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

कायप का मांक – १९८ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक - ०१/१२/२०१५              वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
मंगळवार, दनांक ०१/१२/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 
सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२. मा.गायकवाड सं या सुरदास  
३. मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
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.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
१०. मा.काळे वमल रमेश 
११. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार  
१२. 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.भोसल-ेमु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु , 
मा.च हाण, मा.तुप-ेसह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, 
मा.खांडकेकर, मा.खोस,े 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.तांब,े 
मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, 
मा.गलबल,े मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभास,े मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.गायकवाड, मा.र पारखी, 
मा.पुजार ,मा.सोनवण-ेकायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-पशुवै क य अिधकार , मा.बोदडे,मा.बडे, 
मा.सोनवण,ेमा.जाधव- शासन अिधकार ,मा.अ ीकर-सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल, 
मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले - 
 
वषय मांक ७५):- तरतूद वग करणेबाबत... 
वषय मांक ७६):- नवीन टायर यूब खरेद स काय र मा यताबाबत... 
वषय मांक ७७):- पं.िचं.म.न.पा. या लांडेवाड  पंप हाऊस येथे वाढ व वीजभार घेणेकामी 

म.रा. व. व.कं.स पयवे ण शु क अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ७८):- अशु  जल उपसा क , रावेत ते जलशु करण क , से. .२३ पयत 

उ चदाब भूिमगत केबल टाकणेचे कामांतगत िशंदे व ती, रावेत येथे रे वे 
ॉिसंग करणेक रता अंदाजप क िमळणेक रता अंदाजप क कायवाह  

शु क भारतीय रेल वभागास अदा करणेबाबत... 
वषय माकं ७९):- तरतूद वग करणाबाबत – मा.धनंजय आ हाट, मा.बाळासाहेब तरस यांचा 

ताव... 
वषय मांक ८०):- बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पुल बांधणे कामासाठ  क प 

यव थापन स लागाराची नेमणूक करणेबाबत... 
वषय मांक ८१):- संगणक सा ह य खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक ८२):- सांगवी कवळे या बीआरट एस र याचा लोकापण व मुकाई चौक येथील 

बस टिमन स या उ ाटन समारंभासाठ  मंडप यव था पुर वणेबाबत... 
वषय मांक ८३):- सन २०१५-१६ चे अथसंक पातील इ े ीय कायालयातील कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८४):- सन २०१५-१६ चे अथसंक पातील इ े ीय कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८५):- न दणीकृत इ वटेबल मॉगज प तीने गहाण खत क न देणेबाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८६):- मा.महापौर यांचे वापरातील वाहन .एमएच १४ सीएल ०७०७ साठ  
न वन यूबलेस टायर खरेद  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८७):- पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वाढ,घट मंजुर 
कर याबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८८):- अंदाजप क २०१५-१६ मधील तरतुद वग करणाबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ८९):- मोकाट जनावरे पकडणे कामकाजाक रता न याने वयंसेवी सं थेची 
नेमणूक करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव...  
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वषय मांक ९०):- मा. वरोधी प नेता यां या वापराकर ता न वन वाहन खरेद बाबत - 
मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९१):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९२):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९३):- आ कटे ट पॅनेलवर नेमणूक करणबेाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९४):- उ ान वभागाकर ता खेळणी खरेद बाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९५):- तरतूद वग करण करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके 
यांचा ताव...  

वषय मांक ९६):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९७):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९८):- िमळकतधारकास मोबदला अदा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय मांक ९९):- तरतुद वग करणाबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक १००):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील क मु यालयातील भांडवली कामां या 
तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक १०१):- मानधनावर नेमणूक करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके 
यांचा ताव... 

वषय मांक १०२):- आिथक सहा य मंजूर करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक १०३):-  मुंबई पुणे र यावर ल बीआरट एस मागावर ल वाहतुक िनयं क 
द यां या यव थेत सुधारणा करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक १०४):- मनपा यायामशाळेवर रखवालदार/ डा िश काचे कामी बदली 
देणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक १०५):- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 
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वषय मांक १०६):- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक १०७):- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक १०८):- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक १०९):- तरतुद वग करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

वषय मांक ११०):- तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके 
यांचा ताव... 

वषय मांक १११):- सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात तरतुद वग करणेबाबत - मा.सं या 
गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ११२):- सन २०१५-१६ या अथसंक पातील इ े य कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ११३):- ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास 
कामां या तरतुद म य े वाढ घट करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, 
मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ११४):- सन २०१५-१६ चे अथसंक पातील इ े ीय कायालयातील कामां या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ११५):- आ कटे ट पॅनलवर िनयु  करणेबाबत - मा.सं या गायकवाड, मा.स वता 
साळंुके यांचा ताव... 

वषय मांक ११६):- देखभाल संर णाचे काम देणेबाबत - मा.स वता साळंुके,मा.सं या 
गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक ११७):- सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या 
तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत – मा.सुिनता गवळ , मा.स वता साळंुके 
यांचा ताव... 

---------- 
अ) दनांक १०/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९५) सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

ब) दनांक १७/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
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ठराव मांक – १३७९७      वषय मांक – १  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८६८/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ७२ 
अ वये भाग .६४ बोपखेल प रसरात आव यकतेनुसार पाणी परुवठा वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेशुभम उ ोग (िन वदा र. .१४,००,४६६/- अ र  र. .चौदा लाख 
चारशे सहास  फ  ) पे ा ३२.४०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,९४,०५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माण ेभाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते यते आहे. 

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

ठराव मांक – १३७९८      वषय मांक – २  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८६९/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ९५ 
अ वये भाग .३० मधील सदगु नगर भागात जु या पाईपलाईनचे जागी नवीन पाईपलाईन 
टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी म.ेबजरंगबली क शन (िन वदा 
र. .१४,००,२२२/- अ र  र. .चौदा लाख दोनशे बावीस फ  ) पे ा १९.७२% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८०,३०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बसेीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३७९९       वषय मांक – ३  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ुका व/६/८७०/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८६ 
अ वये अ भागांतगत जल े  बी-१ म ये कवळे, मामुड , साईनगर भागात पाणीपुरवठा 
सुरळ त ठेवणेसाठ  जलवा हनी टाकणे व  देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.ेद प 
क शन (िन वदा र. .२२,४०,७१२/- अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे बारा 
फ ) पे ा १५.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८८,०७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३८००       वषय मांक – ४  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ुका व/६/८७१/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ४८ 
अ वये जल े  .अ/३ फ भागांतगत पीनगर येथील पी ह िसंग सोसायट  व साईनाथ 
सोसायट  येथील दु षत पा याची त ार मुळे व खोलवर गेलेली जु या लाईन बंद क न 
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकण,े हॉ व बस वण,े लाईन टाकणे व करकोळ 
दु तीची कामे करणेकामी म.े ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र. .११,२०,४८०/- अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा २६.१०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,६९,४३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८०१       वषय मांक – ५  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६का व/८७२/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८२ 
अ वये भाग .११ अंतगत यमुनानगर व स.े .२२ येथे पाणीपुरवठा नेटवक 
मजबुतीकरणाकामी व वध ठकाणी ड .आय.पाईप लाईन टाकणे या कामासाठ  म.े  द प 
क शन (िन वदा र. .२२,४१,१७८/- अ र  र. .बावीस लाख ए केचाळ स हजार एकशे 
अ ठयाह र फ ) पे ा १५.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,८८,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८०२       वषय मांक – ६  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयतंा यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७३/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . १७ 
अ वये जल े  .अ/४ फ भागातील मोरेव ती येथे व ननगर  सोसायट  येथील दु षत 
पा याची त ार मुळे व खोलवर गेलेली जु या लाईन बंद क न आव यकतेनुसार ठक ठकाणी 
पाईपलाईन टाकण,े हॉ व बस वण,े लाईन टाकणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े  
ीसदगु कृपा  क शन (िन वदा र. .१२,६०,०८४/- अ र  र. .बारा लाख साठ हजार  चौ-

याऐंशी फ ) पे ा १९.९०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५९,७९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८०३        वषय मांक – ७  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७४/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८३ 
अ वये फ भागांतगत िनगड  गावठाण, साईनाथनगर व ल मीनगर, यमुनानगर, से. .२२ येथे 
जु या खोलवर असले या वा ह या बंद क न  आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन 
टाकण,े हॉ व बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े देव क शन (िन वदा 
र. .१४,००,५६७/- अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदुस  फ ) पे ा २८.००% कमी दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,८२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८०४       वषय मांक – ८  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७५/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपरुवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ४९ 
अ वये अ भागाम ये भाग .१० मधील ववेकनगर प रसराम ये पाणीपुरवठा सुधारणा 
करणेसाठ  पाईपलाईन टाकण,े हॉ व बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े देव 
क शन (िन वदा र. .१६,८०,५९७/- अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे स या णव 
फ ) पे ा २९.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,५२,८८५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८०५       वषय मांक – ९  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ुका व/६/८७६/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ३५ 
अ वये भाग .३० म ये ठक ठकाणी जु या पाईपलाईनचे जागी नवीन पाईपलाईन टाकणे व 
दु ती वषयक कामे करणेकामी म.े बजरंगबली क शन (िन वदा र. .१४,००,१७४/- अ र  
र. .चौदा लाख एकशे चौ-याह र फ  ) पे ा २१.७२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ११,५०,८५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८०६       वषय मांक – १०  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७७/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८१ अ वये 
भाग .३३ हुता मा चौक ीराम कॉलनी, फुलेनगर, हनुमान कॉलनी प रसरात न वन 

पाईपलाईन टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी म.े ीसदगु कृपा क शन (िन वदा र. 
.२१,००,५८६/- अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे शहाऐंशी फ ) पे ा १२.३०% कमी दराने या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३४,३२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



 10 

ठराव मांक –१३८०७       वषय मांक – ११  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७८/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ६२ 
अ वये जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे, वेणीनगर इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकण,े जोड करण,े हॉ व बस वणे व करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी म.े द प क शन (िन वदा र. .१४,००,११८/- अ र  र. .चौदा लाख एकशे अठरा 
फ ) पे ा ३०.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२१,७३६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८०८       वषय मांक – १२  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८७९/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ५७ 
अ वये फ भागांतगत पा या या सव टाक  भोवतालचा प रसर सुधारणा कर ता थाप य 
वषयक कामे करणेकामी म.े एच.एम.क शन (िन वदा र. .१६,८०,६३७/- अ र  र. .सोळा 
लाख ऐंशी हजार सहाशे सदोतीस फ ) पे ा ३२.५०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,९१,१५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८०९       वषय मांक – १३  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८०/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े   

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ४६ 
अ वये अ भागांतगत जल े  बी/१ म ये वकासनगर, कवळे भागात जलवा हनी टाकणे व 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.े एस.ड .अजवानी (िन वदा र. .२२,४०,७१२/- अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे बारा फ ) पे ा ३५.००% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,२९,२८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१०       वषय मांक – १४  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ुका व/८८१/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ६१ अ वये 
जल े  .५ व न पाणीपुरवठा होणा-या सॅ ड वक कॉलनी, गवळ नगर भागाम ये देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेबजरंगबली क शन (िन वदा र. .२१,००,७३४/- अ र  
र. .एकवीस लाख सातशे चौतीस फ ) पे ा ३४.७२% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,३९,९२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८११        वषय मांक – १५  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८२/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . १९ 
अ वये ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  ल मणनगर प रसरात पाणीपुरवठा दु ती 
वषयक कामे करणेकामी म.ेशुभम उ ोग यांची (िन वदा र. .१२,६०,९९२/- अ र  र. .बारा 
लाख साठ हजार नऊशे या णव फ ) पे ा ३३.३०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८,८३,१३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१२       वषय मांक – १६  
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक –मा.अिनता तापक र      अनुमोदक – वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८८३/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माण-े  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. . १८ 
अ वये ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/७ येथे  पाणीपुरवठा वषयक 
कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेशुभम उ ोग यांची (िन वदा र. .९,८०,३२१/- अ र  
र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे एकवीस फ ) पे ा ३२.४०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .६,९५,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८१३      वषय मांक – १७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग-क े य कायालय  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४१९/२०१५ द.१४/९/२०१५ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   

क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१७/२०१५-१६ अ वय,े क े ीय 
कायालयांतगत . .५८ ते ६४ मधील मनपा तफ साजरे कर यात येणा-या जयंती, पु यितथी, 
उदघाटन समारंभ, भूमीपुजन व समारंभासाठ  वनी ेपण व काश यव था करणेकामी 
मे. मुत  मंडप पकर & इल.े (िन.र. . ५,८१,५५२/- अ र  र. .पाच लाख ए याऐंशी हजार 
पाचशे बाव न फ ) पे ा (-) १.७१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार 
व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१४      वषय मांक – १८ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग-क े य कायालय  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३७१/२०१५ द.१/१०/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१३/२०१५-१६ अ वय,े वाय.सी.एम. 
णालयाम य े CCTV     यं णेची सन २०१५-१६ कर ता वा षक प दतीने देखभाल दु ती 

करणेकामी म.े एसी कमुनीकेशन (िन. र. .४,६५,८८२/- अ र  र. .चार लाख पास  हजार 
आठशे याऐंशी फ ) पे ा (-) ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८१५      वषय मांक – १९ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग-क े य कायालय  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६५/२०१५ द.१/१०/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१/२०१५-१६ अ वय,े संत तुकारामनगर 
े ागृहातील     यं णेची चालन व देखभाल दु ती करणेकामी म.ेपी.एम.के.इल.े 

(िन.र. .५,८९,३४६/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणन वद हजार तीनशे सेहेचाळ स फ ) पे ा 
(-) ३०.०९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म य े
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१६      वषय मांक – २० 
दनाकं – १/१२/२०१५     वभाग-क े य कायालय  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३६९/२०१५ द.१/१०/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२/२०१५-१६ अ वय,े मनपा भवन  

उप वभागातील इमारतीमधील जनरेटरची सन २०१५-१६ कर ता वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी म.े ेया इल.े (िन.र. .२,०९,६७७/- अ र  र. .दोन लाख नऊ हजार सहाशे 
स याह र फ ) पे ा (-) २४.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने िनयमानुसार व 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न घणेेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१७      वषय मांक – २१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- म यवत  भांडार   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/८०९/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे नागरव ती वकास योजना वभागासाठ  आव यक क याणकार  योजनांचे 
मा हती पु तका छपाई क न िमळणेबाबत मागणी केली होती. सदरची छपाई तातड ने 
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करणेकामी कोटेशन नोट स .२४/२०१५-१६ अ वये बंद पाक टात दरप क माग वणेत आले 
होते. यानुसार कोटेशन नोट स .२४/२०१५-१६ एकूण ०७ कोटेशन नोट स दरप क ा  
झालेले आहेत.  ा  दरप कातील लघु म कोटेशनधारक म.ेआिशष एंटर ाईजेस, िचंचवड यांचे 
छपाईकामी एकूण र. .८९,५५०/- (अ र  र. .एकोणन वद हजार पाचशे प नास फ ) चे दर 
वकृत करणेत आले असून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे 

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

---------- 
ठराव मांक –१३८१८      वषय मांक – २२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- ब े ीय कायालय   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/ब े/८/१२/२०१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

भाग .२२ (िचंचवडगाव) म ये ी छ पती सभंाजी महाराज पुतळा उभारणे या 
कामास वा तु वशारद नेमणेबाबत कामासाठ  ी सिचन शहा यांची वा तु वशारद हणून 
नेमणूक क न िनयोजन करणेबाबतचा ताव मा यतेकामी सादर तसेच सदरचा ताव 
मा यतेनंतर ी.सिचन शहा यांना िन वदापुव कामासाठ  १% व िन वदा पा ात कामासाठ  
१.३५% देयक देय रा हल तसेच पुढ ल काम वभागामाफत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८१९      वषय मांक – २३ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन:सारण   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३४९/१५ द.२०/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१६/२०१५-१६ अ वय,े सांगवी 
मैलाशु द करण क ांतगत . .५६ मधील पवना नद या कडेने मु य जलिनःसारण 
निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .१,१२,५०,०००/- 
अ र  र. .एक कोट  बारा लाख प नास हजार) पे ा ३२.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .८०,३१,३१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८२०       वषय मांक – २४ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९२/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
वषय - िचखली येथील िनयो जत पा याची टाक  भरणेकर ता ४५० मी.मी. यासाची पाईप  

       लाईन टाकणबेाबत... 
वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१३८२१       वषय मांक – २५ 
दनाकं – १/१२/२०१५      वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९१/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .३२ अ वय,े 
इ भागातील स.नं.७, १० व इतर पंपींग टेशनची व टा यांची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी म.ेसिचन ढेकणे अँड असोिसए स (िन.र. .३५,००,३८४/- अ र  र. .प तीस लाख 
तीनशे चौ-याऐंशी) पे ा ४२.८५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२१,००,४९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८२२       वषय मांक – २६ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९०/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
वषय - जल े  .७ च-होली दाभाडेव ती व न याने वकिसत व ता यात  येणा-या भागात  

       व इतर ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणेसाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणबेाबत...  
वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८२३      वषय मांक – २७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९७/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .८८ अ वय,े 
अ भागातील द वाड  व आकुड  गावठाण मधील प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  
आव यक ती करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.ेद प क शन (िन.र. .१५,४०,४९७/- 
अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार चारशे स या नव) पे ा ३३.५०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १०,७५,६५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३८२४      वषय मांक – २८ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९००/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .१५ अ वय,े 
मनपा या इ व फ भागांतगत येणा-या शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसम ये 
पाणीपुरवठा वभागा या मागणीनुसार पं पंग मिशनर  बस वणे (या कामा अंतगत लांडेवाड  येथे 
सज अरे टर बस वण)े कामी म.े हॅन इं जिनअ रंग कंपनी (िन.र. .१४,८०,८१०/- अ र  
र. .चौदा लाख ऐंशी हजार आठशे दहा) पे ा २.७५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . १५,१२,०९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८२५      वषय मांक – २९ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९३/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .९ अ वय,े 
भाग .५७, पंपळेगुरव येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.ेजय 

गणेश एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,४८०/- अ र  र. .चौदा लाख चारशे ऐंशी) पे ा ३०.३३% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२४,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८२६      वषय माकं – ३० 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९४/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४९ 
अ वय,े ब मु यालय अंतगत २०१५-१६ साठ  थेरगांव . .४९ मधील प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक दु ती वषयक कामे करणेकामी म.ेयािसन क शन (िन.र. .१२,६०,६६२/- अ र  
र. .बारा लाख साठ हजार सहाशे बास ) पे ा ३१.९१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,०१,३०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८२७      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९०३/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१५ 
अ वय,े जल े  .ड/४ अंतगत . .५० थेरगांव म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी म.ेयािसन 
क शन (िन.र. .२१,०१,५५२/- अ र  र. .एकवीस लाख एक हजार पाचशे बाव न) पे ा 
१५.९१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५५,५५४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८२८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९६/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१४ अ वय,े 
. .४८ ीनगर म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  न वन पाईपलाईन 

पुर वणे व टाकणेकामी म.ेबजरंगबली क शन (िन.र. .२१,०१,०४३/- अ र  र. .एकवीस 
लाख एक हजार ेचाळ स) पे ा १६.७२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,३७,२३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८२९      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता याचें जावक .पाप/ु६/का व/९०२/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .४५ 
अ वय,े ब मु यालय अंतगत सन २०१५-१६ साठ  वाकड वॉड .५३ पाणीपुरवठा दु ती 
वषयक कामे करणेकामी म.ेबजरंगबली क शन (िन.र. .१२,६०,९९२/- अ र  र. .बारा 
लाख साठ हजार नऊशे या नव) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२६,८२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३०      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९०४/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .२५ 
अ वय,े . .५५ पंपळेस दागर येथे पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  जु या 
लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन पुर वणेकामी म.े ीसदगु  कृपा क शन 
(िन.र. .२१,००,१९७/- अ र  र. .एकवीस लाख एकशे स या नव) पे ा १२.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १९,४०,५८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८३१      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/९०१/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपरुवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३५ 
अ वय,े जल े  .ड/१२ पंपळेगुरव येथील स.नं.७२ पा या या टाक चे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  जु या लाईन बदलून नवीन पाईपलाईन पुर वणेकामी म.े ीसदगु  कृपा 
क शन (िन.र. .२१,००,४९१/- अ र  र. . एकवीस लाख चारशे ए या नव) पे ा १३.१०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,१६,५९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३२      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९५/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .२० 
अ वय,े थेरगांव पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक सुशोिभकरणाची कामे 
करणेकामी म.े ी क शन (िन.र. .१८,१३,६६६/- अ र  र. .अठरा लाख तेरा हजार सहाशे 
सहास ) पे ा २५.८६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजूंर दराने र. .१४,११,८८४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८३३       वषय मांक – ३७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९९/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१५-१६ मधील अ. .३ अ वय,े 
जल े  .बी/३ व ५ ते ८ म ये आव यकतेनुसार टॅकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी 
मे.सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. .११,१९,८४०/- अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार आठशे 
चाळ स) पे ा २५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७०,२३३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३४      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- पाणी पुरवठा   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पाप/ु६/का व/८९८/२०१५ द.२१/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१४-१५ मधील अ. .३० 
अ वय,े जल े  .ड/१५ प रसरात पंपर  कॅ प व पंपर गांव इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईप टाकण,े जोड करणे हॉ ह बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .१०,१८,५७६/- अ र  र. .दहा लाख अठरा हजार पाचशे शहा र) 
पे ा २३.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,१२,९३०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यां या बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते यते आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३५     वषय मांक – ३९ 
दनांक – १/१२/२०१५    वभाग- म यवत  सा ह य भांडार (वै )   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/७१९/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस देण.े  
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वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८३६      वषय माकं – ४० 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- वै क य मु य कायालय   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१७८६/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या णवा हका वभागाम ये णालयीन अ याव यक 
सेवेम ये अडथळा येऊ नये याकर ता यापूव  एक त मानधनावर नेमणूक दले या तावात 
नमुद एकूण १४ उमेदवारांना १ दवस सेवा खंड त क न पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  
अथवा मानधनावर ल नवीन नेमणूका होईपयत यापैक  जो कालावधी कमी असेल तो पयतचे 
कालावधीसाठ  फ  मुदतवाढ देणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३७      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- म यवत  भांडार   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/५७६/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या आय.ट .आय मोरवाड  वभागासाठ  व वध कारचे रॉ मटे रयल सा ह य 
खरेद  कामी ई-िन.सु. .१४/१/२०१५-१६ अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते 
यामधील लघु म िन वदाकार म.ेिनम ती इं जिनअ रंग व स यांचे दरप कातील एकुण ६८७ 

बाबी सा ह याचे दर र. .१७,६५,९९५/- व मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे एकुण ४३५ बाबींचे 
दर र. .६,०७,०२५/- असे एकूण ८४६ बाबींचे दर र. .२३,७३,०२०/- वकृत क न सदर 
पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३८      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- उ ान   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३६०/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन.नो. .11/2013-14 अंतगत मनपाचे व वध 
काय मासाठ  हार, फुल,े नारळ, गु छ इ. सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार म.ेगणेश पु प भांडार 
यांची कामाची मुदत 10/09/2015 अखेर होती. संबंिधत ठेकेदारास द.31/07/2015 अखेरचे बील 
अदा करणेत आले असुन सदर कामास 01/08/2015 ते 10/9/2015 चे कालावधीम ये 
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अंदाजप कय रकमेपे ा र. . 2,27,205/- (अ र  र. .दोन लाख स ावीस हजार दोनशे पाच) 
जा त खच झालेला असलेने सदरचे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८३९      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- वै क य   

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/८४८/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

डॉ.पंकज जंदाल, अथ पेड क (हॅ ड) सजन यांना मानसेवी त  वै क य अिधकार  
पदावर ता पुर या व पात वाय.सी.एम णालयात दरमहा एक त र. .५,०००/- (अ र  
र. .पाच हजार) या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ म हने या कालावधीसाठ  नेमणुक 
देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८४०      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- वायसीएमएच  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३१९/२०१५ 
 द.२३/११/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या OT-

CSSD/OSSD वभागातील नादु त उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस High 

Pressure Steam Trap– 36 KW, M-Shah Make ०२ नग खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स 
.०८/२०१५-१६ अ वये ा  दरप कांम ये म.ेपी. शेषा  & कं., पंपर  यांनी सादर केलेले 

दरप क र. .४३,३७७/- ती नग (सव करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणॆत 
आले आहेत. मे.पी. शेषा  & कं., पंपर  यांचेकडून OT-CSSD/OSSD वभागातील नादु त 
उपकरणा या दु तीकामी आव यक पेअर पाटस High Pressure Steam Trap– 36 KW, M-

Shah Make र. .४३,३७७/- ती नग माणे ०२ नग करारनामा न करता खरेद  करणेस व 
सदर खरेद स होणा-या र. .८६,७५४/- (अ र  र. . शहाऐंशी हजार सातशे चौप न) खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८४१      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- इ े ीय कायालय  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/५५७/२०१५ द. १७/११/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े य कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/१५/२०१५-१६ 
मधील अ. .५ अ वय,े दघी च-होली उप वभागांतगत . .३१ व ७ सारथी वषयक व 
नागर कां या मागणी माणे ट लाईटची सन २०१५-२०१६ म ये देखभाल व दु ती करणे 
अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणेकामी म.े वमलाई इले क कॉप रेशन 
(िन.र. .५,९८,२११/- अ र  र. .पाच लाख अ या नव हजार दोनशे अकरा) पे ा ४३.६६% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस यान े याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८४२      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- थाप य वाहतूक  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह/मु य/१६/१५ द.२/११/२०१५ 
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .वा/ था/HO/२८/१९/१३-१४ 
अ वय,े अ भागात व वध ठकाणी र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी म.ेपांडुरंग एटंर ायजेस (िन.र. .८,४०,२२८/- अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार 
दोनशे अ ठावीस) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,३४४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यां या बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 

करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८४३      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- म यवत  भांडार  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सह आयु  यांचे जावक .मभा/ं५/का व/१०१५/२०१५ द. २४/११/२०१५ 
 मा. सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे मा.अिधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच सा ह य खरेद 
करणेकामी कोटेशन नोट स .२६/२०१५-१६ अ वय,े बंद पाक टात कोटेशन दर माग वणेत 
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आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.ेधम एंटर ायजेस 
यांचे BlackBerry Leap  ती नग र. .१९,४५०/- असे एकूण ०६ नग सा ह याचे लघु म दर 
ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १.०१% ने कमी आहे. मे.धम 

एंटर ायजेस यांचेकडून आव यक मोबाईल संच खरेद कामी एकूण र. .१,१६,७००/- (अ र  
र. .एक लाख सोळा हजार सातश)े दर वकृत करणेत आले आहेत. सदरचे खरेद कामी 
करारनामा करणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८४४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – १/१२/२०१५    वभाग- पाणीपुरवठा  व जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४१५/२०१५ द.२६/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१०/२०१५-१६ अ वये, 
भुगयो अंतगत वाकड येथील मैला पंप हाऊस चालन देखभाल दु ती क रता देणेकामी 
मे.एन.सी.वाय. एंटर ायजेस (िन.र. .१२,८३,१२४/- अ र  र. . बारा लाख याऐंशी हजार एकशे 
चो वस) पे ा २.१२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,१८,७१८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८४५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १/१२/२०१५    वभाग- पाणीपुरवठा  व जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४१६/२०१५ द.२६/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/१२/२०१५-१६ अ वय,े 
मनपाचे मैला शु द करण उदंचनगृह आवरातील काश यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.कलम इले क एंटर ाईजेस (िन.र. . ४,९४,०५४/- अ र  र. .चार लाख चौ-या नव हजार 
चौप न) पे ा ३५.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,१९,९९८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८४६      वषय मांक – ५० 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९५/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४४/२०१५-१६ अ वय,े भाटनगर 
मैलाशु द करण क ांतगत . .४१ म ये गांधीनगर, भारत मातानगर भागात तसेच मह  
लाईफ पेस तसेच उवर त प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. . २२,४९,९६५/- अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे पास ) पे ा १२.८९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५७,९४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक 
राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८४७      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९६/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५३/२०१५-१६ अ वय,े कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत नेह नगर येथील . .३८ मधील वजय भा सोसा. प रसर तसेच 
उव रत भागात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY 

CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,८५१/- अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार आठशे 
ए काव न) पे ा १६.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,६०,९८१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८४८      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९९/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४/२०१५-१६ अ वय,े कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत . .२९ इं ायणीनगर म ये मलिनःसारण यव थे म ये सुधारणा 
करण ेव उव रत ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणकेामी M/S. SANJAY CONTRACTOR 

(िन.र. .१४,९९,२४७/- अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार दोनशे स ेचाळ स) पे ा 
१५.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,४९३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८४९       वषय मांक – ५३ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९४/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३१/२०१५-१६ अ वय,े वॉ. .५० 
प जी पेपर मील थेरगांव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .१३,८३,६८२/- 
अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार सहाशे याऐंशी) पे ा ३०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . १०,१६,२८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८५०       वषय मांक – ५४ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९२/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/६०/२०१५-१६ अ वय,े ब े य 
कायालयांतगत . .२०, २१, २४ व ४२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व 
चबसची देखभाल दु ती करणेकामी M/S. CHOTELAL CHAUHAN (िन.र. .२०,३६,२७२/- 
अ र  र. .वीस लाख छ ीस हजार दोनशे बहा र) पे ा २८.२८% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,६०,४१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकांची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८५१       वषय मांक – ५५ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८२/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/९/२०१५-१६ अ वय,े कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत भोसर  येथील . .३४ ग हाणेव ती मधील मलिनःसारण यव थे 
म ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१४,९५,६७०/- अ र  
र. .चौदा लाख पं या नव हजार सहाशे स र) पे ा २१.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १२,३७,०४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८५२      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८३/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४७/२०१५-१६ अ वय,े कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत . .३० च पाणी वसाहत मधील पांडवनगर, म.फुले नगर इ. 
भागाम ये मलिनःसारण यव थे म ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR 

(िन.र. .२०,९९,५४०/- अ र  र. . वीस लाख न या नव हजार पाचशे चाळ स) पे ा २४.२४% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,७०,१४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८५३      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८४/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५६/२०१५-१६ अ वय,े वॉ. .४६, ४७ 
पवना नद या कडेने मु य गु व वा हनीची सुधारणा वषयक कामे करणे कामी M/S. 

SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,९९६/- अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे शहा नव) पे ा ६.६६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,०५,१५४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८५४      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८१/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१५/२०१५-१६ अ वय,े अ भागातील 
. .८, २५, २६ व २७ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल 

दु ती करणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION (िन.र. .४०,८१,०८९/- अ र  र. .चाळ स 
लाख ए याऐंशी हजार एकोणन वद) पे ा ३१.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,७९,२२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक 
राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८५५      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८०/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२४/२०१५-१६ अ वय,े अ भागातील 
. .१८ व १९ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल दु ती 

करणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION (िन.र. .२८,०१,०८१/- अ र  र. .अ ठावीस लाख 
एक हजार ए याऐंशी) पे ा ३५.६६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,०२,२१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक 
राह ल. या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८५६      वषय मांक – ६० 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- थाप य अ मु यालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४०१/१५ द.१९/११/२०१५ 
वषय - मु य शासक य इमारती म ये आव यकतेनुसार फिनचरची कामे करण.े  

वषय मांक ६० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१३८५७      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- वायसीएमएच 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . YCMH/भांडार/२/का व/३१८/२०१५ 
द.२३/११/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या व वध 
वभागांसाठ  आव यक गा ा खरेद  करणेकामी कोटेशन नोट स . ६/२०१५-१६ अ वये ा  
दरप कांम ये म.े टार फॅ ी स, िनगड  यांनी सादर केलेले दरप क र. .३१६८/- ती नग (सव 
करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहेत. यशवंतराव च हाण मृती 

णालया या व वध वभागांसाठ  आव यक गा ा ३० नग मे. टार फॅ ी स, िनगड  यांचेकडून 
यांनी सादर केलेले दर र. . ३१६८/- ती नग (सव करांसह) माणे करारनामा न करता 

खरेद  करणेस व सदर गा ा खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. . ९५,०४०/- (अ र  
र. . पं या नव हजार चाळ स फ ) ला मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१३८५८      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९३/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२३/२०१५-१६ अ वय,े वॉड . ५३ 
वाकड गावठाण प रसरामधील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION(िन.र. .१३,८४,९८०/- अ र  
र. . तेरा लाख चौ-यांशी  हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा ३०.१७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१५,४८८/- 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 याचेंबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



 33 

ठराव मांक –१३८५९      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९१/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१२/२०१५-१६ अ वय,े रावेत 
मैलाशु द करण क ातगत वाड . १९ मधील वा हेकरवाड  स.े .२९, गु ारा इ. प रसरात 
जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. CHOTELAL CHAUHAN 

(िन.र. .१४,९९,९७६/- अ र  र. . चौदा लाख न यानऊ हजार नऊशे याह र फ ) पे ा 
२८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,३३,८२४/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८६०      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयतंा यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९०/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३३/२०१५-१६ अ वय,े िचंचवड 
मलशु दकरण क ातगत वॉड .२६ काळभोरनगर प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,८४८/- अ र  र. . 
चौदा लाख न यानऊ हजार आठशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,४९,६३३/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८६१       वषय मांक – ६५ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८९/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५२/२०१५-१६ अ वय,े आकुड   
मलशु दकरण क ातगत वॉड .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान प रसरात जलिन:सारण 
यव था सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 
(िन.र. .१०,४९,९४५/- अ र  र. . दहा लाख एकोप नास हजार नऊशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
२२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८,५९,९०५/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव माकं –१३८६२       वषय मांक – ६६ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८८/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४०/२०१५-१६ अ वय,े आकुड   
मलशु दकरण क ातगत वॉड .१६ आकुड  गावातील जलिन:सारण यव था सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,८६७/- अ र  र. . चौदा लाख 
न या णव हजार आठशे सदुस  फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,६५,३९७/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८६३       वषय मांक – ६७ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८७/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४९/२०१५-१६ अ वय,े आकुड   
मलशु दकरण क ातगत वॉड .१५ द वाड  मधील भागात जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,८७१/- अ र  र. . 
चौदा लाख न यानऊ हजार आठशे एकाह र फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मजूंर दराने र. .११,४९,६५१/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८६४       वषय मांक – ६८ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८६/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५९/२०१५-१६ अ वय,े फ भागातील 
भाग . ९ व २८ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल व 

दु ती करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२१,४९,५३९/- अ र  र. . एक वस 
लाख एकोणप नास हजार पाचशे एकोणचाळ स फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,०४,६७७/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८६५       वषय मांक – ६९ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३८५/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२९/२०१५-१६ अ वय,े िचंचवड 
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .९ संभाजीनगर प रसरात भुयार  गटर निलका टाकणेकामी 
M/s. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .१०,४९,७६१/- अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास 
हजार सातशे एकस  फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,५९,७५४/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८६६       वषय मांक – ७० 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- लेखा  

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/५/का व/१३९२/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

क  शासन, रा य शासन यांचेकडे जमा करावयाचे करांचे तरतूद म ये तीवष  होणारे 
बदल महानगरपािलके या कोण याह  अिधका-यास ता काळ अंमलबजावणीसाठ  ात होत 
नाह त असे िनदशनास आले आहे.  यामुळे कर आकारणी / वसुली म ये दरंगाई / तफावत 
दसून येते.  ह  बाब भ व यात टाळ यासाठ  वतं  सनद  लेखापाल यांची गरज आहे.  
महापािलके या लेखा वभाग, े ीय कायालय व इतर वभाग यांना क  शासनाचे व रा य 
शासनाचे सेवा वषयक Service Tax Return, T.D.S. Return, VAT Return, J1 & J2 Annexture for 

VAT, Return, W.C.T. Return  महापािलके या सव वभागांना   सव कारचे कर वषयक 
स ला व कायवाह  पूण करणेसाठ  सशु क सेवा देणे इ याद  कामकाज करणेकामी मा.आयु  
यांचेकड ल द.१९/१०/२०१५ चे मा य तावानुसार कोटेशन नोट स िस द न करता म.ेसागर 
डंुबे & असोिसए स चाटड अकाऊंटंट यांचेशी करारनामा क न नेमणुक करणे व तावात नमुद 
केले माणे येणा-या वा षक खचास अंदाजे र. .८५,०००/- (अ र  र. .पं याऐंशी हजार फ ) 
अिधक सेवा कर कंवा य ात येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८६७       वषय मांक – ७१ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९८/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/६२/२०१५-१६ अ वय,े सांगवी/दापोड  
मैलाशु दकरण क ातगत वॉड .५८ नवी सांगवी येथील संत तुकाराम नगर, समतानगर 
भागात व उव रत प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION (िन.र. .२२,४९,७५२/-अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार 
सातशे बाव न फ ) पे ा २५.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,६५,३०२/- 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 –१३८६८       वषय मांक – ७२ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- जलिन: सारण 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९७/१५ द.२३/११/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२७/२०१५-१६ अ वय,े कासारवाड  
मलशु दकरण क ातगत दापोड -बोपखेल येथील भाग . ६४ म ये िस दाथनगर तसेच 
ऊव रत प रसरात जलिन:सारण यव था सुधारणा करणेकामी M/s. DEV 

CONSTRUCTION(िन.र. .२२,४९,६५८/- अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार 
सहाशे अ ठाव न फ ) पे ा २४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,९५,२२७/- 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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८६९       वषय मांक – ७३ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/८५१/२०१५ द.१८/११/२०१५ 
वषय - भाग . २१ मधील ना यांची दु ती करण.े  

वषय मांक ७३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८७०       वषय मांक – ७४ 
दनांक – १/१२/२०१५      वभाग- ब े ीय कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/८४२/२०१५ द.१७/११/२०१५ 
वषय - भाग .२० िचंचवडेनगर मधील िशवनगर  म ये ग ली बोळात कॉ ट पे ह ंग करण.े 

वषय मांक ७४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल े– 
 
 
ठराव मांक –१३८७१      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/६६०/२०१५ द.२७/११/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              मा हती व जनसंपक वभागातील सन २०१५-२०१६ या अंदाजपञकाम ये टायरटयूब 
या लेखािशषावर र. . ५०,०००/- अंदाजपञक य तरतूद करणेत आली होती. द.२३/११/२०१५ 
अखेर सदर लेखािशषावर र. . २,४७६/- इतक  र कम िश लक आहे. नवीन टायरटयूब 
खरेद कामी अंदाजे र. . ६,०००/- ची आव यकता अस याने सदरची र कम बोनस तथा 
सानु ह अनुदान या लेखािशषामधील िश लक र. .२,९४,३७५/- मधुन र. .६,०००/- टायरटयूब 
या लेखािशषावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ नुसार वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.            

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८७२      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं३/का व/६६१/२०१५ द.२७/११/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              मा हती व जनसंपक वभागाकड ल शासन अिधकार  यांचे वापरातील वाहनाक रता  
मे.सीएट िल.पुण,े यांचेकडून नवीन टायरटयूब खरेद  कर यात आलेले आहेत. याक रता           
र. .२३,५००/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे फ )  इतका खच आला असून यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३८७३      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जशुके 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुक/ व/०४/५८५/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

       पं.िच.म.न.पा. या लांडेवाड  पंप हाऊस येथे वाढ व वीजभार घेणेसाठ  वीजपयवे ण 
शु क र. .४५९०५०/- (अ र  र. .चार लाख एकोणसाठ हजार प नास फ ) म.रा. व. व.कं.स 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१३८७४      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- जशुक 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/४/५८६/२०१५ द.२३/११/२०१५  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      पाणीपुरवठा अ याव यक सेवा वचारात घेता अशु द जल उपसा क , रावेत ते 
जलशु द करण क . स.े .२३ पयत उ चदाब भूिमगत केबल टाकणेचे कामांतगतचे काम 
तातड ने पुण करणे आव यक अस याने िशंदे व ती, रावेत येथे रे वे ॉिसंग करणेक रता 
अंदाजपञक िमळणेक रता अंदाजपञक कायवाह  शु क र. . ८२,०००/- भारतीय रेल वभागास 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.          
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १३८७५    वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.बाळासाहेब तरस यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद 
के या माणे तरतुद  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३८७६      वषय मांक – ८० 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- थाप य बीआरट एस 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/३८९/२०१५ द.२३/११/२०१५ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

     बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पुल बांधणे कामासाठ  क प यव थापन स लागार 
हणून म.े तुप क स टंट यांची नेमणुक करणे व मनपाचे चिलत दरानुसार क प रकमे या 
ी टडर कर ता र. . ४,००,०००/- + सॉईल इ हे ट गेशनसाठ  ड एसआर + १५ % या दरान ेव 

पो ट टडर कर ता क प यव थापनासाठ  क प रकमे या १.८० %  +  ०.५० % ुफ 
च कंगक रता + सेवाकर फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८७७      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- मा हती व तंञ ान 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.अित. आयु  यांचे जावक .मात व/९/का व/४५५/२०१५ द.२७/११/२०१५ 
  मा. अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपालके या सव वभागाचे संगणीकरणाचे काम चालु आहे 
यासाठ  सव वभागाचे वारंवार संगणक साह यासाठ  मागणी होत आहे. काह  छोटे  साह य 

तातड ने आव यक अस यास िन वदा कायवाह  होणेची वाट न पाहता कोटेशन प दतीन ेखरेद  
केली जाते यासाठ  मा.आयु  यांनी व ीय अिधकार दान करणे बाबत आदेश 
.लेखा/१/१का व/७७०/२०१३ द.१७.०९.२०१३ अ वये दले या अिधकारांतगत वभाग मुखाना 

र. . २ लाखापयत खरेद चे अिधकार दलेले आहेत. महारा  महापािलका अिधिनयम (सुधार त) 
२०११ करण ५ िनयम २/१ परंतुके मधील तरतुद नुसार कोटेशन प दतीचा अवलंब क न 
कोटेशन नोट स मा.अित र  आयु  यांचे मा यतेने कोटेशन नोट स िस द करणेत आली 
होती. यासाठ  अंदाजपञक य दर र. .१,६८,४२०/- घेणेत आले होते. कोटेशन उघडणेत आले 
असता याम ये म.े एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  झाले आहे. यांचेकडून काम 
क न घे यास एकुण र. .१,६४,४३०/- एवढा खच येणार आहे सदरचे खचास व करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.                         
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                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –१३८७८      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १/१२/२०१५     वभाग- बीआरट एस 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .बीआरट एस/ था/का व/४०४/२०१५  
द.३०/११/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने द.०५/०९/२०१५ रोजी सांगवी कवळे या 
बीआरटीएस र याचा लोकापण व मुकाई चौक येथील बस ट मन स या उदघाटन समारंभ महारा  
रा याचे माजी उपमु यमं ी मा. ी.अिजतदादा पवार यां या ह ते कर यात आला आह.े याबाबत 
मा.आयु सो, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी यांचेकडील प  .माजस/५/कािव/ 
३९१/२०१५, द.३१/०८/२०१५ अ वये सांगवी कवळे या बीआरटीएस र याचा लोकापण व 
मुकाई चौक येथील बस ट मन स या उदघाटन समारंभासाठी प ात नमुद केले या सव सुिवधा 
पुरिवणेबाबत कळिवले आह.े याम ये साधारणपणे १००० ते १२०० नाग रक बसतील अशा 

कारचा मंडप घालणेत आला होता. तसेच भाग .४७ व ५० मधील काळेवाडी येथील 
एम.एम. कूल ते पवना नदीपयत य र यावरील पादचारी भुयारी मागाचे भूमीपुजन समारंभ व 
चचवड टेशन (आनंदनगर) भाग .२५ मधील पादचारी पुलाचे भूमीपुजन या बी.आर.टी.एस. 
थाप य िवभागा या काय मासाठी र. .२९.५० लाखा या एकि त खचास मा.आयु , पपरी 
चचवड महानगरपािलका यांनी द.१०/०८/२०१५ रोजी या मंजुर टपणी अ वये मा यता दलेली 

आह.े या एकि त खचा अंतगत आव यक मंडप व था पुरिवणेसाठी र. .१०.०० लाखापयत या 
खचाचा समावेश आह.े सदरचा खच GEF Grant मधून करता येईल या करीता जागितक बँकने व 
मा.अित सिचव, नगर िवकास िवभाग, भारत सरकार यांनी त वतः मा यता दलेली आह.े तसेच 
द.२९ व ३० जुलै २०१५ रोजी या जागितक बँकेसोबत या आढावा बैठक त याबाबत सिव तर 

चचा करणेत आली आह.े यानुसार Block Estimate तयार क न अवलोकनाथ जागितक बँकेकडे 
सादर केले असता जागितक बँकेचे Task Team Leader ीम.नुपूर गु ा यांनी त वतः मा यता 
दली असून सिव तर अंदाजप क सादर कर याबाबत द.१९/०८/२०१५ रोजी या ई-मेल ारे 

सुचना द या आहेत.   
         वरील सव बाब चा िवचार क न य  जागेवर मोजमापे घेऊन कवळे येथील मुकाई 
चौकाजवळील भ  श  िनगडीकडे जाणा-या ४५.०० मी. ं द बी.आर.टी.एस. र या या जागेत 
मंडप टाकणे, खु या ठेवणे, टेज उभारणे, इ. कामांसाठी मनपा या चिलत दरसूचीनुसार 
अंदाजप क तयार केले असून यास सुमारे र. .७,४९,७००/- इतका खच येणार आह.े रेनबो 
बी.आर.टी.एस. या साठी करावया या एकूण र. .२९.५० लाखापैक  सार मा यमांसाठी 
र. .१६.२५ लाखा या खचास मा. थायी सिमती ठराव .१२२१७, द.१९/०८/२०१५ अ वये 
यापुव  मंजूरी घे यात आली आह.े सबब सदरचे काम तातडीचे व कालमयादीत अस याने अ य 
कामातील िनिवदा दराने अशा कार या कामातील अनुभवी ठेकेदार मे.लालदीप क शन 
यांचेकडून िनिवदा न मागिवता थेट प दतीने करारनामा न करता क न घेतले असलेने यास 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ५(२)(२) नुसार काय र मा यता देणेत येत आह.े  
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 



 42 

ठराव मांक –१३८७९     वषय मांक – ८३ 
दनांक – १/१२/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड         अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
       इ ेञीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल  करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १,५०,०००/-)  
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८८०     वषय मांक – ८४ 
दनांक – १/१२/२०१५     

सुचक – मा.सं या गायकवाड         अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
    इ ेञीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल  करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १,६०,०००/-) 
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८८१      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार /कमचार  यांना सन १९७९-८० पासून 
शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व वकृत धोरणानुसार घरबांधणी, भूखंड , 
घरदु ती, घर व तार अ ीम दले जात आहे. स य थतीत महारा  शासन, व  वभाग 
यांचेकड ल शासन िनणय मांक घबाअ-१०.११/ . .५६/२०११/ विनयम मंञालय, मुंबई-
४०००३२, द.२७ फे वूार  २०१२ व मा.महापािलका सिमती ठ. .८० व ५९८ द.१/९/२०१२, 
२०/११/२०१४ अ वय,े सुधार त वेतनबँड मधील वेतन (मुळ वेतन + ेडवेतन) वचारात घेवून 
अ ीम र कमेत तसेच घरा या कंमत मयादेत सुधारणा केली आहे. घरबांधणी व इतर 
अ ीमासाठ  सुच वले या धोरणास व अट स मा यता दलेली अस याने १) 
शा/११/का व/०१/२०१३ द.१/१/२०१३, २) शा/११/का व/१३८/२०१३, द.२९/०१/२०१३ 

( शा/११/का व /६५/२०१५), द.०३/०२/२०१५ चे प रपञक िनगत केले आहे यानुसार 
घरबांधणी अ ीम मंजूर चे धोरण राबवले जात आहे. 
 मुळ अट . ३- महानगरपािलका आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  यांना घरबांधणी 
अ ीम मंजुर के यानंतर न दणीकृत गहाणखत (साधे गहाण खत कार) क न दयावे लागेल.                              
सुधार त अट- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकामाफत कमचा-यांना घर कज र कम देताना 
न दणीकृत गहाण खत साधे गहाण खत काराने क न घेते याऐवजी न दणीकृत इ वटेबल 
मॉगज  (मागज बॉय डपॉ झट ऑफ टायटल ड ड) प दतीने क न घे यास मा यता देणेकामी 
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मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.          

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

ठराव मांक –१३८८२      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १/१२/२०१५       

सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
       मा.महापौर यांचे वापरातील वाहन मांक एमएच-१४सीएल-०७०७ या वाहनाचे दोन 
टयुबलेस टायर खराब झाले असून सदरचे टयूबलेस टायर खरेद  करणेकामी कायशाळा 
वभागाने द.६/११/१५ रोजी अिभ ाय दलेला आहे. याकामी म.ेदशन टायस यांचेकड ल 
दरपञकानुसार करारनामा न करता थेट प तीने दोन टयूबलेस टायर खरेद  करणेकामी येणारा 
खच र. .११,४००/- इतका अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

ठराव मांक –१३८८३      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
              पं.िच.मनप या सन २०१५-१६ या अंदाजपञकाम ये तावात नमुद माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट १,१०,०००/-)  
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८८४      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक –मा.स वता साळंूके  
संदभ :- मा.सं या गायकवाड व मा.स वता साळंूके यांचा ताव- 
        भाग . ४१ मधील थाप य उदयान लेखािशषातील पा. .३२२ व अ. .१४५ वर ल 
कामाचे अंदाजपञक तयार करणेसाठ  तरतूद वग करणाची आव यकता आहे तर  तावात 
नमुद माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १९,००,०००/-)  

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

ठराव मांक –१३८८५      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 
महापािलका दद तील मोकाट बेवारस अव थेम ये फरणार , महामाग तसेच रहदार स 

अडथळा िनमाण करणार , उ ान आ ण वृ ारोपणाचे नुकसान करणार  जनावरे (गाय, बैल, 
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हैस, घोडा आ ण डुकरे) पकड याचे कामकाज भा व र या होणे कामी सदरचे कामाचा अनुभव 
असले या कमचा-यांचे म.ेसा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. या 
न दणीकृत वयंरोजगार सं थेची १ वष कालावधीसाठ  नेमणूक करणेस आ ण नेमणुक केले या 
कमचा-यांची हजेर नुसार ितद न कमान वेतन दर देणे याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१३८८६      वषय मांक – ९० 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वरोधी प नेता यां या कायालयीन 

कामकाजाकर ता स ा देणेत आलेले वाहन हे वारंवार बंद पडत असलेने यांचे कायालयीन 
कामकाजाम ये य यय येत आहे. यां या वापराकर ता न वन वाहन र. . आठ लाख पयत या 
मयादेत वाहन उ पाद त कंपनीचे पुणे येथील अिधकृत व े याकडून िन वदा न माग वता थेट 
प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३८८७      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 इ े ीय कायालयाम य ेसन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये 
फेरबदल करावयाचा आहे. तर  तावात नमुद माणे बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
        (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३८८८      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .४,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१३८८९      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 ी. वनोद दाहो े यांस मनपा या आ कटे ट पॅनेल वर नेम यास व यांना आ कटे ट 
वषयक कामे व इं ट रअर डझायिनंगची कामे दे यास व याकामी होणार  फ  आ कटे ट 
कौ सील या िनयमानुसार व मनपा ठरवेल या माणे अदा करणेस व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव माकं –१३८९०      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 मनपाचे उ ान वभागाकड ल खेळणी खरेद बाबतचे िन. . ८/२००८-०९ ची मुदत 
संपलेली आहे. न वन खेळणी खरेद बाबत तातड ची आव यकता ल ात घेता न वन खेळणी 
खरेद  संदभआत िन वदा माग वने तोपयतचे कालावधीसाठ  या े ातील अनुभवी व खेळणी 
उ पाद त कंपनी म.े अ रहंत इंड. काप . िल.,यांचेकडून िन. . ८/२००८-०९ चे मंजूर दराने थेट 
प दतीने खेळणी खरेद स व या माणे येणारे य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१३८९१      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 व ुत मु यालयांतगत दुरसंचार वभागाकड ल तावात नमुद माणे तरतूद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३८९२      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     
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(वाढ/घट र. .१२,२५,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८९३      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 इ े ीय  कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद मधील 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३८९४      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 मौजे दापोड  येथील स.न.ं २०/२पै िस.स.नं. १८४५ मधील ता वत १२.०० मी.र याचे 
बाधीत ९७.०० चौ.मी. े ासाठ  ी. उ हास ठकसेन पाडळे या िमळकत धारकास मोबदला 
स.नं.२०/२ चा दर र. . ५४००/- ती चौ.मी. नुसार एकुण कंमत र. . ५,२३,८००/- इतक  
येत आहे. तसेच ३०% दलासा र. . १,५७,१४०/ व १२% दराने वा षक याज र. . 
३,१४,२८०/- अशी एकुण र. . ९,९५,२२०/- (अ र  र. . नऊ ल  पं या णव हजार दोनशे 
वीस फ ) अदा कर या या तावास मा.आयु  सो. यांनी मंजूर  देऊन द. १९/११/२०१५ 
रोजी सकाळ  १०.०० वा. खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक त वेळ िन त केली होती. तर  
सदर बैठक त सदर िमळकतधारकास मोबदला अदा करणेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. तर  
सदर िमळकतधारकास मु ल र. .५,२३,८००/- तसेच ३०% दलासा र. . १,५७,१४०/- व १२%  
दराने वा षक याज र. . ३,१४, २८०/- अशी एकुण र. . ९,९५,२२०/- (अ र  र. . नऊ ल  
पं या णव हजार दोनश ेवीस फ ) तदअनुषंगीक खरेदाखत करण,े वक ल फ , झेरॉ स ई. खच 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –१३८९५      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात 
नमुद माणे वाढ-घट करावयाची आहे. तर  तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  



 47 

(वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१३८९६      वषय मांक – १०० 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 क मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील भांडवली कामां या तरतूद म ये 
तावात नमुद माणे वाढ-घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,४०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१३८९७      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 ी.साकोरे संद प आनंदराव रा. पंचशील िनवास, कासारवाड -४११ ०३४ यांस िनवेदक व 
कला डा सां कृितक वभागासाठ  सहा यक या पद  दरमहा र. .२५,०००/- (अ र  र. . 
पंचवीस हजार) एक ीत मानधनावर सहा म हने कालावधी कर ता नेमणूक कर यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मंजूर  दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१३८९८      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १/१२/२०१५      

सुचक –मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव– 

 द. १ व २ डसबर रोजी भोसर  येथील अंकुशराव लांडगे ना यगृहात २४ वे वभागीय 
सा ह य सं मेलन महारा  साह य प रषद शाखा भोसर  आयो जत कर त आहे. तर  मनपा 
तफ महारा  सा ह य पर षद भोसर  शाखे या नांवे र. .२,९९,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 
न या णव हजार) आिथक सहा य (महानगरपािलका सभे या उमेद मा यतेवर) मंजूर 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 – १३८९९    वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १२८९० द.२०/१०/२०१५ र  करणेस व मा.आयु  यांचे 
जावक . वमुका/४/का व/२८५/१५ द.५/१०/२०१५ नुसार मुंबई-पुणे र यावर ल बीआरट  
सु  मागावर ल वाहतुक िनयं क द यां या यव थेत सुधारणा करणेचे काम कर यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३९००    वषय मांक – १०४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 अिभषेक नथुराम फुग,े अमरद प मोहन चांदगुडे यांची कु ती े ातील कामिगर  वचारात 
घेता कु ती सरावास अिधक वेळ िमळावा व सोईचे हावे यासाठ  मनपा यायामशाळेवर 
रखवालदार/ डा िश काचे कामी बदली दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १३९०१    वषय मांक – १०५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १३२८१ दनांक ०३/११/२०१५ र  करणेस यावा व पंपर  
िचंचवड महानगरपिलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३९०२    वषय मांक – १०६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१२८६० दनांक १३/१०/२०१५ र  करणेस व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३९०३    वषय मांक – १०७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१३५३६ दनांक १०/११/२०१५ र  करणेस व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३९०४    वषय मांक – १०८ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .१३५३३ दनांक १०/११/२०१५ र  करणेस व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .६,७०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३९०५    वषय मांक – १०९ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव .१३१३५ दनांक २७/१०/२०१५ चा ठराव र  क न नवीन 
तरतूद वग करणेस व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये 

तावात नमूद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
             (वाढ/घट र. .१६,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३९०६    वषय मांक – ११० 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव .१३२९६ दनांक ०३/११/२०१५ रोजीचा ठराव र  करणेस व 
अ भाग व अ मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप क य कामा या तरतुद म य े

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .७,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १३९०७    वषय मांक – १११ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पं.िचं.म.न.पा. या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद के या माणे  
िन वदा काढ यासाठ  तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

---------- 
ठराव मांक – १३९०८    वषय मांक – ११२ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

इ े य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४६,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १३९०९    वषय मांक – ११३ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 ब भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १३९१०    वषय मांक – ११४ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

क े ीय कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमुद माणे 
कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३९११     वषय मांक – ११५ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सं या गायकवाड,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ कटे ट पॅनलवर म.ेके. डझाइन, कोथ ड, पुणे यांना 
िनयु  करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १३९१२    वषय मांक – ११६ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.स वता साळंुके,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
 भाग .२८ येथील वरंगुळा क  व पा या या टाक चा प रसर न याने वकिसत 
झालेने तो तावरे फॅिसिलट  मॅनेजमट ऐवजी मोरया सामा जक ित ाण या सं थेस ठरले या 
दराने दोन वष कालावधीकर ता देखभाल संर णाचे काम देणेस व याकामी येणारे य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १३९१३    वषय मांक – ११७ 
दनांक – ०१/१२/२०१५      
सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सुिनता गवळ , मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमूद माणे वकास कामांम ये वाढ व घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३,००,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

 

(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/१५२/२०१५ 

दनांक – ०२/१२/२०१५     
 
 

                                                                
                       नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


