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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २०५ 

(सभावृ ांत) 
दनांक - १९/०१/२०१६          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१९/०१/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

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

यािशवाय मा.गावडे-सह 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.भोसले–मु यलेखापाल, 
मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर, 
मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.अ ीकर-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके 
-मु य उ ान अिध क,मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.तांबे,मा.च हाण, 
मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.मोरे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
मा.ग टुवार,मा.शेख,मा.गायकवाड,मा.र पारखी, मा.भोसले,मा.पुजार -कायकार  अिभयंता, मा.बोदाडे- शासन 
अिधकार , मा.गावडे-अ नशमन अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.वाघमारे-िचफ इं जिनअर 
(पीएमपीएमएल) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 
 
महासाधू मोरया गोसावी सं थेचे मु य व त सुर महाराज धरणीधर देव यांचे दुःखद िनधन 

झाले अस यामुळे यांना ांजली वाहणेत यावी.  
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

-------- 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल े– 

 
 

वषय मांक ९७) - पंपर  िचंचवड मनपाचे क व ड भागातील मैलाशु करण क ांमधील  
लजवाहतुक मोशी कचरा डेपो पयत करणे या कामाचे वाढ व खचास  

मंजूर  िमळणेबाबत...   
वषय मांक ९८) - ी. साद भा. देशपांडे यांचे अपील अजाबाबत – मा. साद शे ट ,  

मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक ९९) - मनपाचे व वध वभागांक रता आव यक फिनचर सा ह याची (खु या)  

खरेद  यापुव  िन वदा सुचना .०८/२०१५-१६ अ वये वाढ व खरेद  
करणेबाबत... 

वषय मांक १००) - व ा यास ॅकसूट, शूज व कटबॅग देणेबाबत - मा. वमल काळे,  
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक १०१) - दापोड  ते िनगड  र यावर बसथांबे उभारणेबाबत - मा. वमल काळे,
   मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय मांक १०२) - . .९ संभाजीनगर व शाहूनगर येथील मनपाची सावजिनक वाचनालये 

थािनक म हला बचत गट व ये  नागर क संघांना चाल वणेस देणेबाबत 
- मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक १०३) - ब भागातील थाप य वकास कामां या तरतुद म ये वाढघट करणेबाबत 
- मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक १०४) - सन २०१५-१६ या अथसंक पातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करणेबाबत - मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय मांक १०५) - से. .२१ यमुनानगर येथील ी. वामी समथ उ ान अनुदान त वावर 
चाल वणेस देणेबाबत - मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

-------- 
दनांक १२/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०४) सभावृ ांत 

कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
-------- 

ठराव मांक – १४६८६    वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं४/का व/७१९/१५ द.२३/११/२०१५   
वषय - वाय.सी.एम. णालयातील कॅ ट न व पॅ  चाल वणेस देणबेाबत... 

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४६८७     वषय मांक – २ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४१७/२०१५ द.८/१२/२०१५   
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब व क” े ीय कायालयाअंतगत ७ भागातील  

म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क   येथे 
वाहुन नेणेचे कामासाठ  ८ म हने कालावधीसाठ  कामगार पुर वणबेाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – १४६८८     वषय मांक – ३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३८५/२०१५ द.१६/१२/२०१५   
 मा.अित.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या वृ संवधन वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ अ वय,े देहू आळंद  (पालखी 
माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक सुशोिभकरण करणेकामी 
मे.स द छा क शन (िन.र. .१,२७,६९,६६८/- अ र  र. .एक कोट  स ावीस लाख एकोणस र 
हजार सहाशे अडुस  फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  सवात कमी दराची िन वदा (-०.१०%) 
वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुत कामी येणा-या य  

खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.        (िन वदा र. .१,२७,५६,८९८/-) 

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

ठराव मांक – १४६८९     वषय मांक – ४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११३०/२०१५ द.२३/१२/२०१५   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२९/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वय,े 
नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.आर.के. मधानी अँड कंपनी (िन.र. .१५,३१,८८,२००/- (अ र  र. .पंधरा कोट  एकतीस लाख 
अ याऐंशी हजार दोनश)े पे ा ३५.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,४३,९०,०९९/- 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  
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राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत यते आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४६९०     वषय मांक – ५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४३०/१५ द.१६/१२/२०१५   
वषय – ाथिमक व  मा यिमक व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणे  

 कामास मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४६९१     वषय मांक – ६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – जल:िन सारण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९३/१५ द.२३/१२/२०१५   
वषय -कासारवाड  मलशु द करण क ांतगत, दापोड -बोपखेल येथील भाग .६४ मधील  

गुलाबनगर प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण  निलकांम ये सुधारणा 
करणबेाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४६९२     वषय मांक – ७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४६०/१५ द.२१/१२/२०१५   
वषय - . .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी. र ते वकसीत  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४६९३     वषय मांक – ८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/श.अ./ता/ं४/५१५/१५ द.२८/१२/२०१५   
वषय– पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी  
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मया दत, बी.एस.एन.एल., एम.एन.जी.एल. तसेच क  शासन, महारा  शासन व 
शासना या इतर अंगीकृत सं था यांना भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  र ते खोदाईस 
परवानगी देतांना वसूल करावया या चालू दराम ये पुणे मनपा या धोरणा माणे सवलत 
देणेबाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४६९४     वषय मांक – ९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/१अ/४७०/१५ द.२८/१२/२०१५   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  थाप य/अ/HO/18/30/15-16 अ वय,े भाग 
.१९ वा हेकरवाड  येथील गु ारा प रसरातील मु य व अंतगत र ते हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी M/s.lonavla Construction िन.र. . ९३,३४,७१५/- ( या णव लाख चौतीस 
हजार सातशे पंधरा फ ) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दरान ेर कम  पये 
६३,७१,९२३/- पयत  काम  क न घेणेस  तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट शत  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  घेणसे मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४६९५     वषय मांक – १० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/४२५/१५ द.२९/१२/२०१५   
वषय- . .३९म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुलाम ये उ रेस े क गॅलर  बांधणबेाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक – १४६९६     वषय मांक – ११ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/६८५/२०१५ द.३१/१२/२०१५   
 मा. े ीय अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं  ३/२६/२०१५-१६ चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .३/२६ भाग  ४१ म ये भाग तरावर करकोळ 
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देखभाल दू तीची कामे करणेकामी सन २०१४-१५ मे.सागर पंड त ग हाणे यांना र. .६,९५,१६१/- 
(अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार एकशे एकस  फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) 
४२.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४६९७     वषय मांक – १२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४४९/१६ द.२/१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/१३/२०१५-१६ अ वय,े . .२५ िचंचवड 
टेशन मशीद जवळ ल भाजी मंडईची सुधारणा करणेकामी M/S. G.K. Construction 

(िन.र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख) पे ा ३१.४०% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .३२,४१,३५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४६९८     वषय मांक – १३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– ब े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/९२०/२०१५ द.९/१२/२०१५   
 मा. े ीय अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५४/२०१५-१६ अ वय,े 
. .५० व ५१ म ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी म.े ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन वदा 

र. .९,३२,९२४/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे चो वस) पे ा ३५.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४६९९     वषय मांक – १४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४९२/२०१५ द.१/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माण े- 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 6/2015/2016 मधील अ.  21 अ वय े अ 

े ीय कायालयतील िनगड  ािधकरण उप- वभागाम य े आव यक या चौकाम य े हायमा ट दव े

उभारण ेव नुतनीकरण करण े (१५/१६) कामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन, ( िन.र. . 2,74,865/- 

अ र  र. . दोन लाख चौ-याह र हजार आठशे पास  फ ) पे ा 29.80 % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४७००     वषय माकं – १५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४६७/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . T.NO./5/4/2015-16 अ वय े  भाग .१४ 
म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.ेएस.ड .द डकर िन.र. .१५,९५,३२२/- 
(अ र  र. .पंधरा लाख पं या णव हजार तीनशे बावीस) पे ा ३३.९३% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र.  ११,०६,७३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४७०१     वषय मांक – १६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४६६/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 5/41/2015-16 अ वय े  भाग .८ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.ेएस.ड .द डकर िन.र. .१५,१९,६०७/- (अ र  

र. .पंधरा लाख एकोणीस हजार सहाशे सात) पे ा ३५.१०%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र.  १०,३५,५३६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४७०२     वषय मांक – १७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/३१/२०१६ द.११/१/२०१६   
वषय-मनपाचे व ुत वभागासाठ  सन 2015-16 कर ता व वध कारचे वचगेअस आ ण             

     पेअस सा ह य खरेद  करणेबाबत...  

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

---------- 
ठराव मांक –१४७०३     वषय मांक – १८ 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 
सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभा/ं५/का व/१८/२०१६ द.११/१/२०१६   
वषय - मनपा दवाखाना/ णालयातील िलनन (कपडे) धुलाईबाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१४७०४      वषय मांक – १९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं२०/का व/३२/२०१६ द.११/१/२०१६              
वषय – व ुत वभागासाठ  सन २०१५-१६ कर ता व वध कारचे लॅ प सा ह य खरेद बाबत... 

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

---------- 
ठराव मांक –१४७०५      वषय मांक – २० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११५०/२०१५ द.११/१/२०१६   
 मा.सहशहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/५१/०१/२०१४-१५   मधील, 

सीएमई दापोड  न वन मेन गेटसाठ  बोलाड बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करण ेमे.टे  नो ँ टस 
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िस यु रट  िस ट म ा.िल. (िन.र. .२३,२१,४४३/-)  पे ा ४.९०% जा त  या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४३५१९४/- पयत काम क न घेणेसाठ  कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७०६      वषय मांक – २१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/५/का व/१५/१६ द.११/१/२०१६   
वषय - सन २०१६-२०१७ या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत... 

वषय मांक २१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४७०७      वषय मांक – २२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं१/का व/२३/१६ द.१२/१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

शु वार द.१५ जानेवार  ते १८ जानेवार  २०१६ या कालावधीत एच.ए.मैदान पंपर  येथे 
होणा-या ८९ या अ खल भारतीय मराठ  सा ह य स मेलना यावेळ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने करावाया या कायवाह बाबत मा. आयु  यांनी मा हती व जनसंपक वभागाला 
स व तर आदेश दले होते. तदनसुार महानगरपािलके या वकासकामांची िचञ फत दाख वण,े 

स मेलन थळ  मनपा या २ टॉलची यव था, पंपर  िचंचवड शहर दशनासाठ  बसची यव था 
करणे, भोजन, चहापान व ना ा, महापािलके या मा हतीची पु तका छपाई करणे इ.साठ  

र. .२,१५,०००/- (अ र  र. . दोन लाख पंधरा हजार फ ) इतका खच अपे त आहे. उपरो  
माण ेसा ह य स मेलन काय मासाठ  थेट प दतीने करावया या खचास काय र मा यता देणेत 

येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७०८      वषय मांक – २३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६७/२०१५ द.२१/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/46/2015-16 अ वये 
भाग .14 भ  श  मधील स.े . 25 ते 26 येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 

कामे करणेकामी मे.बजरंगबली कं शन (िन वदा र. .6,30,253/- (अ र  र. .सहा लाख तीस 
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हजार दोनशे ेप न फ ) पे ा 38.00% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .410295/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करण ेबंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७०९      वषय मांक – २४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६६/२०१५ द.२१/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/30/2015-16 अ वये अ 
भागांतगत  ज. .अ/७ मधे  द वाड  प रसराम ये  पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन वदा र. .6,58,321/-(अ र  र. .सहा लाख अ ठावन हजार 
तीनशे एकवीस फ ) पे ा 26.30% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .5,09,442/- 

पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१०      वषय मांक – २५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६५/२०१५ द.२१/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/26/2015-16 अ वये अ 
भागांतगत आकुड  गावठाण, िचंचवड टेशन  प रसराम य े पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन वदा र. .6,57,807/- (अ र  र. .सहा लाख 
स ाव न हजार आठशे सात फ ) पे ा 26.30% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .5,09,044/- पयत काम क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करण ेबंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७११      वषय मांक – २६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७६/२०१५ द.२८/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/20/2015-16 अ वये 
भाग .14 म ये खड मु म बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी कं शन (िन वदा र. .784313/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे 
तेरा फ ) पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरारे र. .633952/- पयत काम 
क न घेणे तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर य या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७१२      वषय मांक – २७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७५/२०१५ द.२८/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/6/2015-16 अ वये भाग 
. १७ म ये खड मु म, बी.बी.एम व हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी 

कं शन (िन वदा र. .784237/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे सदोतीस फ ) 
पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .633891/- पयत काम क न घेणे 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा 
/वसुल करण ेबंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७१३      वषय मांक – २८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७४/२०१५ द.२८/१२/२०१५   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 2/3/2015-16 अ वये भाग 
.15 म ये खड मु म बी.बी.एम.व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी 
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कं शन (िन वदा र. .7,84,313/- (अ र  र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे तेरा फ ) 
पे ा 23.02% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .6,33,952/- पयत काम क न घेणे 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेततील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल करणे बंधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहून करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१४      वषय मांक – २९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/३५/२०१६ द.१२/०१/२०१६   

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म य ेदश वले माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१५      वषय मांक – ३० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११५४/२०१५ द.१२/१/२०१६   
वषय -शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पाम ये बांधकाम पुण  

झालेले परंतू ताबा न दे यात आले या इमारतींम ये समाजकंटकांमाफत तोडफोड कर यात 
आले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व जलःिन सारण वषयक दु तीची कामे 
करणबेाबत... 

वषय मांक ३०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –१४७१६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ े ीय/आ/३/का व/४८/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१५-२०१६ अ वय,े फ े ीय 
कायालया या प रसरात औ णक धु रकरण कर यासाठ  हॅन फॉग मिशन ठेवून कामकाज 
कर यासाठ  आव यक डझेल इंधनावर चालणारे (दोन) र ा टे पो वाहने चालकासह भा याने 
घेणेकामी म.ेअथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सह. सं था मया. िन वदा र. . ३,९४,३५०/- 
(अ र  र. .तीन लाख चौ-या णव हजार ितनशे प नास फ ) ित दन दोन र ा टे पो भाडे 
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र. .१,०८३/- या माणे ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५९७/२०१६ द.५/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१५-२०१६ मधील अ. .२१ अ वय,े 
. .६ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  नुतनीकरण करणेकामी 

मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .३३९६३०/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणचाळ स हजार 
सहाशे तीस) पे ा ३३.४२% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/५९६/२०१६ द.५/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१५-२०१६ मधील अ. .१५ अ वय,े 
. .६४ मधील बोपखेल येथील दघी र यावर ल द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेहसन 

इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .१,०५,९१८/- (अ र  र. .एक लाख पाच हजार नऊशे अठरा) 
पे ा ४१.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७१९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०४/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .०८ 
अ वय,े वॉड .६२ मधील दवाब ी यव थेचे उजा बचती या अनुषंगाने नुतनीकरण करणेकामी 
मे.पी ह आरएस इले कल ए ड इं जिनअस (िन.र. .१,११,३००/- (अ र  र. .एक लाख अकरा 
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हजार ितनश)े पे ा ४७.७७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२०      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०८/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .२ अ वय,े 
संत तुकारामनगर े ागृहातील व ुतीकरणाची देखभाल दु ती करणेकामी म.ेगजल मी 
इले क स ए ड एंटर ायजेस (िन.र. .४,६४,१५८/- (अ र  र. .चार लाख चौस  हजार एकशे 
अ ठाव न) पे ा २५.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७२१      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०७/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .१९ अ वय,े 
कै.आ णासाहेब मगर टे डयम येथील व ुत वषयक आव यक तातड ची कामे करणेकामी 
मे. व प इले कल ऍ ड इं जिनअर (िन.र. .९,००,०८१/- (अ र  र. .नऊ लाख ए याऐंशी) 
पे ा २५.९०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०६/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-२०१६ मधील अ. .११ अ वय,े 
िचखली तळवडे उप वभागातील शाळा डांगणावर काश यव था करणेकामी म.ेहसन 
इले क स इं जिनअ रंग (िन.र. .३,१६,०६६/- (अ र  र. .तीन लाख सोळा हजार सहास ) 
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पे ा ३९.१९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०५/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .१९ अ वय,े 
वॉड .५९ येथील मधुबन सोसायट  येथील द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेयश इले ोलाईन 
(िन.र. .१०,२६,४८६/- (अ र  र. .दहा लाख स वीस हजार चारशे शहाऐंशी) पे ा ४२.०१% 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/६०३/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१४/२०१५-२०१६ मधील अ. .२४ 
अ वय,े कासारवाड  उप वभागात वकास कामात व र याम ये अडथळा ठरणारे पोल व तारा 
हल वणेकामी म.ेपी ह आरएस इले कल ए ड इं जिनअ रंग (िन.र. .२,७३,९९२/- (अ र  
र. .दोन लाख याह र हजार नऊशे या णव) पे ा ३३.७७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२५     वषय मांक – ४० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४७२/१६ द.१३/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/५/२०१५-१६ मधील अ. .७८ 
अ वये, भाग .२६ म ये व छतागृहांची करकोळ दु ती  व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. .११,२०,४४८/- अ र  र कम .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स) पे ा २२.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,११,१७६/- पयत काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४७४/१६ द.१३/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/२०१५-१६ मधील 
अ. .१४ अ वय,े भाग .१५ द वाड  आकुड  अंतगत र यांचे चरांचे डांबर करण करणेकामी 
M/s.Shreeganesh Construction (िन.र. .२२,४०,९२३/- अ र  र कम .बावीस लाख 
चाळ स हजार नऊशे तेवीस) पे ा ३१.०८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,२१,६६६/- 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 य े कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७२७     वषय मांक – ४२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४७३/१६ द.१३/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१५-१६ मधील अ. .४७ अ वये, भाग 
.१७ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१५,९५,३२१/- 

अ र  र कम .पंधरा लाख पं या णव हजार ितनशे एकवीस) पे ा ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजरू दराने र. .१०,८७,१३१/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७२८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७१/१६ द.६/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .६७ अ वय,े भाग 
.५ आकुड  िचखली र यातील उंबर बांधा ना यावर ल CD वक ते  STD पंपींग टेशन 

पयतचा र ता वेटिम स जीएस बीबीबी एम प तीने वकिसत करणेकामी म.ेअनंत बाळकृ ण 
ब हरट (िन.र. .२२,४०,८९६/- अ र  र कम .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा णव) 
पे ा ३८.४०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,४९,४१२/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७२९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७३/१६ द.७/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .४ अ वय,े भाग 
.०४ कृ णानगर पुणानगर मधील भागातील र ते वकसीत करणेकामी म.ेपांडुरंग एंटर ायजेस 

(िन.र. .१४,००,५६०/- अ र  र कम .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ४५.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०८,६७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७३०      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७६/१६ द.७/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .४२ अ वय,े भाग 
.९ मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक आधुिनक करणाची कामे करणेकामी म.ेपांडुरंग 

एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५५४/- अ र  र कम .चौदा लाख पाचशे चोप न) पे ा ४५.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,९४,२६१/- 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 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७५/१६ द.७/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वय,े भाग 
.४ पुणानगर येथील र यांचे ं द करण खड मु माने क न ाऊट ंग करणेकामी म.ेपांडुरंग 

एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- अ र  र कम .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ४५.०१% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,०४,३३८/- 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 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७४/१६ द.७/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७/२०१५-१६ अ वय,े भाग .५ 
कुदळवाड -जाधववाड  मधील बो हाई मळा ते बो हाई मं दर र ता  करणेकामी म.ेपांडुरंग 
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एंटर ायजेस (िन.र. .१४,००,५५९/- अ र  र कम .चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ) पे ा 
४५.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०८,६७६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७७/१६ द.१२/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४५/२०१५-१६ अ वय,े भाग .१ 
तळवडे- पीनगर, बाटेव ती, गणेशनगर भागातील व वेणीकरण ते तळवडे र ता उवर त भागात 
इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी म.ेएस.ड .अजवाणी (िन.र. .२२,४०,४७८/- अ र  र कम 
.बावीस लाख चाळ स हजार चारशे अ याह र) पे ा ४८.६७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 

मंजूर दराने र. .१२,०७,५३९/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३४     वषय मांक – ४९ 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५९/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१८/२०१४-१५ अ वय,े भाग .२३ 
केशवनगर व भाग .२४ आकुड  या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा 
पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एम.क शन 
(िन.र. .९,१०,०१०/- अ र  र कम .नऊ लाख दहा हजार दहा) पे ा ३९.३८% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,७९,२३०/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७३५    वषय मांक – ५० 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ     अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/६२/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  वा/ था/HO/28/12/13-14 ब भागात 
 व वध ठकाणी र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. झम 
एंटर ायजेस िन.र. . ८,४०,२२८/- (अ र  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे अ ठावीस फ  ) 
पे ा ३६.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,६१,३६९/- 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 कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५६/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२८/२०१४-२०१५ अ वये भाग . ११ 
यमुनानगर व भाग . १२ मधुकर पवळे हाय कुल या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-
यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एम.क शन 
िन.र. .९,८०,३७३/- (अ र  नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे याह र फ  ) पे ा ३९.४१% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,२३,७०८/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७३७     वषय मांक – ५२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५५/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३२/२०१४-२०१५ अ वये भाग . ५ 
कुदळवाड -जाधववाड  व भाग .६ मोशी या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एम.क शन 
िन.र. .९,१०,२९१/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार दोनशे ए या णव फ ) पे ा ४०.३६% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,७०,०४२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केले 
अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७३८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/६१/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/9/13-14 अ वये पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील ब भागात . .२२ म ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे. झम एटंर ायजेस िन.र. . ८,४०,२४०/- (अ र  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे चाळ स 
फ ) पे ा ३७.३५%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,५२,७३१/- 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 
कामाचे आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७३९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/६८/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/६/२०१४-१५ अ वये भाग .६१ 
हु.भगतिसंग व ालय व भाग .६२ फुगेवाड  या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन िन.र. . 
९,१०,१८३/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार एकश े याऐंशी फ ) पे ा ४०.२२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५,७१,३१३/- 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 कामाचे आदेश िनगत केला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७४०     वषय मांक – ५५ 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/६४/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/10/13-14 अ वये ड 
भागात सांगवी प रसरातील र यांवर व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 

मे. काश कॉ टर िन.र. .८,३९,३५९/- (अ र  आठ लाख एकोणचाळ स हजार ितनशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा २९.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ६,१९,५७३/- 
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 कामाचे 
आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७४१      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय  
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/६३/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १५/१६/२०१४-१५ अ वये भाग .६३ 
कासारवाड  व भाग .६४ दापोड -बोपखेल या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन िन.र. . 
९,१०,१८३/- (अ र  नऊ लाख दहा हजार एकश े याऐंशी फ ) पे ा ३८.३७% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५,८८,९९३/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल े
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७४२     वषय मांक – ५७ 
दनांक – १९/०१/२०१६    वभाग – थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड   अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/६०/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . वा/ था/HO/28/29/13-14 अ वये पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील व भागात . . ४२ म ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.एम. क शन िन.र. . ८,३९,१४०/- (अ र  आठ लाख एकोणचाळ स हजार एकशे 
चाळ स फ ) पे ा ३४.३३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५,७८,६१६/- 
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 
कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७४३      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५८/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१०/२०१४-१५ अ वये भाग . ७ च-
होली व भाग .८ व ानगर या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व 
वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम. क शन िन.र. .११,१८,९५७/- (अ र  
र. . अकरा लाख अठरा हजार नऊशे स ाव ण फ ) पे ा ३८.४६% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. . ७,२३,०३६/- तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम य े 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 कामाचे आदेश िनगत केल े अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७४४     वषय मांक – ५९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/५७/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०/२०१४-१५ अ वये भाग . ३३ 
गवळ नगर व भाग . ३४ ग हाणेव ती या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन 
िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.३६% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,६९,९७५/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल े
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७४५     वषय मांक – ६० 
दनाकं – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/६६/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/१२/२०१४-१५ अ वये भाग .४३ 
जजामाता हॉ पटल व भाग .४४ अशोक िथएटर या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-
यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एम.क शन 
िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकश े याऐंशी फ ) पे ा ३९.५७% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,७७,५२५/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७४६      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाहतूक-मु य/६७/१६ द.८/१/२०१६   
 मा.शहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/३०/२०१४-१५ अ वये भाग .४५ 
पंपर  वाघेरे व भाग .४६ वजयनगर या भागातील र ते व चौकांम ये  पादचा-यांसाठ  
सु वधा पुर वणे व वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.क शन 
िन.र. .९,१०,१८३/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा ४०.३३% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ५,७०,२६२/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल े
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७४७     वषय मांक – ६२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग– थाप य वाहतूक मु यालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/वाह-मु य/६५/१६ द.८/१/२०१६   
वषय - ड भाग काय े ातील उ डाणपुल व अंडरपास व पुलाची वाहतूक वषयक सुधारणा कामे  

करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ६२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१४७४८      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.मु यलखेाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२/२०१६ द.११/०१/२०१६   

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  वभागातील 
माहे नो हबर २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/२/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये पाठ वलेला अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७४९      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३/२०१६ द.११/०१/२०१६   

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१४.१२.२०१५ ते द.२०.१२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७५०      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/४/२०१६ द.११/०१/२०१६   

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१.१२.२०१५ ते द.२७.१२.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/४/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१४७५१      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५/२०१६ द.११/०१/२०१६   

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२८.१२.२०१५ ते द.०३.०१.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५/२०१६ द.११.०१.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

---------- 
ठराव मांक –१४७५२     वषय मांक – ६७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/६५/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वैदयक य वभागांतगत तावात नमुद केले माणे सव 
पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  तावात नमुद केले या मानधनावर वह त प दतीनुसार भरणेस 
व सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  सव पदे दर सोमवार 
Walk in Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न भरणेस व यांना दयावयाचे मानधनाचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७५३     वषय मांक – ६८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३४/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .२३ 
अ वय,े कँ प कवळे झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे वषयक 
देखभाल करणेकामी म.ेराजनंदा ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा ३७.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .५,८१,७३२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
याचेंबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

---------- 
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ठराव मांक –१४७५४     वषय मांक – ६९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४५/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३५ 
अ वय,े भाग .२६ येथील मोहननगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची 
कामे करण.ेकामी म.े दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .६,५३,४१४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७५५     वषय मांक – ७० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४६/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .०९ 
अ वये भाग .५३ मधील हातोबानगर झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल दु तीची 
कामे कऱणेकामी म.े दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र.  ९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे दहा फ ) पे ा २७.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .६,७६,६५०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७५६      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४८/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७१ 
अ वय,े भाग .८ व ानगर प रसरातील मनपा इमारतीस देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
पंधरा फ ) पे ा ३६.६६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .५,९१,१६२/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७५७     वषय मांक – ७२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४२/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .१४ 
अ वय,े भाग .४२ िभमनगर-सँिनटर  चाळ झोपडप टयाम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.ेहष ए टर ायजेस (िन.र.  ९,३३,३१०/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा ३६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .५,९७,३१८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७५८     वषय मांक – ७३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४१/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माण े- 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७५ 
अ वय,े भाग .४२ बौ दनगर झोपडप टयाम ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
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दु तीची कामे करणेकामी म.ेहष ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .५,८७,९८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७५९      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४४/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .६ 
अ वय,े भाग .४५ मधील संजयगांधीनगर झोपडप टयामधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणकेामी म.ेहष ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २९.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .६,५४,३४७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६०      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४३/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५४ 
अ वय,े भाग .४३ मधील कैलासनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी म.ेहष ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २९.८९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .६,५४,३४७/-पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७६१      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३७/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .४ 
अ वये भाग .२१ मधील वजयनगर झोपडप ट त शौचालयाची दु ती करणेकामी म.े ीयश 
कं शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )पे ा 
२७ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,३२०/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव माकं –१४७६२      वषय मांक – ७७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३६/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७२ 
अ वय,े महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील एफ,आय़,जी,एच,जे कल टर म ये देखभाल दु ती 
करणेकामी म.े ीयश कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे दहा फ ) पे ा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,५६,०७४/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६३      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३५/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .१२ 
अ वये भाग .५३ मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट त इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक 
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बस वण.े कामी म.े ीयश कं शन (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ ) पे ा २१ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .७,३७,३१९/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६४      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४०/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७६ 
अ वये भाग .६२ मधील संजयनगर व रितलाल भगवानदास झोपडप ट मधील थाप य 
वषयक कामांची देखभाल व दु ती करण.े कामी म.े ीगणेश कं शन (िन.र.  ९,३३,३१०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा फ )पे ा २१ %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा 
मजंुर दराने र. .७,३७,३१५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६५      वषय मांक – ८० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३९/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .६७ 
अ वये गणेशनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी 
मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा 
फ ) पे ा २७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,३१६/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७६६      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३८/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .६५ 
अ वय,े भाग .६३ मधील झोपडप ट तील थाप य वषय़क कामांची देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे. यंकटे रा कं शन (िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे दहा फ )पे ा २७ %कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,३१६/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६७      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३२/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३२ 
अ वय,े भाग .१० मधील अंजठानगर झोपडप ट म ये मिधल अंतगत र ते ॉ ट करणे व 
थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.े ी कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- 

(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .५,८०,०५५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७६८      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३३/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .१५ 
अ वय,े भाग .१० मधील दुगानगर झोपडप ट म ये मिधल अंतगत र ते ॉ ट करणे व 
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थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.े ी कं शन (िन.र. .९,३३,३१५/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.८५% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .५,८०,०५५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७६९      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/४७/१६         

द.८/१/२०१६   
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३३ 
अ वय,े भाग .४३ मधील इं दरानगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल 
दु ती करणेकामी म.े दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र.  ९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .६,७२,०८०/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७०      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११५८/१६ द.१४/१/२०१६   
 मा.सहशहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/ HO/ १४/०१/२०१५-१६ मधील, शहर 
झोपडपटट  पुनवसन अंतगत वठठलनगर येथील क पाम ये थाप य वषयक दु तीची  कामे 
करणकेामी मे. हष ए टर ायजस  (िन.र. . २३,३४,२०७/-)  पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२०८३२८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७७१      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – कायदा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कास/६/का व/२१/२०१६ द.१३/१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे - 

मा. ज हा यायालय िशवाजीनगर कोट पुण,े येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
नावे असले या चबर न.ं५२ या, सी ब डंगचे सन २०१५-२०१६ या वषाचा ब ड ंगचा देखभाल 
खच र. .१०,०००/- अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७२     वषय मांक – ८७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/१/का व/३६/२०१६ द.१४/१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.फ भाग सिमती अ य ा यांचे वापरातील वाहन 
. एम. एच.१४ सी. एल. १३४५ कर ता नवीन टायर खरेद कामी कायकार  अिभयंता कायशाळा 

यांचे कड ल अिभ ायानुसार आदेश .फ ेका/१/का व /९५६/२०१५, द.३०/११/२०१५ अ वये 
मा यता देवून म.े महारा  ेडस यांना र.  १८,८००/- र.  अठरा हजार आठशे फ  आगाऊ अदा 
करणेत आले होते. तुत र कमेचे बल .८०५०१ दनांक २९/१२/२०१५ र. .१८,८००/- 
संबंधीत वाहनचालक यांनी या कायालयाकडे सादर केले आहे. मे महारा  ेडस यांचेकडून ीजटोन 
कंपनीचे ५ टयुबलेस टायर खरेद कामी झाले या र.  १८,८००/- चे खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७३     वषय मांक – ८८ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/२९/१६ द.४/१/२०१६   
 मा.सहशहर अिभयंता यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १/६१/२०१५-१६ वॉड . ४९ ी.साई मं दर 
थेरगाव प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/S.ANANT BALKRISHNA BAHIRAT िन.र. .१३,८४,४३८/- (अ र  
र. .तेरा लाख चौ-याऐंशी हजार चारशे अडोतीस फ  ा) पे ा ३८.७६% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,९०,२२१/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७४     वषय मांक – ८९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२०/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/४०-२०१५-१६ अ वये 
भाग .५४ वशालनगर पंपळे िनलख येथील मु य र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणे (सन २०१५-१६ कर ता) मे. िश पा क शन िन.र.  

८,४०,१९०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार एकशे न वद फ ) पे ा -३९.१०% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ५,११,६७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७७५     वषय मांक – ९० 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१०/२०१६ द.११/१/२०१६   
वषय - भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स  

 अनुस न करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणबेाबत... 
वषय मांक ९०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१४७७६      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग –पाणीपुरवठा व जलिनःसारण  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु५/का व/४३१/१५ द.१२/१२/२०१५   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड मनपाचे पाणीपुरवठा वभागात कायरत कायकार  अिभयंता ी बरशे ट  
जयंत मधुकर यांचेकड ल स या वापरातील वाहन जुने झा यामुळे वारंवार नादु त होत 
अस याने वभागातील कामकाजात अडचण िनमाण होते, याबाबत सदर अिधकार  यांनी नवीन 
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वाहन िमळणे कामी वनंती केले व न कायशाळा वभागाचा अिभ ाय ा  क न Tata Zest XT 
Qit 90PS (BSIV) खरेद  करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सदर वाहनाची एकूण कंमत 
६,०९,१९७/- ( थािनक कर वेगळे) मे.टाटा मोटस िल.मुंबई यांना अदा करणेकामी व इतर 
थािनक कराची र कम अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७७     वषय मांक – ९२ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सुिनता गवळ      अनुमोदक –मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/३/का व/१३/२०१६ द.१४/१/२०१६   
 मा.अित.आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वृ ािधकरणा या वतीने 23 वे फुल-ेफळे भा या - बागा 
वृ ारोपण पधा व दशन द.25/2/2016 ते द.27/2/2016 या कालावधीत शाहूनगर ाउंड 
िचंचवड येथे आयो जत करणेचे ठरले आहे. सदर पधा वेगवेगळया गटात होणार असून यात 
वजे या पधकांनी व वध कारची ब से ॉ फज लागणार आहे. सदर पधा व दशनातील 
वजेते पधकांना व वध कारची ब से व ॉ फज देण े आव यक असलेने सदर पधा व 
दशनासाठ  व वध कारची छपाई,जाह रात, ॉ फज, रोख ब से या कामी र. .8,83,000/- 

आव यक आहेत. तावात नमूद (प रिश  अ व ब माण)े सदर या खचापैक  तावात नमुद 
प रिश  क म ये नमूद माणे र.र. .4,47,000/- रोखीने आव यक आहे.व ॉ फज खरेद  करणे, 
ले स बोड तयार करणे इ याद  खच र. .4,36,000/- कोटेशन ारे करावा लागेल.  तर  सदर 
पधा व दशनकामी आव यक खच र. .8,83,000/- अथवा य   येणा-या खचास व 
यापैक  ब से छपाईचा खच कोटेशन ारे करणेस तसेच रोखीने करावयाचा खच र. .4,47,000/- 

आगाउ र कम हणून ी.गायकवाड पी.एम.(उदयान अिध क,वृ ) यांचे नांवे अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७८     वषय मांक – ९३ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक –मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१६/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-४५/२०१५-१६            
अ वय,े भाग .४६ वजयनगर व इतर  येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणे म.े आर.एम.ए टर ायजेस,िन.र.  ८,४०,००७/- (अ र  र.  आठ लाख 
चाळ स हजार सात फ )  पे ा –४२.४५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र.  
४,८३,४२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम य े
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१४७७९      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१८/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ३/२८-२०१५ मधील 
अ. .१६ अ वय,े भाग .५४ वशालनगर पंपळे िनलख येथील थाप य वषयक करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करण.े (सन २०१५-१६ कर ता) मे.िश पा क शन 
िन.र. .८,४०,३२०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे वीस फ ) पे ा -३९.७०% 
कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ५,०६,७१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस यान े याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७८०      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय  
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१२/२०१६ द.११/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील 
अ. .३ अ वय,े भाग .४६ वजयनगर येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी म.े आर. एम. ए टर ायजेस (िन.र. .८,४०,००७/- अ र  र कम 
.आठ लाख चाळ स हजार सात) पे ा ४१.०३%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .४,९५,३५२/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१४७८१      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–ड े य कायालय   
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७१४/२०१६ द.१६/१/२०१६   
 मा. े य अिधकार  यानंी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१५-१६ मधील 
अ. .२३ अ वय,े भाग .४५ पंपर  वाघेरे प रसरातील टॉम वॉटर चबस व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी म.े आर. एम. ए टर ायजेस (िन.र. .७,२८,१५०/- अ र  र कम 
.सात लाख अ ठावीस हजार एकशे प नास) पे ा ४२.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 

मंजूर दराने र. .४,२०,६५२/- 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 कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आल े– 
 
ठराव मांक –१४७८२      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग–पयावरण अिभयां क    
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक –मा.धनंजय भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१०/का व/२३/२०१५ द.१४/०१/२०१६   
 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे क व ड भागातील मैलाशु करण क ांमधील लजवाहतुक मोशी 
कचरा डेपो पयत करणेचे काम िन वदा मांक १/६/६/२०१३-१४ नुसार ठेकेदार म.ेशुभम उ ोग 
यांना िमळाले आहे. ठेकेदार यांनी सदर काम दनांक १५/०१/२०१४ रोजीचे कायारंभ आदेशानुसार 
चालू केले असून जुलै २०१५ पयत ९५% काम ठेकेदार यांनी पूण केलेले आहे. सदर कामांतगत 
मैलापा या या शु करणाचे येत तयार होणारा लज मैलाशु करण क ातून मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतुक करणेत येत असते. आरो य वषयक ीकोनातून सदर लजची िनयिमत 
वाहतुक करणे आव यक आहे. नवीन कामाची िन वदा काढणेसाठ  द ता व िनयं ण क ाची 
तसेच तां क मा यता घेणेची कायवाह  चालू आहे.  

तथापी मैलाशु करण क ातील लजची मोशी कचरा डेपोपयत िनयिमतपणे वाहतुक 
करणे अ याव यक असलेने जुलै २०१५ नंतरच काम नवीन कामाची िन वदा कायवाह  पूण होऊन 
कायारंभ आदेश होईपयत वषयां कत कामातून वाढ व काम करणे आव यक आहे. सदर वाढ व 
कामास जुलै २०१५ ते माच २०१६ या कालावधीत करणेत येणा-या वाढ व कामास मुळ कामाचे 
मंजूर दरप कानुसार र कम पये २६,००,०००/- इतका वाढ व खच होत आहे. सदर वाढ व काम 
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मूळ िन वदा दराने [(-) 50.50% कमी] करणेस, संमती असलेबाबत ठेकेदार यांनी दनांक 
०८/१२/२०१५ रोजी या प ा ारे कळ वले आहे.  

सबब वषयां कत बाबत या कामा या न याने िन वदा िस  कर याची या चालू 
अस याने कामाचे व प पहाता हे काम अ याव यक सेवेम ये येत अस याने न वन कामाची 
िन वदा या पणू होऊन कामाचे आदेश देऊपयत यापूव या उपरो  म.ेशुभम उ ोग यांचे 
िन वदा .१/६/६/२०१३-१४ या चालू कामातून िन वदा मंजूर दराने (-) ५०.५०% कमी या 
दराने माच-२०१६ पयत क न घेणेस व यानुसार येणा-या अंदाजे सुमारे र. .२६,००,०००/- 
पयत या वाढ व खचासह होणा-या सुधा रत र. .१,२६,००,०००/- र कमेस मा यता िमळणे 
आव यक आहे.  

तर  मा.आयु  सो यांचे दनांक १३/०१/२०१६ रोजी या मा य तावानुसार या 
वभागाकडे म.ेशुभम उ ोग यां या चालू असले या िन वदा .१/६/६/२०१३-१४ कामाचा होणारा 
र. .२६,००,०००/- इतका वाढ व खच सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील अ. .३४, पान .३३२ 
या कामाचे र. .२६,००,०००/- या तरतुद मधून मूळ िन वदा दराने [(-) 50.50% कमी] करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१४७८३      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:-मा. साद शे ट , मा. वनायक गायकवाड यांचा ताव... 

ी. साद भा. देशपांडे, काया.अिध क, कवळे (कर) यांचा दनांक १९/०१/२०१६ चा 
अपील अज. 

वषय .९८ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झालेनंतरचे 
सभे या वेळ  वषय .९८ चा वचार करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१४७८४      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.जािलंदर िशंदे     अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/०४/२०१६ द.१८/०१/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे व वध वभागांक रता आव यक फिनचर सा ह याची (खु या) मागणीनुसार 

यापुव  खरेद  िन वदा सुचना .०८/२०१५-१६ अ वये मंजुर दराने करणेत आली होती. सदर 
िन वदेम ये म.ेरेखा इं जिनअ रग व स िचंचवड यांचेकडुन बाब .२ क रता यांचेकड ल दर 
लघु म ा  झालेले आहेत. मनपाचे िचंचवड अ यािसका व पधा प र ा क , करसंकलन 
वभाग व इ े य कायालयाअंतगत थाप य वभागासाठ  आव यक फिनचर (खु या) 
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सा ह याची मागणी केलेनुसार मंजुर दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. .३,८६,१००/- चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१४७८५     वषय मांक – १०० 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

पं.िचं.म.न.पा. शाळेतील जे खेळाडू रा य तर य व रा ीय तरावर उ म कामिगर  
करतील या व ा यास ॅकसूट, शूज व कट बॅग देणेस, यासाठ  आव यक ती खरेद  कोटेशन 
मागवून करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१४७८६      वषय माकं – १०१ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वय,े दापोड  
ते िनगड  र यावर बस थांबे उभारणे – भाग-१ कामी म.ेओंकार ु स (िन.र. .३,९४,५४,४३६/- 
(अ र  र. .तीन कोट  चौ-या नव लाख चोप न हजार चारशे छ ीस पे ा ३.६०% जा त) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .४,०८,७४,७९६/- पयत काम क न घेणेस मा. थायी 
सिमती ठराव . ४८८७ नुसार मा यता िमळालेली आहे. सदर कामाची या ी पाहता 
र. .५,७६,७०,३७७/- इतका सुधा रत खच येत असुन मंजुर र. .४,०८,७४,७९६/- वजा जाता 
वाढ व सुमारे र. .१,७०,००,०००/- चे खचास िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर वाढ व 
र कमेचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१४७८७     वषय मांक – १०२ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पंपर  िचंचवड शहराम ये नागर कांसाठ  
सावजिनक वाचनालये चाल व यात येतात. परंतु अप-ुया मनु यबळामुळे सदरची वाचनालये 
िनयिमतपणे चाल वली जात नाह त. यामुळे नागर कांची गैरसोय होते. यामुळे भाग .९ 
संभाजीनगर व शाहूनगर येथील मनपाची सावजिनक वाचनालये संभाजीनगर, शाहूनगर येथील 
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थािनक म हला बचत गटांना व ये  नागर क संघांना ितमाह र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा 
हजार फ ) मानधनावर चाल वणेस देणेस 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 –१४७८८      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

ब भागातील सन २०१५-२०१६ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. मा. थायी सिमती 
ठराव .१४६७८ द.१२/०१/२०१६ र  कर यास व उपरो माणे तरतूद वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .३,२३,००,०००/-)  

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

ठराव मांक –१४७८९      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

मु 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. .१५,००,०००/-)  

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

ठराव मांक –१४७९०      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १९/०१/२०१६       
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

से टर नंबर २१ यमुनानगर येथील ी. वामी समथ उ ान अंशतः अनुदान त वावर 
महारा  ए युकेशन अॅ ड मेड कल फाउंडेशन यमुनानगर या सं थेस देखभालीसाठ  पुवल ी 
भावाने द.१/०२/२०१४ पासून र. .२८३२/- ित म हना या दराने ५ वष कालावधीसाठ  देणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.    

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/०५/२०१६ 
दनांक – १९/०१/२०१६     
 
 
 

 
                                             नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

त - सव सबंंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                                  


