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

कायप का मांक - १९७  
(सभावृ ांत) 

दनांक - २४/११/२०१५              वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २४/११/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
२. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कंमतराव  
३. मा.तापक र अिनता म छं  
४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५. मा.काळे वमल रमेश 
६. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.डोईफोडे-सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर 

अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु , 
मा.दुधेकर,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.शेख,मा.गायकवाड,मा.र पारखी-काय.अिभयंता,मा.बडे- शासन 
अिधकार ,मा.आ ीकर-सह यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल) हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

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

सूचक – मा.रमा ओ हाळ         अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा. थायी सिमती सद य मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे यांची सभा य  हणून िनवड करणेत 
यावी.  

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

 

(मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
 

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

 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
 
 पॅर स येथील दहशतवाद  ह यात मृत पावले या य ंस तसेच हवेली तालु याचे माजी 
आमदार मोतीराम पवार यांचे दुःखद िनधन तसेच श हद संतोष महाड क यांस ांजली वाहून  
सभा मंगळवार दनांक १/१२/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ पयत तहकूब करणेत यावी.  

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

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

 
सभा य  :- पॅर स येथील दहशतवाद  ह यात मृत पावले या य सं तसेच हवेली तालु याचे 

माजी आमदार मोतीराम पवार यांचे दुःखद िनधन तसेच श हद संतोष महाड क 
यांस ांजली वाहून  सभा मंगळवार दनांक १/१२/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ 
पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

-------- 
 
 

  (मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे) 
सभा य  

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १९७  
(सभावृ ांत) 

( दनांक २४/११/२०१५ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०१/१२/२०१५           वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२४/११/२०१५ची 
तहकूब सभा मंगळवार, दनांक ०१/१२/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

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

 

यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा. उ हास जगताप - नगरसिचव, मा. तळदेकर - 
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकुर-उपसंचालक-नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , मा.च हाण,  
मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 
मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.फंुदे, मा.दुरगुडे-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल-
ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे,मा.थोरात, मा.पठाण, 

मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.काबंळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.र पारखी, मा.पुजार ,मा.सोनवणे 
- कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे - पशुवै क य अिधकार , मा.बोदडे, मा.बडे, मा.जाधव- शासन 
अिधकार , मा.अ ीकर-सह यव थापक य संचालक, पीएमपीएमएल, मा.लावंड-कायदा अिधकार , 
मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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ठराव मांक – १३६९२     वषय मांक – १  
दनांक –०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८५/१५ द.२१/१०/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/१/२०१५-१६ अ वये, . .५७ पंपळे 

गुरव येथील १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द ड .पी. र यांना फुटपाथ तयार करणे, ड हायडर 
बस वणे व रंग वणे व रेन वॉटर लाईन टाकणे इ याद  कामे करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. 
ा.ली. (िन.र. .३,७३,४८,२७३/- (अ र  र. .तीन कोट  याह र लाख आ ठेचाळ स हजार 

दोनशे याह र) पे ा ३५.११% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,५४,४७,०५९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून 
यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३६९३     वषय मांक – २  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३८२/१५ द.२१/१०/२०१५ 

वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते  
 खड करण व बीबीएमने वकिसत करणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – १३६९४      वषय मांक – ३  
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/६४५/२०१५ द.२३/१०/१५ 
वषय- भाग .२६ काळभोरनगर, फुलेनगर झोपडप ट  मधील लॉक .२ शेजार  मोक या  

जागेत पोलीस चौक जवळ नवीन २६ िस सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३६९५     वषय मांक – ४  
दनांक – ०१/१२/२०१५        

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा.अ नी िचंचवडे, मा. ा लांडे यांचा ताव -  

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक २८/१०/२०१५ ठराव .८ नुसार, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील म हला बचत गटांना ो साहन िमळणेकामी दरवष  
मनपा यावतीने पवनाथड  आयो जत कर यात येते. यावष  येणा-या पवनाथड  ज ेचे जानेवार  
२०१६ म ये एच.ए.मैदानावर आयोजन कर यात यावे. कारण हे ठकाण शहरा या म यवत  
भागात असून वाहन पाक ग तसेच इतर सोयीसु वधां या बाबतीत प रसर उपयु  अस याने संपूण 
शहरातून ाहक वग मोठया सं येने ये यास सोईचे होईल. यामुळे िन त म हला सबलीकरणास 
मदत होईल. तर  पवनाथड  ज ा एच.ए.मैदानावर आयो जत कर यास व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३६९६      वषय मांक – ५  
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग– थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काअ/बीआरट एस/३४२/१५ द.२१/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

थाप य बीआरट एस वभागाकड ल देहू आळंद  र ता १) देहू आळंद  र ता सा.०.०० 
कमी ते ८.२५० कमी (देहुगाव ते मोशी जाधववाड  ह या र यापयत) ३० मी. ड .पी. माणे 
उव रत कामे करणे. हे काम मे. मातेरे इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य 
र कम ६०,०१,७८,१८४/-) सदर कामास सन २०१५-१६ या अंदाजप कात ९,०७,००,०००/- 
इतक  तरतुद कर यात आली होती. २) देहू आळंद  र ता सा.८.२५० कमी ते १५.२५० कमी  
(मोशी जाधववाड  ह या र यापासून ते आळंद  गावा पयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत 
कामे करणे. हे काम मे. अजवानी इ ा चर या कंपनीस िमळाले असून (अंदाजप क य 
र कम ४४,३०,१५,५६२/-) सदर कामास सन २०१५-१६ साठ  १६,२८,८१,९८९/- इतक  तरतुद 
उपल ध आहे. वर ल दो ह  कामे गती पथावर असून वर ल तरतुद अपुर  पडत आहे. माच 
पयत वर ल तरतुद अपुर  पडत आहे. उपल ध तरतुद म ये काम पूण करणे श य होणार नाह . 
सबब कामांचे तरतुद त वाढ होणे गरजेचे आहे. तसेच थाप य बी.आर.ट .एस. वभागातील 
उपरो  कामास इतर कामावर ल तरतुद  कमी क न आव यक तरतुद वाढ वणे श य आहे. 
याअनुषंगाने तावासोबत जोडले या प ा माणे कामां या उपल ध तरतुद त वाढ कर यात 

आ यास सदर कामांचे  देयक अदायगी करणे सोयीचे होणार अस याने तावासोबत जोडले या 
प ातील कामांचे सन २०१५-१६ चे तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३६९७     वषय मांक – ६  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/८३४/२०१५ द.४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. . ८ अ वये, 
थेरगाव स.नं.९ येथे स या या २० ल  िल. मते या टाक शेजार  न वन २० ल  िल. मतेची 
पा याची उंच टाक  बांधणेकामी मे. वजय ह  साळंुख(ेिन.र. .१,३०,७१,३५९/- (अ र  र. .एक 
कोट  तीस लाख एकाह र हजार तीनशे एकोणसाठ फ ) पे ा-९.९०% जादा) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१,४३,६५,४२३/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३६९८      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – मा यिमक िश ण 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक–मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/२०९/१५ द.४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मु य लेखा व व  आिधकार  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.यां या दनांक–
२८/१०/२०१५ चे प ा वये इ.५ वी ते १० वी या मोफत बसपास पोट  ८.३३ कोट ची मागणी केलेली 
आहे. सन २०१५-१६ या शै णक वषातील मनपा ह तील मनपा या सव ाथिमक व मा यिमक 
शाळांतील तसेच खाजगी मा यता ा  व ालयामधील व ा याना एकुण बसपास या र कमेएवढ  २५ 
ट के र कम  व ा याकडुन वसुल केली जाणार असुन अशा कारची मोफत बस  पास योजना 
राब वणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार यांनी आगाऊ र कम िमळणेबाबत वनंती केली 
आहे.  सन २०१५ -१६ या शै णक वषाम य मनपाह तील इ.५ वी ते १० वी मधील व ा याना 
मनपा माफत मोफत बस पास हे पी.एम.पी.एम.एल.माफत वत रत करणेत आलेल ेआहेत.सदरची 
बस पास योजना ह  पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणेत आलेली आहे. पी.एम.पी.एम.एल. यांनी 
दवाळ  सणा या पा भुमीवर आगाऊ र कम िमळणेकामी वनंती केली आहे.सन २०१४-१५ चा 
य  खच वचारात घेता सन २०१४ -१५ म य ५० ट के र कम मोफत बसपास साठ  आगाऊ 

अदा करणेत आलेली होती परंतु  सन २०१५–१६ या धोरणाम य बदल झालेने व सन २०१४-१५ 
म ये झालेला य  खच वचारात घेता पी.एम.पी.एम.एल.यांना सन २०१५-१६ या शै णक 
वषातील मोफत बसपास योजनेअतगत व वध उप म या लेखािशषातुन आगाऊ र कम 
.३,००,००,०००/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१३६९९      वषय मांक – ८  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक . था/िन/फ-मु य/२३०/१५ द.४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४/२०१५-१६ अ वये, तळवडे आ ण 
िचखली िसमेवर ल २४ मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. .२,५२,०९,३२९/- (अ र  र. .दोन कोट  बाव न लाख नऊ हजार तीनशे 

एकोणतीस) पे ा ३४.२२% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,७४,११,८३१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७००      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२२९/१५ द.४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२/२०१५-१६ अ वये, वेणीनगर चौक ते 
तळवडे गांव पयतचा २४ मी. ं द चा र ता (उवर त कामे) करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . २,५२,०९,७१४/- (अ र  र. .दोन कोट  बाव न लाख नऊ हजार सातशे चौदा) 

पे ा ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १,७४,७२,९७९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७०१      वषय मांक – १०  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२२८/१५ द.४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१/२०१५-१६ अ वये, िचखली कुदळवाड  
येथील हॉटेल वसावा ते सावता माळ  मंद र पयतचा ३० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकिसत 
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करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२,५२,०९,९२९/- (अ र  र. .दोन कोट  
बाव न लाख नऊ हजार नऊशे एकोणतीस) पे ा ३३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,७४,११,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७०२      वषय मांक – ११  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५८५/१५ द.५/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२/२०१५-१६ अ वये, भाग .५७ 
पंपळेगुरव येथील अंतगत व मु य र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. .४,६६,८५,३४१/- (अ र  र. .चार कोट  सहास  लाख पं याऐंशी 
हजार तीनशे ए केचाळ स) पे ा ३५.४६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३,१६,३७,२५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७०३      वषय मांक – १२  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग–म यवत  औषध भांडार 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/१९०/२०१५ द.५/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

म.न.पा दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक औषधे/सा ह यखरेद  साठ , दोन वषासाठ  
(सन २०१४-१५ व २०१५-१६) ई िन वदा .४/१,४/२,४/३,४/४ व ४/५ िस  क न दर 
मागवले होते.िन वदाधारक S.K.Surgical यांनी िन वदा .४/१ Allopathic Medicine 

Purchase, मधील Cap Amox500mg+ciauvinic acid 125mg आ ण िन वदा . ४/२ 
Surgical item Purchase मधील Disposable Gloves (sterile) No 6,6.5,7.7.5 & 8 यांचे 
भरलेले दर चुक चे असलेने व िन वदा  ४/५ homeopathy Medicine Purchase साठ  एक 
ह  िन वदाधारक न आ या मुळे मा.लेखापर क यांचा अिभ ाय व मा.आयु  यांचे मा यतेने 
नवीन िन वदा िस  करणेत आली होती. 
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प ह या ट यात आव यक औषध/ेसा ह यासाठ  गुणा मक या चांगली औषधे ा  
हावीत यासाठ  िन वदाधारकाकडून कंपनी नाव न दणी करणेची नोट स म.न.पा या जा हरात 
रोटेशन िनयमा नुसार दले या वृतप ाम ये दनांक २३/६/२०१५ ते २९/६/२०१५ िस  करणेत 
आली होती. या नुसार िस  करणेत आले या तीन िन वदासाठ  अनु मे ६/१ साठ  १० 
िन वदाधारक, ६/२ साठ  ७ िन वदाधारकानी कंपनीचे अिधकृत व ते असलेबाबतची प े सादर 
केली मा. आयु सो. यांचेकडून मा य आदेशानुसार गठ त ‘औषधे िन वदा सिमतीने’ ा  
कंप याचे गुणव े या आधारावर ३५ कंप याची िनवड केलेली आहे. 

िन वदे या दुस-या ट यात िनवड झाले या कंप या कंवा यांचे अिधकृत व ते यांना 
औषध/ेसा ह याचे दर online भरणे कामी द.२९/७/२०१५ ते १४/८/२०१५ पयत मुदत देणेत आली 
होती. याम ये १५ िन वदाधारकानी िन वदा भरली असून ा  लघुतम दरानुसार िन वदा .६/१ 
क रता मे.कोठार  मेड कल अँड स जकल, पंपर  यांनी सादर केलेले दर १९.२२% कमी व िन वदा 
.६/२ क रता मे.अं बका ग हाउस पुणे यांनी सादर केलेले दर १३.६७% इतके कमी आहेत. िन वदा 

दरानुसार होणारा खच हा र. .५३,४१,७२५/- औषध ेखरेद  लेखािशषातून भाग वणेत येणार अस याने 
औषध खरेद  ई िन वदा सूचना .६ चे अंतगत िन वदा .६/१ व ६/२ चे ा  लघु म दर वकृत 
क न येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७०४      वषय मांक – १३  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/२/का व/८०३/१५ द.६/११/२०१५ 
वषय – ओला व सुका कचरा अलगीकरणा ारे “शु य कचरा भाग” क प राब वणेबाबत... 

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

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

ठराव मांक –१३७०५     वषय मांक – १४  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – व ुत 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/३३५/२०१५ द.६/११/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ मधील अ. .१० 
अ वये सन २०१५-१६ क रता अ व ब े ीय काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय इंटर ाइजेस (िन.र. .१४,९९,०४६/- अ र  र. .चौदा 
लाख न या णव हजार सेहेचाळ स फ ) पे ा ५.२७% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७०६      वषय मांक – १५  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/३३१/२०१५ द.६/११/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ मधील अ. .३ 
अ वये सन २०१५-१६ क रता क व ड े ीय काय े ातील कारंजे व धबधबे यांचे चालन व 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.एनसीवाय इंटर ाइजेस (िन.र. .१४,९९,८४१/- अ र  र. .चौदा 
लाख न या णव हजार आठशे ए केचाळ स फ ) पे ा ५.७२% कमी या दराने ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७०७      वषय मांक – १६  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – शासन 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/६९२/२०१५ द.९/११/२०१५ 
वषय –मा. थायी सिमती सभा ठराव . १२८६४ द.१३/१०/२०१५ नुसार ी.िशतोळे अ जत  

अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजाबाबत अहवाल सादर कर याबाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१३७०८      वषय मांक – १७  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६११/१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२७/२०१५-१६ अ वये, भाग .४३ बी 
लॉक पंपर  मधील टॉम वॉटर गटसची दु ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.बी.ड .यादव (िन.र. .१८,१३,३२०/- (अ र  र. .अठरा लाख तेरा हजार तीनशे वीस फ ) पे ा 
३२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७५,८६१/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७०९     वषय मांक – १८  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/८५३/२०१५ द.९/११/२०१५ 
वषय - लांडेवाड  पंप हाऊसमधील आळंद  रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणेबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१३७१०      वषय मांक – १९  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/८५२/२०१५ द.९/११/२०१५ 
वषय - लांडेवाड  पंप हाऊसमधील दघी रोड येथील पंपाचे नुतनीकरण करणबेाबत... 

वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३७११      वषय मांक – २०  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६१/१५ द.०९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागा या िन.नो. .२२/२२/२०१५-१६ अ वये, भाग . २ 
वेणीनगर चौकापासून सहयोगनगर म ये जाणारा १२.०० मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे व 
टॉम लाईन टाकणेकामी मे.एम.पी. धो े क शन (िन.र. .४१,८३,२९५/- (अ र  

र. .एकेचाळ स लाख याऐंशी हजार दोनशे पं या नव फ ) पे ा ४७.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२२,८४,५१८/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७१२     वषय मांक – २१  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य अ मु यालय  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३७४/१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३५/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१५ द वाड  आकुड  येथील व नहर गणेश मं दर मुत  हॉल  र ता डांबर करण 

करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बार लाख साठ 
हजार पाचशे चार फ ) पे ा २६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६९,२२०/- 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 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण.े बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७१३      वषय मांक – २२  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३७५/१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/५२/२०१५-१६ अ वये 
भाग .१६ म ये डांबर  र यां या दु तीची कामे करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .६,३०,२४५/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 

२२.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,०१६/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७१४      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय  

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३७७/१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२६/२०१५-१६ अ वये 
भाग .१४ मधील से. .२४ येथील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 

क शन ा.िल.पुणे (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 
२६.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१०,७६,९१२/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७१५       वषय मांक – २४  
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३२/१५ द.१०/११/२०१५ 
वषय - च-होली मैलाशु द करण क ांतगत भाग .७ च-होली येथे न याने वकिसत होणा-या  

भागासाठ  मलिन:सारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१३७१६     वषय मांक – २५  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – जलिनःसारण 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३०/१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/३१/२०१५-१६ अ वये वॉड .५६ वैदुव ती 
येथे जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 
(िन.र. .५२,५०,०००/- (अ र  र. .बाव न लाख प नास हजार फ ) पे ा ३०.१७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४९,३७९/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७१७       वषय मांक – २६  
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/५६३/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे बॅला ट सा ह य 
खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/१/२०१५-१६ अ वये ा  लघु तम िन वदाकार मे. ाईट शाईन 
असो. यांचे बाब .२,३ चे दर र. .५,९०,७३०/-, मे.सुरज  वचगेअर कंपनी यांचे बाब .१,४ 
चे दर र. .८,३५,०००/- व मे.श  फ सस यांचे बाब .५, ६, ७, ८ व ९ चे दर 
र. .२५,००,४४०/- चे दर  वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७१८      वषय मांक – २७  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/५६४/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे  ट लाईट  
फट ंग व इनडोअर सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/२/ २०१५-१६ अ वये ा  
लघु तम िन वदाकार मे. ाईट शाईन असो. यांचे बाब .१,२ चे दर र. .८३,५८०/-, मे.पायोिनअर 
से स यांचे बाब .३,४ चे दर र. .१,४९,३००/- मे.श  फ सस यांचे बाब .५, चे दर 
र. .१,५३,८००/- व मे.सुरज  वचगेअर कंपनी यांचे बाब .६,७ चे दर र. .४,५२,३००/-  चे 
दर  वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७१९     वषय मांक – २८  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/५६५/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे ऑ टोगोनल व ट ल 
युबलर पोल खरेद कामी ई िन वदा सुचना .१६/३/२०१५-१६ अ वये ा  लघु तम िन वदाकार 

मे.युिनक इले ोटेक ा.िल. यांचे बाबत . १ चे दर र. .८,४६,९००/-, मे. ाईट शाईन असो. 
यांचे बाब .२ चे दर र. .४९,१९,६००/- व मे.सुरज वचगेअर कंपनी यांचे बाब .३ चे दर 
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र. .२९,८४,८००/- चे दर  वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७२०      वषय मांक – २९  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९३/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
वषय - . .१५ मधील मु य र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण  

करणेबाबत... 
वषय मांक २९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१३७२१      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९२/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३८/१५-१६ अ वये, 
. .२७ म ये व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 

मे. ए ट ह कं शन (िन.र. .१३,३४,९२६/- (अ र  र. .तेरा लाख चौतीस हजार नऊशे 
स वीस) पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .८,९७,०७०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७२२     वषय मांक – ३१  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९१/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२०/१५-१६ अ वये, 
. .२७ म ये हाडा, मोरवाड  व इतर प रसरात व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ए ट ह क शन (िन.र. . २०,८४,९३१/- (अ र  र. .वीस 
लाख चौ-याऐंशी हजार नऊशे एकतीस) पे ा ३६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर 
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दराने र. .१४,०१,०७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७२३    वषय मांक – ३२  
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९०/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/१/१५-१६ अ वये, 
. .८ मधील उव रत ठकाणाचे र ते खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .८,८२,३५३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७२४     वषय मांक – ३३  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३८९/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६/१५-१६ अ वये, 
. .२७ मधील मु य र यांचे चर खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .१४,००,५४४/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे च वेचाळ स) 
पे ा ३५.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,३७१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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



 17

ठराव मांक – १३७२५     वषय मांक – ३४  
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३८८/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७७/१५-१६ अ वये, 
. .२५ अ सेन भवन जवळ ना यास एका बाजूस िभंत बांधणे व नाला बेडचे काम करणेकामी 

मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .२०,९९,९३०/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार नऊशे 
तीस) पे ा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,९५६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७२६     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३८७/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६५/१५-१६ अ वये, 
. .१८,२६ व २७ म ये अनिधकृत बांधकाम कारवाईसाठ  व वध मिशनर  पुर वणेकामी 

मे.सुयोगराज कं शन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार तीनशे 
स र) पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .६,७९,५०९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७२७     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक–मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३८६/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७९/१५-१६ अ वये, 
. .१९ वा हेकरवाड  पेठ .२९, ३०, ३२ ॉम वॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे 
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करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ायझेस (िन.र. .१४,००,४४४/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
च वेचाळ स) पे ा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६२,११८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३७२८     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९४/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३७/१५-१६ अ वये, 
. .२७ मोरवाड  कोटाचे इमारतीची वॉटर ुफ ंगची व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.मिनषा क शन (खराडे) (िन.र. .५,८४,९२२/- (अ र  र. . पाच लाख चौ-याऐंशी हजार 
नऊशे बावीस) पे ा १०.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .५,४९,०६६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३७२९     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९५/२०१५ द.१०/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/७१/१५-१६ अ वये, 
. .१८ भीमाशंकर नगर मधील १२ मीटर ड .पी. र याचे ं द करण करणेकामी मे.एच.ए. भोसले 

(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .९,६७,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३०     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य फ मु यालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२६३/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/५८/२०१५-१६ अ वये, . .२८ मधील 
हेडगेवार मैदान प रसर वकिसत करणेकामी मे.ड .एस. कुलकण  (िन.र. . १४,००,५६०/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३०.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,१४,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३१    वषय मांक – ४० 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य  

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६४०/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/२१/२०१५-१६ अ वये, . .३४ मधील 
स.नं.६८६ पै. (आर ण .४१५) येथे मुलांचे खेळाचे मैदान वकिसत करणेकामी मे.एम.जे. 
क शन (िन.र. .९,८०,५५०/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार पाचशे प नास) पे ा ३२.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,००,११३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७३२     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३९/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१०/१४/२०१५-१६ अ वये, . .७ च-होली 
येथील साठेनगर, पाटोळेव ती व प रसरातील अंतगत भागात पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. . १४,००,४१९/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
एकोणीस) पे ा ३६.५१% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,३३,५८२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३३     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३८/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३४/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
तापक रनगर, प रस कॉलनी, योितबा कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२०,३०,८१२/- (अ र  र. .वीस लाख तीस हजार आठशे बारा) पे ा 
२३.१३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,३९,१३९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३४    वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३७/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३०/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
भारत गॅस गोडाऊन व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
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(िन.र. .२१,००,५२०/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे वीस) पे ा २४.४२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६६,९५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३५     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३६/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४७/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
िशवराजनगर व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा २२.२२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३६     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३५/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
पोलीस कॉलनी, यशदा कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा २६.२५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७३७     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३४/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/४९/२०१५-१६ अ वये, . .५५ पंपळे 
स दागर येथील व शांती कॉलनी व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,००,२७२/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे बहा र) पे ा २८.२९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५४,३४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३८    वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य  

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३३/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
िशवार हॉटेल, मनमंद र सोसायट  व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२१,००,६८०/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे ऐंशी) पे ा २६.१२% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,२९,५८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७३९     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३२/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३५/२०१५-१६ अ वये, . .४६ वजयनगर 
येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स प दतीने करणेकामी 
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मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१२,६०,१५९/- (अ र  र. . बारा लाख साठ हजार एकशे एकोणसाठ) 
पे ा २२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२४,१३१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४०     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३१/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१०/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
गजानननगर, महारा  नगर  व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२१,७०,८६८/- (अ र  र. .एकवीस लाख स र हजार आठशे अडुस ) पे ा २५.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०९,३३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४१    वषय मांक – ५० 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग– थाप य  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६३०/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/३७/२०१५-१६ अ वये, . .४४ अशोक 
िथएटर येथील प रसरातील र यावर ल चेस, ख डे, चर हॉटिम स प दतीने दु ती करणे (सन 
२०१५-१६) कामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .१४,००,३५०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे 
प नास) पे ा २३.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,२८,८०१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७४२     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६२९/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/५९/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
शा ीनगर, जय हंद कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव) पे ा २५.०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४३     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६२८/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/१५/२०१५-१६ अ वये, . .४८ मधील 
गणराज कॉलनी, योितबा कॉलनी, कनारा कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२०,३०,७५०/- (अ र  र. .वीस लाख तीस हजार सातशे प नास) 
पे ा २३.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,३६,९५७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४४     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग– थाप य  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६२७/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२१/२०१५-१६ अ वये, . .४५ पंपर  
वाघेरे गावठाण, भैरवनाथनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे टॉम वॉटर लाईन 



 25

टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३२.८६% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,८७,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४५    वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३११/२०१५  

द.१६/११/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 

वाडानी मागणी केलेनुसार ह ल चेअस-Folding व Non-folding खरेद  करणेकामी ई-िन वदा 
सुचना .०१/२०१५-१६ अ वये िन वदा माग वणेत आ या हॊ या. यानुसार ा  िन वदांम ये 
मे.आनंद ड युटस, पुणे  यांनी ह ल चेअर-Non Folding कर ता सादर केलेला दर 
र. .५,८९०/- ती नग व ह ल चेअर–Folding कर ता सादर केलेला दर र. .४,७२१/- ती नग 
लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहेत. तर  मे.आनंद ड युटस, पुणे 
यांचेकडून यांनी ह ल चेअर-Non Folding कर ता सादर केलेला दर र. .५,८९०/- ती नग 
माणे २० नग व ह ल चेअर–Folding कर ता सादर केलेला दर र. .४,७२१/- ती नग माणे 

०२ नग करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर ह ल चेअस खरेद  करणेकामी होणारा एकूण 
र. .१,२७,२४२/- (अ र  र. .एक लाख स ावीस हजार दोनशे बेचाळ स) खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४६    वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३१२/२०१५  

द.१६/११/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  

वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे वभागा या सुर े या ीने आव यक Biometric System 

(Door Open & Close) बस वणेकामी कोटेशन नोट स .१३/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये 
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मे.सागर एंटर ायजेस, पंपर  यांनी सादर केलेले एकूण र. .१७,५००/- (सव करांसह) चे दरप क 
लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या ओट  वभागात Biometric System (Door Open & Close) मे.सागर एंटर ायजेस, 
पंपर  यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .१७,५००/- (सव करांसह) माणे 
करारनामा न करता बस वणेस व सदर यं णा खरेद  करणेकामी होणारा एकूण र. .१७,५००/- 
(अ र  र. . सतरा हजार पाचशे) (सव करांसह) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४७     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७३/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/५/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१० येथे संडास लॉ सची व मुता-यांची दु ती करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 

(िन.र. .५,६०,२२४/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा-४०.०५% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,५२,६४७/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७४८    वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३५९/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/८/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२६ ना याची दु तीची कामे करणेकामी मे.अ व कार कं शन(िन.र. .९,२४,३७०/-

(अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा-४१.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .५,७१,६७७/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७४९     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३४९/२०१५ द.२६/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/१४/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२५ म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. 

एच.एम.कं शन(िन.र. .९,२४,०५३/-(अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार येप न फ ) पे ा-
९.१४% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,८१,५७५/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५०     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांच ेजावक .अ ेका/िन वदा/का व/३५०/२०१५ द.२६/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/१९/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१४ भ  श  उ ान म ये वॉड तर य योजने अंतगत थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.एच.एम.कं शन (िन.र. .९,२४,३७०/-(अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार 
तीनशे स र फ ) पे ा -१.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,६०,८८२/- 
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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५१     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३५१/२०१५ द.२६/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/२२/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .८ ना याची दु तीची कामे करणेकामी मे. यंका कं शन(िन.र. .८,४०,३३६/-
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(अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा -१०.२४% कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,९२,०००/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५२    वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – अ े य कायालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७४/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/२७/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१० म ये खड मु म बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. 

पांडुरंग एंटर ायजेस(िन.र. .७,८४,३००/-(अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे फ ) 
पे ा -४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,९४,१०९/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५३     वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७५/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/३८/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .१० म ये अंतगत र यांचे चरांचे ( चेस) डांबर करण करणेकामी मे. पांडुरंग 

एंटर ायजेस(िन.र. .७,००,२५४/-(अ र  र. .सात लाख दोनशे चोप न फ ) पे ा -४०.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,४१,१६०/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७५४     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  याचंे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७६/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/३९/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२५ म ये अंतगत र यांचे चरांचे ( चेस) डांबर करण करणेकामी मे. पांडुरंग 

एंटर ायजेस(िन.र. .९,२४,३०६/-(अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे सहा फ ) पे ा -
४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,८२,३१३/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५५    वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – अ े य कायालय  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७७/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/४४/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२६ मधील जलतरण तलावाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सी.एन.गायकवाड 

(िन.र. .९,२४,३७०/-(अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा २५.२०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .७,२६,०००/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५६     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय  

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६०/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/४८/२०१५-१६ अ वये, 
भाग .२७ म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.अ व कार 
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कं शन(िन.र. .९,२४,०५३/-(अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार ेप न फ ) पे ा २९.९९% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,७९,२७७/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५७     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – अ े य कायालय  

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७८/२०१५ द.७/११/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .२/२९/२०१५-१६ अ वये, अ 
भागातील जल े  .बी/२ अंतगत रावेतम ये पाणीपुवठा वषयक कामांची देखभाल दु ती 

करणेकामी मे.आशा कॉ टर ड इं जिनअर ंग (िन.र. .६,५८,३०१/-(अ र  र. .सहा लाख 
अ ठावन हजार तीनशे एक फ ) पे ा १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,५३,०४२/- 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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७५८      वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग – अ े य कायालय  

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६१/२०१५ द.७/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/३६/२०१५-१६ अ वये, 
अ भागातगत से. .२७ व २८ गंगानगर प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे. ी.स ु कृपा कं शन(िन.र. .६,५८,३२१/-(अ र  र. .सहा लाख अ ठावन 
हजार तीनशे एकवीस फ ) पे ा २८.९०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,२८,८२४/- 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 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७५९    वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – अ े य कायालय  

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२८७/२०१४ द.१९/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . २/४५/२०१५-१६ अ वये, 
भाग . १४ भ  श  मिधल िनगड  गावठाण, पुवभाग येथे पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

दु तीची कामे करणेकामी मे. द प कं शन (िन.र. .६,३०,२५३/-(अ र  र. .सहा लाख तीस 
हजार दोनशे येप न फ ) पे ा ३५.२०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,२८,८२४/- 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 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६०      वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र ण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१४७/२०१५ द.९/११/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२६.१०.२०१५ ते द.०१.११.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा  प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१४७/२०१५ द.०९.११.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३७६१     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/७९०/२०१५ द.९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

डॉ. ीरंग कुलकण , पड या क आथ पेड क सजन यांना मानसेवी त  वै क य  अिधकार  
पदावर वायसीएम णालयात दरमहा र. .५,०००/- या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून 
सहा म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७६२    वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/७३८/१५ द.१६/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

१५ ऑ टोबर हा दवस जगभराम ये World Handwash Day  हणून राब व यासाठ  
सव मुलांना साबणा ारे हात धु याकर ता वृ  कर यात येवून व यामुळे टाळता येणारे 
आजारांबाबत मा हती दे यासाठ   World Handwash Day   चे िनिम ाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व सकाळ वृ प  समूह यांनी संयु र या महानगरपािलके या शाळांम ये हात 
धु याचा उप म राब वणेकर ता Medimix Mini Soap खरेद कामी मे.िलबट  टोअस, पुणे 
यांचेकडून करारनामा न करता ा  झाले या १ नग Medimix Mini Soap कर ता र. . २=७० 
माणे ५०,०१६ Medimix Mini Soap खरेद कर ता येणा-या र. . १,३५,४६०/- (अ र  र. . एक 

लाख प तीस हजार चारशे साठ फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३७६३    वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे   अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/८२२/१५ द.२३/१०/२०१५ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/२४/२०१५-१६ अ वये, 
. .५१, ५२ व ५३ मधील दवाब ीचे खांबाचे पट ंग व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.हसन 

इले कल इं जिनय रंग (िन.र. .५,९९,९९६/- (अ र  र. . पाच लाख न या नव हजार नऊशे 
शहा नव) पे ा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६४    वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – ब े य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /लेखा/९/का व/८२४/१५ द.६/११/२०१५ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/५/२०१५-१६ अ वये, 
. .२४ व ४२ मधील दवाब ीचे खांबाचे पट ंग व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ओम एकदंताय 
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इले कल (िन.र. .५,९९,९९६/- (अ र  र. . पाच लाख न या नव हजार नऊशे शहा नव) पे ा 
४०.११ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६५    वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – ब े य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /े९/का व/८४०/१५ द.१६/११/२०१५ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/३३/२०१४-१५ अ वये, 
. .४२ भाटनगर मधील र यावर ल ख डे, चर बुज वणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.पांडूरंग एंटर ायजेस (िन.र. .९,१०,१३६/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे 
छ ीस) पे ा ४७.४७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६६    वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – उदयान/वृ संवधन 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३४९/२०१५ द.६/११/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१५-१६ अ वये, फ भागातील दोन र ते 
सुशोिभकरण करणेकामी मे.भैरवनाथ वयंरोजगार सेवा.सह.सं था  (िन.र. .९,९९,९३६/- (अ र  
र. .नऊ लाख न यानव हजार नउशे छ ीस फ ) या ठेकेदाराची िन वदा अंदाप क य दरापे ा -
४४.४० ट के सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न 
आदेश  दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७६७     वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९८/२०१५ द.१७/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/६६/२०१५-१६ अ वये, 
. .८ म ये राम मंद र लगतचे र याचे व इतर प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 

मे.एच.सी. कटा रया (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 
२१.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,४८,६७६/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६८     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/३९७/२०१५ द.१७/११/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/३/२०१५-१६ अ वये, 
. .२६ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ली सी क सन ा.िल. पुणे 

(िन.र. .६,३०,२५१/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे ए काव न) पे ा २२.९३% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,०२१/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे. बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७६९    वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – भुगयो व ुत 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/भुगयो/ व/तां/३००/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा या व ुत भुगयो अंतगत काळेवाड  मैला पंप हाऊस येथे वाढ व 
मतेचे उ च दाब पुरवठा िमळणेकामी (H.T. CONSUMER) म.रा. व. व. कं.िल. यांस र. . 
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३,१९,३३०/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणीस हजार तीनशे तीस) अदा करणेस व याक रता 
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७०     वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१३/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .१० अ वये, 
वाय.सी.एम. येथील व ुत यव थेची देखभाल दु तीची कामे करणे कामी मे.कुमार इले. ए ड 
ेड ंग कं. (िन.र. .८,७९,९४६/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे शेहेचाळ स) पे ा 

२८.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७१     वषय मांक – ८० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१५/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, 
वाय.सी.एम. येथील डॉ टरां या मागणीनुसार व आव यकतेनुसार लीट ए.सी. युनीट 
बस वणेकामी मे.आनंद रे जरेशन (िन.र. .४,६६,४६४/- (अ र  र. .चार लाख सहास  हजार 
चारशे चौस ) पे ा ३०.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७२     वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१६/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वये, 
वॉड .३८ नेह नगर मधील मशानभूमी/दफनभूमी कडे जाणा-या र यावर ल द यांचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .४,१०,३३८/- (अ र  र. .चार लाख 
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दहा हजार तीनशे अडोतीस) पे ा ३९.११% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७३    वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१७/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .६१ मधील फुलेनगर आ ार वटभ ट  येथील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अबान इले. 

व स (िन.र. .३,५८,७७५/- (अ र  र. .तीन लाख अ ठाव न हजार सातशे पं याह र) पे ा 
२८.८९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७४     वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१४/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२२ अ वये, 
िनगड  गावठाण उप वभागातील व वध शहर  गर ब व तीम ये काश यव था करणे (सन १५-
१६) कामी मे.हसन इले क स इं ज. (िन.र. . १०,७४,०२४/- (अ र  र. .दहा लाख चौ-याह र 
हजार चो वस) पे ा ४१.११ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७५     वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व ुत/मुका/१९५/२०१५ द.१७/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वदयुत मु यालया या कमचार  वेतन व भ े प रिश  
अ माणे अ थायी अ थापना या लेखािशषावर सन.२०१५-१६ म ये अंदाजप क य तरतूद र कम 
.३,००,०००/- करणेत आली होती सदर तरतूद  मधून आज अखेर खच वजा जाता र कम 
.११,११८/- इतक  िश लक आहे. कमान वेतन दरानुसार मानधनावर ल कमचा-यां या वेळोवेळ  
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होणार  मानधनातील होणार  वाढ व या माणे दयावी लागणार  फरकाची र कम देणे आव यक 
आहे. वदयुत मु यालयाम ये वदयुत वभाग, उदयान वभाग, मंुबई पुणे र ता वभाग, या 
वभागाची मानधनावर ल कमचा-यांची तरतूद खच  टाकणेत येते. यापुढे येणार  मानधनावर ल 
बील खच टाकावयाची झा यास तरतूद अपूर  पडणार अस याने सदर लेखािशषावर तरतूद वग 
करावी लागणार आहे. सदरची तरतूद ह  कमचार  वेतन व भ े प रिश  अ माणे थायी 
अ थापना या लेखािशषावर र कम .५,२०,००,०००/- करणेत आली आहे. सदर तरतूद  मधून 
आज अखेर खच वजा जाता र कम .२,११,४४,४६६/- इतक  िश लक आहे. सदर िश लक  
तरतूद  मधून र कम .३,००,०००/- वग करता येईल. तर  थायी अ थापना या लेखािशषाव न 
र. .३,००,०००/- अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७६    वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७३३/१५  

 द.०९/११/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .१७ 
अ वये, भाग .४१ मधील वैशालीनगर झोपडप ट म ये येथे पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.उप  कं शन  (िन.र. .९,३१,९९१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकितस हजार नऊशे 
ए या नव फ ) पे ा ७.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,६४,१४२/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १३७७७     वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – डा 
सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०६/का व/२२१/२०१५ द.१५/०४/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .१७ नुसार, 
म.न.पा.चा इं ायणीनगर से.नं.०१ भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय ािमण वकास क , पुणे ०६ 
या सं थेस दरमहा र. .९,८५९/- भाडे कराराने (फ  एक कोटचे भाडे) द.०१/०२/२०१५ ते 
द.३१/१२/२०१५ अखेर ११ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस मुदतवाढ देणेस तसेच द.०१/०३/२०१४ 
ते द.३१/०१/२०१५ अखेर दरमहा र. .८,९६३/- भाडे आकारणी क न मुदतवाढ स काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १३७७८     वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – डा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/६७१/२०१५ द.१५/०९/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .१८ नुसार, 
महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेची कायवाह  करणेकामी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत मा.महापौर पदाचा कायभार सांभाळले या 
मा.महापौर यांची नावे, कालावधी यांची मा हती खालील माणे 
 
अ. . मा.माजी महापौर यांची नाव े कालावधी 
१ मा. ाने र पांडुरंग लांडगे द.२३/३/१९८६ ते १९/३/१९८७ 

२ मा.कै.िभकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९८७ ते ६/६/१९८७ 

३ मा.कै.अर वंद उफ नाना िशतोळे द.१९/६/१९८७ ते १९/३/१९८८ 

४ मा.कृ णा शंकर उफ ता या कदम द.१९/३/१९८८ ते २०/३/१९८९ 

५ मा.क वचंद भाट द.२०/३/१९८९ ते २०/३/१९९० 

६ मा.कै.सादबा उफ आ पासाहेब काटे द.२०/३/१९९० ते २०/३/१९९१ 
७ मा.कै. भाकर नारायण साठे द.२०/३/१९९१ ते ७/३/१९९२ 

८ मा.आझम फक रभाई पानसरे द.७/३/१९९२ ते २०/३/१९९३ 

९ मा. वलास वठोबा लांडे द.२०/३/१९९३ ते १९/३/१९९४ 

१० मा.रंगनाथ सदािशव फुग े द.१९/३/१९९४ ते २०/३/१९९५ 

११ मा.संजोग िभकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९९५ ते २१/३/१९९६ 

१२ मा.आर.एस.कुमार द.२१/३/१९९६ ते १३/३/१९९७ 

१३ मा.सौ.अिनता द ा य फरांदे द.१३/३/१९९७ ते २०/३/१९९८ 

१४ मा.हनुमंत िभमराव भोसले द.२०/३/१९९८ ते २०/३/१९९९ 

१५ मा.कै.मधुकर रामचं  पवळे द.२०/३/१९९९ ते २४/११/२००० 

१६ मा.ल मण पांडुरंग जगताप द.१९/१२/२००० ते १३/३/२००२ 

१७ मा. काश बंडोबा रेवाळे द.१३/३/२००२ ते १८/२/२००५ 

१८ मा.सौ.मंगलाताई कदम द.१८/२/२००५ ते १३/३/२००७ 

१९ मा.डॉ.वैशाली घोडेकर (ल ढे) द.१३/३/२००७ ते २३/५/२००८ 

२० मा.सौ अपणा िनलेश डोके द.६/६/२००८ ते ३०/११/२००९ 

२१ मा.योगेश मंगलसेन बहल द.१/१२/२००९ ते १३/३/२०१२ 

२२ मा.सौ.मो हनीताई वलास लांडे द.१३/३/२०१२ ते १२/९/२०१४ 

२३ मा.सौ.शकंुतलाताई भाऊसाहेब धराडे द.१२/९/२०१४ पासून 
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वर ल माणे द.२३/३/१९८६ ते आजतागायत ( द.७/८/२०१५)अखेर एकूण २३ 
स मानिनय नगरसद य यांनी महापौर पद भूष वलेले आहे. तर  महापौर चषक डा पधस 
एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर चषक डा पधा आयो जत 
के या जातील,तस तशा पधस तावात नमुद माणे मा.माजी महापौर यांचे नाव अ. .नुसार 
देणेस,  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभेमाफत, मा. थायी सिमती सभेची व 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महापौर चषक डा पधस एका खेळाला 
एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर चषक डा पधा आयो जत के या जातील, 

तस तशा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव अ. .नुसार देणेस मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १३७७९     वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – डा 
सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/को/०९/का व/१०१/२०१५, द.१४/१०/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .१९ नुसार, 
थेरगांव येथील बोट लब क रता कया कंग व कनो ग बोट खरेद  मे.म हं  डफे स ने हल 
िस. ा.िल. ता.खेड, पुणे – ४१० ५०१ यांचेकडून एकूण र कम पये–१,६४,८५०/- (अ र  र. .एक 
लाख चौस  हजार आठशे प नास फ ) खरेद  करणेत आलेले असलेने सदरचे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८०    वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – सावजिनक वाचनालय  

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .सावा/२/का व/१५०/२०१५, द.२९/१०/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२० नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागांतगत न याने सु  कर यात 
येणा-या िचंचवड येथील पधा पर ा क ातील व ा याकर ता एम.पी.एस.सी/यु.पी.एस.सी.ची 
न वन पु तकांची खरेद  करणेकामी सावजिनक वाचनालय वभागाकड ल कोटेशन नोट स .३ 
जा. .सावा/२/का व/१२४/२०१५ दनांक १३/०८/२०१५ अ वये िस द क न दरप के 
माग व यात आली होती. सदर पधा पर ा क ाकर ता पु तक खरेद  करणेकामी 
पुरवठाधारकाकडून िन वदा/कोटेशन माग वले असता ३ पुरवठाधारकांकडून िन वदा भर या असून 
समृ द  एज सी पुणे २५% , चैतीली काशन २६%  सुट दली असून, नमदा काशन पुणे 
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यांनी न वन पु तक खरेद वर सवािधक २७% सुट दली आहे.  यानुसार नमदा काशन पुणे 
यांचेकडून िचंचवड येथे न याने सु  कर यात येणा-या पधा पर ा क ाकर ता एकूण ७५६ 
न वन पु तके खरेद  करणेकामी अंदाजे र. .१,९७,८०८/- (अ र  र. .एक लाख स या णव हजार 
आठशे आठ फ ) इतका अंदाजे खच अपे त आहे.  तर  नमदा काशन, पुणे यांचेकडून ा  
झाले या लघु म दरानुसार िचंचवड  येथील अ यािसका व पधा पर ा क ास पु तक खरेद वर 
२७% सुट देऊन अंदाजे र. .१,४४,४००/- (अ र  र. .एक लाख च वेचाळ स हजार चारशे फ ) 
ची पधा पर ांची पु तके खरेद  करणेस व सदरचा खच  पु तके िनयतकािलके व लेख े या 
लेखािशषातून अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८१     वषय मांक – ९० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – डा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०४/का व/९९/२०१५, द.०४/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२१ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तावात नमुद १ ते २६ यायामशाळांकर ता 
स मा.नगरसद य/नगरसद या व डा पयवे क यांनी व अ नशमन वभागातील कमचा-यांचे 
यायामशाळांकर ता व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी येणा-या 
र. .४९,३४,८८६/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख चौतीस हजार आठशे शहाऐंशी फ ) अथवा 

य  येणा-या खचास शासक य मा यता व सदर यायामशाळा सा ह याची खरेद ची कायवाह  
म यवत  भांडार वभागाकडून ई िन वदा नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८२     वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव –  
  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२२ नुसार, 
मनपा या िस दाथनगर यायाम शाळा, पंपर  बॉ संग हॉल यायाम शाळा, चो वसावाड  
यायाम शाळा,  साई शारदा म हला यायामशाळा कासारवाड  या ४ यायाम शाळांक रता 
स मा.नगरसद य/नगरसद या व डा पयवे क व अ नशमन वभागातील कमचा-यांचे 
यायामशाळांकर ता यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी अंदाजे र कम पये ९,५१,१७९/-
(अ र  र. .नऊ लाख ए काव न हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) इतका खच अपे त असून 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७८३    वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – डा  

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/७२३/२०१५ द.१६/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२३ नुसार, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य सॉ टबॉल असो. व पुणे ज हा सॉ टबॉल 
असो. यांचे मा यतेने आ ण युनायटेड डस पोटस अकॅडमी, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ 
यांचे सहकायाने वॉड .२८ मासूळकर कॉलनी येथील मनपा डॉ.हेडगेवार डा संकुल, मासूळकर 
कॉलनी, पंपर  ४११ ०१८ येथे माहे नो हबर २०१५ म ये महापौर चषक रा य तर य सॉ टबॉल 
पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच र. .८,२८,४००/- चे खचास मा यता, 
ॉफ ज, स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनस खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व 

सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच, मैदानावर पाणी 
फवारणी खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग फ े ीय कायालय व व ुत, पकर, माईक 
यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग, फ े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .६,२८,४००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता व डा सा ह य खरेद , नेट लावणे मजूर  व खेळाडू, 
पंच िनवास यव था खच र. .१,९५,०००/- हा युनायटेड डस पोटस अकॅडमी, संत 
तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ यांचेकडून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८४     वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५       

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:- मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव- 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२५ नुसार, 
पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने माहे जानेवार  २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे 
महापौर चषक रा य तर य बॉ संग पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१०,००,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७८५     वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५       

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव -  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२८ नुसार, 
मनपाचे सव े ागृहाचे थाप य वषयक कामकाज उ ान थाप य यांचेकडे सोप व यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८६     वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५       

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव -  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा द.१८/११/१५ ठराव .२९ नुसार, 
मनपाचे सव े ागृहाकर ता शासन वभागामाफत बद या व नेमणुका के या जातात.  सदर 
चार े ागृहातील कमचा-यां या बद या संबंिधत अिधकार  यांचे अिधकारात एका े ागृहातून 
दुस-या े ागृहात करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८७     वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१८/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-१६ मधील अ. .२२ अ वये, 
संत तुकारामनगर े ागृहातील जिन संचाची सन २०१५-१६ म ये वा षक देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे. रलायबल डझेल स हसेस (िन.र. .२,१७,७१३/- (अ र  र. .दोन लाख सतरा 
हजार सातशे तेरा) पे ा ३०.२०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३७८८     वषय मांक – ९७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१९/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, 
वॉड .४१ मधील पंपर  टेशन रोड, नाणेकर चाळ प रसरातील र यावर ल द यांचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. . ३,४९,९८०/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे ऐंशी) पे ा ३६.७९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १३७८९     वषय मांक – ९८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२०/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, 
वॉड .३७ एमआयड सी प रसरातील बायो टार कंपनी समोर ल र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .२,८७,३३३/- (अ र  र. .दोन लाख 
स याऐंशी हजार तीनशे तेहतीस) पे ा ३८.१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७९०      वषय मांक – ९९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे    अनुमोदक –मा. हरानंद आसवाणी 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२१/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .२६ अ वये, 
वॉड .३९ व लभनगर मधील बीड  क लेदार उ ान प रसरातील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.हसन इले कल इं ज. (िन.र. .४,१०,३३८/- (अ र  र. .चार लाख दहा हजार तीनशे 
अडोतीस) पे ा ३५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 



 44

ठराव मांक –१३७९१      वषय मांक – १०० 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२२/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
वॉड .४० येथील गंगानगर जवळ ल र यावर ल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन 
इले कल इं ज. (िन.र. .१,७४,८१३/- (अ र  र. .एक लाख चौ-याह र हजार आठशे तेरा) पे ा 
३४.१९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७९२      वषय मांक – १०१ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२३/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .२३ अ वये, 
वॉड .३७ म.फुलेनगर येथील मु य/अंतगत र यावर ल मा.सद यां या मागणीनुसार व 
आव यकतेनुसार द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन इले कल इं ज. (िन.र. .३,७५,०८०/- 
(अ र  र. .तीन लाख पं याह र हजार ऐंशी) पे ा ३९.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७९३     वषय मांक – १०२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२४/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, 
वॉड .४० खराळवाड  प रसरातील र यावर ल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे.आर.एन.एंटर ायजेस (िन.र. .३,५०,५२५/- (अ र  र. .तीन लाख प नास हजार पाचशे 
पंचवीस) पे ा ३३.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 



 45

ठराव मांक –१३७९४      वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२५/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-१६ मधील अ. .१८ अ वये, 
भोसर  . .३२ सँड वक कॉलनी मधील न याने तयार होत असले या र यावर काश यव था 
करणे व नुतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे (सन १५-१६) कामी मे.जगनाडे इले क स 
(िन.र. .१४,३९,६४९/- (अ र  र. .चौदा लाख एकोणचाळ स हजार सहाशे एकोणप नास) पे ा 
३७.५३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७९५      वषय मांक – १०४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५२६/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१२ अ वये, 
फ े ीय कायालया अंतगत . .१२ पवळे हाय कुल प रसरातील आव यक ठकाण या ट 
लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन १५-१६) कामी मे.हसन इले क स इं ज. 
(िन.र. .९,१४,९९२/- (अ र  र. .नऊ लाख चौदा हजार नऊशे या नव) पे ा ३८.११% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३७९६     वषय मांक – १०५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५    वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/१८/७६/२०१५ द.१९/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे तळवडे ता.हवेली ज.पुणे येथील 
वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन र याम ये बािधत िमळकतधारकां या पुनवसनासाठ  

जागा वाटप करणेकामी,  ािधकरणाकडे  से. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ े  १४७५४ 
चौ.मी. चे भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/- व तदअनुषंगीक खच (उदा. सेवा कराची 
र कम,र ज ेशन फ ,वक ल फ ,भूिम अिभ यास तयार करणेकामीची फ ,इ याद ) करणेच,ेतसेच 
ािधकरणाकडून भूखंड म.न.पा.कडे ह तांतर त केलेनंतर ािधकरणाचे िनयमानुसार रेखांकन 
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तयार करणेसाठ  व वेळोवेळ  फेरबदल करणे, मंजूर  घेणे, जागा वाटप करणे,भूखंडाचे मु यांकन 
िन चत करणे, र कम वसूल करणेचे अिधकार इ याद  सव अिधकार मा.आयु  यांना देणे या 

तावास मा.महापािलका सभा ठराव .७५३, द.१९/०९/२०१५ मंजूर  देणेत आली आहे. तर  
या माणे वषयां कत र याने बािधत िमळकतधारकांचे पुनवसनकारणाने पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरणाकडेस.े .२ मधील ब क लड .१ ते ४ े  १४७५४ चौ.मी. चे 
भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/-  (अ र  र. .सोळा कोट  बाव न लाख अकरा हजार 
दोनशे) व तदअनुषंगीक वेळोवेळ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१५१/२०१५ 

दनांक – ०१/१२/२०१५     
 
 

                                                                   
      नगरसिचव                       

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


