ वये, . .५ मधील 
शाळा इमारतीची रंगरंगोट  व करकोळ दु ती वषयक कामे करणेकामी M/S. OMKAR 
ENTERPRISES ( न.र. .१०,२७,०७७/- (अ र  र. . दहा लाख स तावीस हजार स याह तर) ३०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .७,५४,९०२/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५८८     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३३/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/४८/२०१५-१६ अ वये, . .११ मधील 
मनपा इमारतींची रंगसफद  रंगरंगोट  करणेकामी M/S. ZUNJAR CONSTRUCTION 
( न.र. .२०,८८,४०७/- (अ र  र. .वीस लाख अ ्याऐंशी हजार चारशे सात) ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१५,३४,९७९/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५८९     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३४/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५१/२०१५-१६ अ वये, . .१ तळवडे 
पीनगर येथे आव यक ठकाणी गटसची दु ती करणेकामी M/S. ZUNJAR CONSTRUCTION 

( न.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पंचाव न) ३७.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .९,१८,३१३/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५९०     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३५/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१/२०१५-१६ अ वये, . .१ पीनगर 
तळवडे अ याव यक ठकाणी गटसची दु ती करणेकामी M/S. ZUNJAR CONSTRUCTION 
( न.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पंचाव न) ३४.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .९,६२,४२८/- 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  
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – १२५९१     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३६/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३६/२०१५-१६ अ वये, नवीन . .१ 
तळवडे- पीनगर भागातील छोटे पादचार  मागास इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी M/S. ZUNJAR 
CONSTRUCTION ( न.र. .१४,००,३८७/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे स याऐंशी) ३९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .८,८२,३९१/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १२५९२     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३७/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२१/२०१५-१६ अ वये, . .१ 
तळवडे पीनगर येथील तळवडे गावठाण अिजं यतारा, घारजाई मंद र इ याद  प रसरातील गटसची 
दु ती करणेकामी M/S. ZUNJAR CONSTRUCTION ( न.र. .१४,००,४५५/- (अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे पंचाव न) ३४.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,६२,४२८/- 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 अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १२५९३     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३८/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/१०/२०१५-१६ अ वये, . .५ कुदळवाडी-
जाधववाडी मधील मशानभुमीची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. P J MOTWANI 
( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) २६.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१०,८६,७६५/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५९४     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१३९/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५३/२०१५-१६ अ वये, . .११ 
यमुनानगर दुगानगर चौक ते आंबेडकर चौक दो ह  बाजूने फुटपाथ करणेकामी M/S. P J MOTWANI 
( न.र. .१४,००,५०८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे आठ) ३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .९,८५,४०४/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५९५     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४०/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५७/२०१५-१६ अ वये, . .११ 
यमुनानगर मधील इमारत .३३ ते ५२ पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. P J MOTWANI 
( न.र. .१३,९५,६०४/- (अ र  र. .तेरा लाख पं या नव हजार सहाशे चार) ३०.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१०,११,२६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२५९६     वषय मांक – ४० 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 
सदंभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४१/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/७४/२०१५-१६ अ वये, . .११ 
यमुनानगर कै.गावबाबा काळभोर चौक ते वेणीनगर चौकापयत पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. P J 
MOTWANI ( न.र. .१३,९३,५०२/- (अ र  र. .तेरा लाख या नव हजार पाचशे दोन) ३१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,९५,१०७/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२५९७     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४२/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५०/२०१५-१६ अ वये, . .३ चखल  
मोरेव ती येते उव रत ठकाणी कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. DEEPALI CONST. 
( न.र. .१४,००,१९१/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे ए या नव) ३३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .९,७१,८०३/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२५९८     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फ/का व/१४३/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/६१/२०१५-१६ अ वये, . .३ चखल  
येथील प रसरात देखभाल दु तीची कामे करणेकामी M/S. DEEPALI CONST. ( न.र. .१४,००,५४२/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे बेचाळीस) ३५.५४ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .९,४७,९२९/- 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 अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२५९९     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४४/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/५८/२०१५-१६ अ वये, . .३ चखल  
सोनवणेव ती येथे कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी M/S. DEEPALI CONST. ( न.र. .१४,००,१९१/- 
(अ र  र. .चौदा लाख एकशे ए या नव) ३५.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .९,४२,३९९/- 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 अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६००     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४५/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/६२/२०१५-१६ अ वये, . .९ 
संभाजीनगर येथील प रसरात नवीन फुटपाथ तयार करणेकामी M/S. VISHNU VITHOBA NARALE 
( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) ३२.८२ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर 
दराने र. .९,८७,९४१/- 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  
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०१     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४६/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/६७/२०१५-१६ अ वये, . .९ मधील 
मनपा इमारतींची उव रत कामे करणेकामी M/S. VISHNU VITHOBA NARALE ( न.र. .१४,००,५५४/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चोप न) ४०.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने 
र. .८,७९,४०८/- 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 अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय  
सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४७/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२८/२०१५-१६ अ वये, . .५ म ये 
EWS ते कुदळवाडी प रसरातील र ते जी एस बी वेट म स व बीबीएम प दतीने वक सत करणेकामी 
M/S. ANANT BALKRISHNA BAHIRAT ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) 
३६.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,३०,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४८/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३०/२०१५-१६ अ वये, . .४ 
कृ णानगर र यांचे ं द करण खडीमु माने क न ाऊट ंग करणेकामी M/S. ANANT BALKRISHNA 
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BAHIRAT ( न.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) ३३.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .९,७४,२६५/- 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 अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . था/ न/२ब/का व/१५४/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१५/२०/२०१५-१६ अ वये, पुनावळे येथील स.नं. ४३, ४४, 
४५ व ४७ मधील १८ मी. ं द डी.पी. र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करणे करणेकामी मे.अजवानी 
इ ा. ा. ल. ( न.र. .६३,०१,८६८/- (अ र  र. . ेस ट लाख एक हजार आठशे अडुस ट) ३४.५६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .४३,३०,१४०/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६०५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१४९/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/३७/२०१५-१६ अ वये, . .५ म ये 
भैरवनाथ मंद र समोर ल भागात र ते जीएसबी वेट म स व बीबीएम प दतीने वक सत करणेकामी 
M/S. SHREE GANESH CONSTRUCTION ( न.र. .१४,००,५१५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचश े
पंधरा) ३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,५५,८५१/- 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 अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६०६     वषय मांक – ५० 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/फमु य/१५०/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ/HO/७/२३/२०१५-१६ अ वये, . .५ जाधववाडी 
कुदळवाडी डांबर  र ते करकोळ दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी M/S. SHREE GANESH 
CONSTRUCTION ( न.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहा नव) २८.०२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१६,९३,६४७/- 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 अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२६०७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – झो. न.प.ु थाप य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो. न. था./ न/का व/५३३/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
वषय - भाग .८ झोपडप ीम ये द तनगर येथील धोबीघाट येथील जूने लॉक . ७ (८ स सच)े  

शौचालय पाडून २६ स सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ५१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १२६०८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – झो. न.प.ु थाप य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो. न. था./ न/का व/५३०/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
वषय - भाग .८ व यानगर झोपडप ीम ये द तनगर रामनगर मेनरोड येथे न वन १८ स सचे  

शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ५२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

 
 
 
 



 22 
 
ठराव मांक – १२६०९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – झो. न.प.ु थाप य  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो. न. था./ न/का व/५३१/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
वषय - भाग .८ व यानगर झोपडप ीम ये लॉक .४ (०६ स सच)े लॉक .२ (१० स सच)े  

शौचालय पाडून न वन २६ स सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ५३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------- 
 
ठराव मांक – १२६१०     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – झो. न.प.ु थाप य  
सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो. न. था./ न/का व/५३२/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
वषय - भाग .८ व यानगर झोपडप ीम ये पारधी व ती येथील जूने लॉक .२ (१० स सच)े  

शौचालय पाडून २६ स सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ५४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १२६११     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – झो. न.प.ु थाप य  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो. न. था./ न/का व/५२८/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/७-२०१४-१५ अ वये, भाग .८ व यानगर 
 येथील झोपडप ीमधील अंतगत र त ेhot mix प दतीने डांबर करण करणे व इतर अनुषां गक कामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .१८,६६,६५९/- (अ र  र. .अठरा लाख सहास ट हजार सहाशे 
एकोनसाठ फ त) पे ा १५.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मजंरु दराने र. .१५,८६,४७४/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६१२     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य वाहतूक मु य 

सुचक-मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/वाह-मु य/१०/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वा/ था/HO/२८/२/२०१३-१४ अ वये, क भागात भोसर  
प रसरातील र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सधुारणा वषयक कामे करणेकामी मे.रेणूका क शन 
( न.र. .८,३९,४४०/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळीस हजार चारशे चाळीस) ३८.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,४६,४७५/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२६१३     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य वाहतूक मु य 

सुचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/वाह-मु य/११/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वा/ था/HO/२८/५/२०१३-१४ अ वये, क भागात च होल  
प रसरातील र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.रेणूका क शन 
( न.र. .८,३९,३५९/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळीस हजार तीनशे एकोणसाठ) ३७.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,५५,२३६/- 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 
अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६१४     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २२/०९/२०१५     वभाग – थाप य वाहतूक मु य 

सुचक-मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक-मा.अ नता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अ भयंता यांचे जावक . था/ न/वाह-मु य/१२/२०१५ द.२२/०९/२०१५ 
 मा.शहर अ भयंता यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .वा/ था/HO/२८/१६/२०१३-१४ अ वये, टे को र ता, 
संभाजीनगर, शाहू नगर, के.एस.बी.चौक म ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.रेणूका 
क शन ( न.र. .८,४०,२२८/- (अ र  र. .आठ लाख चाळीस हजार दोनशे अ ावीस) ३८.०० % कमी) 
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या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .५,४६,९८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश नगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६१५     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय, जल नःसारण 

सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ब े/ज न/TBDrainage/२७७/२०१५ द.१६/०९/२०१५ 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  

JNNURM अंतगत ताथवडे येथील जल नःसारण सु वधा पुर वणेस क  शासनाने CSMC बैठक 
.१२९ द.२६.१२.२०१३ अ वये र. .४१४९.७२ ल  रकमेस मा यता दलेल  आहे. या कामाम ये 

जल नःसारण न लका टाकणे, पं पग टेशन, मैलाशु द करण क  बांधणे इ. कामांचा समावेश आहे. वर ल 
कामांपैक  जल नःसारण न लका टाकणेची कामे न. .१८/१-२०१३-१४ व न. .१८/२-२०१३-१४ नुसार 
स द कर यात येवून कामे स यि थतीत सु  आहेत. या कामांम ये सुमारे ५० क.मी इत या लांबीची 

मलवा हनी टाकणे या कामाचा समावेश असुन यापैक  सुमारे १० क.मी इत या लांबी या मलवा हनीचे 
काम पुण झालेले आहे. मैलाशु द करण क प कामाची न वदा लवकरच काढणेत येत आहे. सदर 
कामांसाठ  शासना या नयमानुसार दर ३ म ह यांनी (Quarterly) य थ सं थेमाफत तां क 
लेखाप र ण क न घेऊन याचा अहवाल MMRDA ला सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर योजनेसाठ  
क /रा य शासनाकडून अनुदानाचा प हला ह ता ा त झालेला आहे. पुढ ल ह ते मंजूर क न घेणे पुव  
कामाचे Third Party Inspection क न अहवाल सादर करणे आव यक आहे. यापुव  शासनाने JNNURM 
माफत मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. यांची नेमणूक Third Party InspectionAgenay/ Independend 

Review and Monitoring Agency (IRMA) हणून करणेत आलेल  होती. तथापी, यांची मुदत द. 
३१/०३/२०१५ रोजी संपु टात आलेल  असुन तां क लेखा प र णाकर ता (Third PartyTechincal Audit) 
सं थेची मनपा माफत नेमणूक करणेबाबत  MMRDA  कडुन कळ वणेत आलेले आहे.  तसेच MMRDA, 

मु ंबई येथे द. २७/५/२०१५ चे सभेत झाले या नणयानुसार दर ३ म ह यांनी IRMA माफत क पांचे 
तां क लेखाप र ण क न याचा अहवाल सादर के या शवाय ULB अंतगत सवच क पांचा पुढ ल ह ता 
मनपास ा त होणार नाह . सबब, तां क लेखाप र णाकामी Third Party InspectionAgency/ 

Independend Review and Monitoring Agency (IRMA) ची नेमणूक करणे आव यक आहे.  यानुसार 
यापुव  महारा  शासनाने नेमणूक कर यात आले या NCPEInfrastructure India (P) Ltd. है ाबाद व 
मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. मुंबई यांना या वभागाकडून वचारणा कर यात आल .  NCPEInfrastructure 

India (P)Ltd.  यांचेकडील द.१८/८/२०१५ चे प ा वये Third Party InspectionAgency/ Independend 

Review and Monitoring Agency (IRMA) हणून काम करणेस तयार असलेबाबत कळ वले आहे. तसेच 
Desk Review Report (One Time Report) साठ  र. .२,००,०००/- + सेवाकर आ ण येक 
Constructions Stage Report (Quarterly Visit)साठ  र. . ६५,०००/- + सेवाकर या माणे यांची फ  
असलेचे कळ वले आहे. मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. मुंबई यांनी यांचेकडील द.२५/८/२०१५ चे प ा वये 
काम करणेस इ छुक असलेचे कळ वले आहे. मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. यांनी Quarterly Visit साठ  
त Visit साठ  .५०,०००/- + सेवाकर या माणे दर दलेले आहेत. वर ल दो ह  पैक  मे. ीखंडे कं स टंट 
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ा. ल. यांचे दर कमी अस याचे दसुन येत.े यामुळे सदरचे काम मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. 

यांचेकडून त Visit .५०,०००/- + सेवाकर यानुसार करणेस हरकत वाटत नाह . साधारणपणे कामाचा २ 
वषाचा कालावधी वचारात घेता कं शन टेज व पो ट कं शन टेज चा कालावधी वचारात घेता 
१० ते १२ Visit हो याची श यता आहे. यानुसार एकुण खच र. .६,००,०००/- + सेवाकर इतका येणार 
आहे. तर  सदर खचास मा. थायी स मतीची मंजूर  आव यक आहे. या माणे मे. ीखंडे कं स टंट ा. ल. 
मु ंबई यांचेकडून ती Visit .५००००/-+ सेवाकर (एकुण खच ६,००,०००/- + सेवाकर) यानुसार काम 
करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १२६१६     वषय मांक – ६० 
दनांक – २९/०९/२०१५     वभाग – ब े य कायालय 

सुचक-मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा. े य अ धकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६०२/२०१५ द.२१/०९/२०१५ 
 मा. े य अ धकार  यांनी शफारस केले माणे -  

मनपा या ब े य कायालय, थाप य वभागाकडील न.नो. .१/३७/२०१५-२०१६ अ वये, थेरगाव 
भाग .५० थेरगाव गावठाण पदमजी पेपर मल येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटलवर ल ा त 

त ार स अनुस न करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणेसाठ  मे. श पा कं शन ( न वदा 
र कम पये ९,१०,२६५/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार दोनशे पास ठ  फ त) पे ा ३२.०० % कमी) 
या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,४९,९२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या 
अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १२६१७     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २९/०९/२०१५      

सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.अि वनी चंचवड,े मा.सुभ ा ठ बरे यांचा ताव - 

मा.म हला व बालक याण स मती  सभा दनांक २३/०९/२०१५ ठराव .४ नुसार, सहा े ीय 
कायालयांतगत पंपर  चंचवड शहराम ये सुमारे १०,००० म हला बचत गट आहेत.  परंतु “पवनाथडी” 
म ये सवच म हला बचत गटांना सहभागी होता येत नाह .  सवाना सहभागी क न घे यासाठ  म हलां या 
कला गुणांना वाव दे यासाठ  सहा े ीय कायालयांतगत “पवनाथडी” आयोिजत करावी व याकामी    
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच नागरव ती वकास योजना वभागामाफत बचत 
गटांतील म हलांनी उ पा दत केले या व तू ंना बाजारपेठ उपल ध हावी या हेतूने दरवष  पवनाथडी ज ा 
या भ य उप माचे आयोजन कर यात येते. या माणेच या वष  देखील डसबर २०१५ म ये सांगवी 
येथील पी.ड ल.ूडी. मैदानावर पवनाथडी ज ेचे आयोजन कर यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – १२६१८     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 नगरस चव वभागाकडे कॅनन कंपनीचा IR4045 हा ंटर कायाि वत आहे. सदर या ंटरवर 
दरमहा साधारणपणे ६०००० झेरॉ स काढ या जातात. यामुळे ंटरवर ताण जा त माणात येतो आहे. 
स या ंटरची हाड ड क खराब झालेने ती बदलणे आव यक आहे. याकर ता हाड ड क खरेद  करणे 
आव यक आहे. सदरचे कामकाजाची तातडी वचारात घेता हाड ड स मे.एस.बी.इले ॉ न स, पुणे 
यांचेकडुन थेट प तीने खरेद  करणेस आ ण याकामी येणा-या य  खच र. .१०,३५५/- मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – १२६१९     वषय मांक – ६३ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील महसुल  वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६२०     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील भांडवल  कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६२१     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 भाग .३ चखल  रोप वाट केशेजार ल गायरानातील झाडे देखभाल संर णाचे काम व इं दरा 
गांधी उ यान देखभाल संर णाचे काम अकरा म हने कालावधीकर ता यो य या अंशतः सेवा शु क 
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त वावर माऊल  बेरोजगार सं था, चखल  यांस दे यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२६२२     वषय मांक – ६६ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा. साद शे ी     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. साद शे ी,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 मा. ी.शरदचं जी पवार साहेब यां या अमृत महो सवी वषा न म त ११ ते १५ ऑ टोबर २०१५ 
या कालावधीत रा कुल वेट लि टंग अिजं यपद पधा महारा  रा य वेट लि टंग संघटना व महारा  
ऑ लि पक असो सएशन यांचे सहकायाने आयोिजत कर यात येणार असून रा कूल समुहातील सुमारे 
३५ देशांचे ३०० खेळाडू उपि थत राहणार असून पधसाठ  अंदाजे १.२५ कोट  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – १२६२३     वषय मांक – ६७ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .२४,३०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२६२४     वषय मांक – ६८ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 मनपा या सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील महसुल  मु यालय योजनेतील तावात नमुद 
कामात वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१३,४०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२६२५     वषय मांक – ६९ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-१६ या आ थक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,५०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६२६     वषय मांक – ७० 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वशेष योजना वषयक 
कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

     (वाढ/घट र. .५६,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६२७     वषय मांक – ७१ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वशेष योजना वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १२६२८     वषय मांक – ७२ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वशेष योजना वषयक 
कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

-------- 
ठराव मांक – १२६२९     वषय मांक – ७३ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा. सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 

मा. थायी स मती ठराव .११७०४ दनांक ९/६/२०१५ अ वये, अंध व अपंग व या याना 
ो साहना मक ब ीस र कम अदा करतांना अपंग वाची ट केवार  कमान ४०% पे ा जा त असणे 

आव यक या माणे नकषास मा यता दे यात आल  असून यास मा.महापा लका सभा ठराव . ७०१, 
दनांक २०/०६/२०१५ अ वये मा यता दे यात आल  आहे. सदर अपंग वा या ट केवार या माणात 
४०% पे ा जा त असणे याऐवजी ४०% कंवा यापे ा अ धक असणे आव यक, अशी दु ती क न 
या माणे कायवाह  करणेस व यास मा यता देणेकामी मा. महापा लका सभेकडे शफारस करणेत आहे. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ व यात यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – १२६३०      वषय मांक – ७४ 
दनांक – २९/०९/२०१५        

सुचक-मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 

ठराव . ८७३६ द. ५/११/२०१४ अ वये करणेत आले या ठरावाम ये न. . ६/२४-२०१४-२०१५ 
. .५८ येथे ठक ठकाणी असलेले पेि हंग लॉकची दु ती करणे व इतर कामे करणेकामी मे. ओमकार 

क शन या ठेकेदाराची न वदा र कमे या (१७,९५७४०/- अ र  र. . सतरा लाख पं या नव हजार 
सातशे चाळीस) पे ा ४४.००% कमी दराने हणजे १०,५५,८९५/- पयत काम क न घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १२६३१     वषय मांक – ७५ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 

क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमुद वकासकामांम ये वाढ घट कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.        (वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      -------- 
ठराव मांक – १२६३२     वषय मांक – ७६ 
दनांक – २९/०९/२०१५       

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. साद शे ी यांचा ताव.. 

महानगरपा लके या सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १२६३३                वषय मांक – ७७ 
दनांक – २९/०९/२०१५           

सुचक-मा.रमा ओ हाळ         अनुमोदक- मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.रमा ओ हाळ, मा सं या गायकवाड 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा. थायी स मती अ य , 
मा.आयु त माट सट चे कामकाजासाठ  दनांक ८/९/२०१५ ते ९/९/२०१५ रोजी उपि थत रा हले होते. 
यासाठ  यांचे जाणे आ ण राह याची सोय मे.सदगु  ॅ हल अडँ टुस, पंपर  याचंेकडून करणेत आल  
आहे. याकामाच े बल . ५/७६ द. १०/९/२०१५ र. . १,२०,७००/- आ ण बल . ५/७७ द. १०/९/२०१५ 
र. . ४७,३५०/- असा एक त खच र. . १,६८,०५०/- एवढा आलेला आहे. सदरचे कामकाजाची तातडी 
वचारात घेता मा.महापौर मा.उपमहापौर, मा. थायी स मती अ य , मा.आयु त यांचे द ल  जाणे-येणे 
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आ ण राहणेचा खच मे. सदगु  ॅ हल अँड टुस, पंपर  यांचेकडून थेट प दतीने करणेस आ ण 
याकामी येणा-या य  र. .१,६८,०५०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १२६३४                 वषय मांक – ७८ 
दनांक – २९/०९/२०१५          

सुचक- मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक– मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा. साद शे ी याचा ताव.. 

ड े ीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामा या तरतूद म ये तावात 
नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .३२,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १२६३५                 वषय मांक – ७९ 
दनांक – २९/०९/२०१५        वभाग – मा हती व जनसंपक  

सुचक-मा.सं या गायकवाड        अनुमोदक- मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.आयु त यांचे जा. . माजस/ं२/का व/२३५ द.२८/९/२०१५  
 मा.आयु त यांनी शफारस केले माणे- 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने जाग तक ये ठ नाग रक दनाचे औ च य साधून   
द.१/१०/२०१५ रोजी ा.रामकृ ण मोरे े ागृ ह चंचवड येथे शहरातील ये ठ नाग रकांकर ता काय माचे 
आयोजन करणेत आलेले आहे. यासाठ  काय माचे मानधन, चहापान, ना टा, बँनर, ना यगृ हाचे भाडे  
मनोरंजना मक गीत गायनाचा काय म, आरो य वषयक पु तके खरेद  इ. साठ  अंदाजे र. .९३,०००/- 
(अ र  र. . या नव हजार फ त) इत या खचास काय तर मा यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १२६३६                 वषय मांक – ८० 
दनांक – २९/०९/२०१५        वभाग – मा हती व जनसंपक  

सुचक-मा.सं या गायकवाड        अनुमोदक- मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जा. . माजस/ं६/का व/२३५ द.०७/९/२०१५  
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे- 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने शहरातील सावज नक गणेशो सव मंडळाचे व वध 
वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन कर यात येत.े या पध अंतगत मंडळास धनादेशा वारे 
ब सांची र कम मृती च ह व शि तप क देऊन स कार केला जातो. तसेच शांतता बैठक बाबत 
रंगमं दर भाडे, ले स, बँनर, पध या प र ण स मतीचे मानधन, चहापान, भोजन व मृ त च ह इ. 
यव थेकर ता तसेच गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थे कर ता तातडीने खच करावा 
लागणार आहे. याक रता थेट प दतीने र. . ३,७२,०००/- (अ र  र. .तीन लाख बहा तर हजार फ त) 
इत या अंदाजे खचास काय तर मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १२६३७                 वषय मांक – ८१ 
दनांक – २९/०९/२०१५        वभाग – जेएनएनयुआरएम  
सुचक-मा.सं या गायकवाड        अनुमोदक- मा. साद शे ी 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांच ेजा. . जेएनएनयुआरएम/३/का व/३२३ द.२८/९/२०१५  
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे- 

व छ भारत अ भयान क पाअंतगत पा  लाभाथ ना वैयि तक सौचालय उभारणेकर ता मनपा 
ह सा उपल ध करणेक रता सन २०१५-२०१६ “ सरदार पटेल नागर  गृ ह नमाण अ भयान” या 
लेखा शषावर ल र. .१०,००,०००/- इतक  र कम जेएनएनयुआरएम क ाकडील “ व छ भारत अ भयान”  
या लेखा शषावर तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १२६३८                 वषय मांक – ८२ 
दनांक – २९/०९/२०१५          

सुचक-मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक- मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव.. 
 महानगरपा लके या सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद केले या 
वकासकामांना वधी स मती ठराव .१०७ द.३१/७/२०१५ अ वये सुधार त शासक य मा यता 
मळालेल  आहे. तावात नमुद प ानुसार कामांचे सुधा रत वाढ व खचास व तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. . ६०,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १२६३९                     वषय मांक – ८३ 
दनांक – २९/०९/२०१५        वभाग – थाप य बीआरट एस  

सुचक-मा.शांताराम भालेकर        अनुमोदक- मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे जा. . था/BRTS/९४२/१५ द.२९/९/२०१५  
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे- 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका क  शासन व जाग तक बँक यां या सहा याने SUTP क प 
राब वत आहे. सदर क पाअंतगत जाग तक बँकेने २ उ डान पुलासाठ  अथसहा य कज पाने दलेले 
असून यासोबत Global Environment Facility (GEF) Fund/Grant दलेला आहे. सदर GEF ॅट मधून 
Technical Assistant व Training and Capacity Building साठ  खच करावायाचा आहे. जाग तक बँके या 
नुपूर गु ता यांनी द. २१ स टबर २०१५ या E-mail वारे द. २८ ऑ टोबर २०१५ ते ७ नो हबर २०१५ 
दर यान Guangzhou, China  व Seoul, Busan/Sewong, South Korea या शहरातील BRTS संबंधीचे  
Reforms, Bike Sharing, Intermodal Intergation या वषयाचा अ यास दौरा आयोिजत केलेला अस याचे 
कळ वले आहे. सदर E-mail वारे महापा लका त नधी हणून मा.आयु तांना नमं त केले आहे. 
मा.आयु तांचा वषयां कत दौ-याचा सव खच हा मनपास जाग तक बँकेकडून मळाले या GEF ँट मधून 
Training and Capacity Building अंतगत करणेत येईल. सबब, क  शासना या शहर वकास मं ालय 
MoUD द. २८/१०/२०१५ ते ७/११/२०१५ या कालावधीत आयोिजत चीन व द ण को रया या अ यास दौ-
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याक रता मा.आयु त यांना पाठ वणेस व याक रता येणा-या य  खचास मा यता दे यात 
येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक – १२६४०              वषय मांक – ८४ 
दनांक – २९/०९/२०१५           

सुचक- मा.सं या गायकवाड        अनुमोदक- मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव.. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाम ये तावात नमुद 
माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. . १३,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १२६४१                 वषय मांक – ८५ 
दनांक – २९/०९/२०१५         

सुचक-मा.धनंजय आ हाट        अनुमोदक- मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.संपत पवार यांचा ताव.. 

महानगरपा लके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. . ६०,००,०००/-) 

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी स मती 
             पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरस चव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/११६/२०१५ 
दनांक - २९/०९/२०१५                             

                                                 
       कायालय अ ध क                                   

              पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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


