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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – २०३ 

(सभावृ ांत) 
 

दनांक - ०५/०१/२०१६          वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०५/०१/२०१६ 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.गायकवाड सं या सुरदास 
३) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
५) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
६) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
७) मा.काळे वमल रमेश  
८) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
९) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
यािशवाय मा.डोईफोडे-सहा.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.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे-
वकास अिभयंता, मा.गायकवाड,मा.माने,,मा.खोसे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे-सहा.आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय औ ोिगक िश ण क , मा.दुधेकर, 
मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.शेख,मा.गायकवाड,मा.पुजार ,मा.सोनवणे-कायकार  अिभयंता, मा.बोदाडे- शासन 
अिधकार ,मा.गावडे-अ नशमन अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

-------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले – 
 

वषय मांक-९४) मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ अ वये, मनपाचे 
उदयान वभागासाठ  १ वष कालावधीसाठ  आव यक असणारे खेळणी दरकरार 
(Rate contract) प दतीने पुर वणे व बस वणेबाबत... 
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वषय मांक-९५)   मु य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद  
                  केले माणे कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणे- मा.स वता साळंुके व  
                  मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक-९६)  पुणे आंतररा ीय िचञपट महो सवाबाबत- मा.स वता साळंुके व मा.सं या  
                  गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक–९७) आकुड  मलशु द करण क ातगत  वॉड . १६ गावातील जलिन:सारण  
                  यव था सुधारणा वषयक कामे करणे- मा.स वता साळंुके व मा.सं या  
                  गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक–९८) मनपाचे संत गोरोबा उदयान सागंवी आ. .३२१ सातपुडा हौ.सोसायट   
                 येथील उदयानाबाबत- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा  
                  ताव... 
वषय मांक–९९)   थेरगाव भाग .५० म ये थेरगाव गावठाण येथे मशानभूमीसाठ  डोम 

तयार करणेबाबत-मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा 
ताव... 

वषय मांक–१००)  ड  भाग व  ड  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये  
                  तावात नमूद केले माणे वशेष योजना वषयक कामा या तरतुद म ये  
                  फेरबदल करणेबाबत- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा  
                  ताव... 
वषय मांक–१०१)   ड  मु यालयातील सन २०१५-१६ या अथसंक पातील वशेष योजना  

कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.स वता साळंुके व 
मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

वषय मांक–१०२)   ब  भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजपञकातील थाप य  
                  वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.स वता साळंुके व  
                  मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
वषय मांक–१०३)  फ े य मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये कामां या  

तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेबाबत-मा.स वता साळंुके 
व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 

-------- 
अ) दनांक २२/१२/२०१५ व दनांक २९/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०१) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) मा.स वता साळंुके - मा. थायी सिमती सभावृ ांत मांक २०२ मधील ठराव .१४४५२  

दनांक २९/१२/२०१५ म ये “मा यता देणेत येत आहे” या 
मजकूरानंतर “हा मजकूर वगळणेस मा यता देणेत येत आहे” हा 
मजकूर समा व  करणेत यावा.  
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  मा. थायी सिमती सभावृ ांत मांक २०२ मधील ठराव .१४४५२  

दनांक २९/१२/२०१५ म ये “मा यता देणेत येत आहे” या 
मजकूरानंतर “हा मजकूर वगळणेस मा यता देणेत येत आहे” हा 
मजकूर समा व  करणेत आ याचे व या दु तीसह दनांक 
२९/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२०२) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

-------- 
ठराव मांक – १४४६४     वषय मांक – १  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे  

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

वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४४६५     वषय मांक – २  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – शासन 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/९/का व/६९२/२०१५ द.९/११/२०१५ 
वषय - ी.िशतोळे अ जत अ पासाहेब, िशपाई यांचे अ पल अजावर वचार करणे.  

 (मा. थायी सिमती ठराव . १२८६४ द. १३/१०/२०१५ अ वये)  

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४४६६    वषय मांक – ३  
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार(वै ) 
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 
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 ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४६७     वषय मांक – ४  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६८५/१५ द.१/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२४/६/२०१५-१६ अ वये, भाग मांक ६ 
मोशी येथील र ते, फुटपाथ, गटर इ.ची करकोळ दु तीची कामे करणे.  मधील फुटपाथ/चबस 
रोड ड हायडर इ. ची दु ती करणेकामी  मे.एस.बी.सवई िन.र. .३१,५१,१६०/-  (अ र  
र. .एकतीस लाख ए काव न हजार एकशे साठ फ ) पे ा ४७.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,५३,२९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४६८     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१११२/१५ द.५/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३२/२०१५-१६ मधील काम .१ अ वये, 
टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते दुगानगर चौक पयतचा र ता वकास आराख यानुसार 
वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे (इं) ा.िल. िन.र. .१५,६६,११,८१९/- (अ र  र. .पंधरा 
कोट  सहास  लाख अकरा हजार आठशे एकोणीस) पे ा ३६.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,५०,७८,७००/- 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 बंधनकारक 
राह ल या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४६९     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
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 कायालयातील म.न.पा. चे TATA  

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे  
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कामासाठ  ८ म हने कालावधीसाठ  कामगार पुर वणेबाबत...  

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

---------- 
ठराव मांक – १४४७०     वषय मांक – ७  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/३८५/२०१५ द.१६/१२/२०१५ 
वषय - देहू आळंद  (पालखी माग) र याचे दुतफा झाडांची लागवड व र याम ये दुभाजक  

 सुशोिभकरण करणेबाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४४७१     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/८३२/२०१५ द.१६/१२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१५/२०१५-१६ कर ता मनपाचे उ ान 
वभागासाठ  फायबर कंु डया खरेद  करणेकर ता मे.एन.ड .ए. लासटेक कोटेशन नोट स 
र. .१,९८,३७५/- (अ र  र. .एक लाख अ या णव हजार तीनशे पं याह र) अंदाजप क य 
दरापे ा (१०.५०%) ने कमी कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४७२     वषय मांक – ९  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४२९/२०१५ द.१६/१२/२०१५ 
वषय -अ े ीय काय े ातील सव कचरा कंुडया, र यांचे, गटस या कडेचे कच-याच ेढ ग,  

मोकळया जागेतील कच-याचे ढ ग उचलणे व याची वाहतूक क न, भोसर  कचरा 
थानांतरण क  अथवा मोशी कचरा डेपो येथे टाकणे. 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक –१४४७३      वषय मांक – १०  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८१/१५ द.१८/१२/२०१५ 
वषय - . .६ मोशी येथील पुणे नािशक महामागालगत या पुव व प मेकड ल नागर  व या  

 थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१४४७४     वषय मांक – ११  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६३/१५ द.१८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०४/३२/२०१५-१६ अ वये, . .२३ मधील 
ता यात आले या आर णां या िसमािभंती करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
(िन.र. .१४,००,५४०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे चाळ स) पे ा -२२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .११,३२,४८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४७५     वषय मांक – १२  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/११३०/२०१५ द.२३/१२/१५ 

वषय-नािशक फाटा उ डाणपुल येथे पादचा-यासाठ  FOB व इतर अनुषंिगक कामे करणबेाबत... 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४७६     वषय मांक – १३  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – मा हती तं ान 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/४७७/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव वभागांचे संगणक करण कर यात आले आहे. 
यामुळे स थतीत असले या स हरची मता  कमी पडत आहे  यासाठ  ई-ग हन स 
वभागाकडून 10 न वन जा त मतेचे स हर खरेद  करणेत आलेले आहेत. खरेद  करणेत 
आले या एकुण 10 स हर पैक  दोन स हरची मता वाढ वणे आव यक आहे ( एका स हरमधे 
साधारणपणे एकच णाली काय मपणे काय करणेची मता असते) स थतीत खरेद  केलेले 
10 स हर म ये येक  एका स हरवर एक णाली यव थीत पुण मतेने काम क न शकते 
(एकुण 40 संगणक णाली) यासाठ  खरेद  केले या स हर मधील दोन स हरची मता वाढ वणे 
हा पयाय चांग या प दतीने उपयोगात आणता येऊ शकतो. Server Virtualization License 
खरेद साठ  एकुण र .१,९८,७०२/- सव खचासह त एवढा खच येणार होता. सदरचा खच िन वदा 
िस द क न करणे ऐवजी कोटेशन नोट स िस द केली होती याम ये एकुण तीन कोटेशन 
ा  झालेली आहेत. याम ये मे.गंुजन ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  आहेत. यांच ेदर 

र. .१,९८,१२७/- असे ा  झालेले आहेत. ा  दराने येणा-या खचास व सदरचे करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४७७     वषय मांक – १४  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजावक . था/उ ान/का व/४८२/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

पं.िचं.मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/३१/२०१५-१६ मधील काम  
.२० अ वये, भाग .४१ गांधीनगर आंबेडकर पुतळा उ ान व गो वंद शे ट  उ ान येथ े
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच 

लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा -४.४४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,६२,११८/- 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 कामाचे आदेश िनगत केल े अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४७८     वषय मांक – १५  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेजावक . था/उ ान/का व/४८३/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

पं.िचं.मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नोट स .१६/१९/२०१५-१६ मधील काम 
.१८ अ वये, भाग .३५ मधील भोसर  सहल क  येथे नवीन व छतागृह बांधणेकामी 

मे.आमोल नवनाथ साठे िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे चौवीस 
फ ) पे ा -११.४३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२१,०००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४७९     वषय मांक – १६  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/४३०/२०१५ द.१६/१२/२०१५ 
वषय – ाथिमक व  मा यिमक व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणे  

 कामास मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१४४८०      वषय मांक – १७  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६५/२०१५ द.२८/१२/२०१ 
वषय- जलशु करण क  से.२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु करण येसाठ  आव यक  

असले या व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड (Poly Aluminium Chloride (PAC) of 

make GRASIM, GACL as per IS 15573 of 2005 in liquid form.) (P.A.C.) खरेद बाबत... 
वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४८१     वषय मांक – १८  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६६/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय- जलशु करण क  से.२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु करण येसाठ  आव यक  

असले या पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड (Poly Aluminium Chloride (PAC) as per 

IS 15573 of 2005 in powder form of make GRASIM, GACL) (P.A.C.) खरेद बाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४४८२     वषय मांक – १९  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६७/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय - िन वदा नोट स .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .२४ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  

 मंजूर  िमळणेबाबत... 
वषय मांक १९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४४८३     वषय मांक – २० 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/६७३/२०१५ द.१९/१२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७३-२०१५-१६ अ वये, 
भाग .५५ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. 

कमल इले क ए टर ायजेस िन.र. .९,१५,३९३/- (अ र  र. .नऊ लाख पंधरा हजार तीनशे 
या नव फ ) पे ा -४४.२३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,५१५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४८४     वषय मांक – २१  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/६७७/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/५१-२०१५-१६ अ वये, ड 
भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील शाळा इमारती म ये व ुत वषयक देखभाल दु ती 

करणेकामी मे. िसट लाईट पॉवर िस ट म टे नॉलॉ झस िन.र. .५,७७,२३९/-(अ र  र. .पाच 
लाख स याह र हजार दोनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा -१८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४,७३,३३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४८५     वषय मांक – २२  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/५५१/२०१५ द.२९/१०/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२८-२०१४-१५ अ वये, 
भाग . ४८ तापक रनगर व प रसरात थाप य कामे करणेकामी मे. िशवकुमार क शन 

िन.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा -४६.५१% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३,७४,५८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४८६     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/६७९/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/४८-२०१५-१६ अ वये, 
भाग . ४८ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक कामे करणेकामी मे. 

सनशाईन इले क स िन.र. .९,१५,०३३/-(अ र  र. .नऊ लाख पंधरा हजार तेहतीस फ ) 
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पे ा-४४.३३% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .५,०९,३९९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४८७     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/७८८/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५२ 
अ वये, भाग . ४२ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे. एम.बी. कं शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा -१९.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,४७,५८५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४८८     वषय मांक – २५  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७६६/२०१५ 
द.१०/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .७७ 

अ वये, पी.सी.एम.सी. झोपडप ट म ये भुमीपुजन उ ाटनाकर ता मंडप टेज, खु या पुर वणे व 
बस वणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .९,२८,१२५/-(अ र  र. .नऊ लाख अ ठावीस 
हजार एकशे पंचवीस) पे ा -१०.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,३०,६७२/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४४८९     वषय मांक – २६  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८९/२०१५ 
द.१९/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .५९ 

अ वये, नेह नगर येथील आंबेडकरनगर, व ठलनगर, झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. एल.एन.एंटर ायजेस िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा -३१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,४३,९८४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४९०     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८५/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .५२ मधील काळाखडक झोपडप ट  येथे इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक 
बस वणेकामी मे. आ द य एंटर ायजेस िन.र. .९,३१,९९१/-(अ र  र. .नऊ लाख ऐकतीस हजार 
नऊशे ए या नव फ ) पे ा-३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५२,३९४/-
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४९१     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग - झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/७९४/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७-२०१५-१६ मधील अ. .२० 
अ वये, भाग .५३ मधील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल व 
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दु तीची कामे करणेकामी मे.आ द य एंटर ायजेस िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख 
ऐकतीस हजार तीनशे दहा फ ) पे ा-३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,५३,३१७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४४९२     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/७९४/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ अ वये, . .५२ 
मधील काळाखडक झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.आ द य इंटर ायजेस िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) 
पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,३१७/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४९३     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९५/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. . २७ 
अ वये, . .२७ मधील लालटोपीनगर झोपडप ट त शौचालयाची देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे.आ द य इंटर ायजेस िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५३,४१४/- 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 दरानुसार फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
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राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४९४     वषय मांक – ३१  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८७/२०१५ 
द.१९/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .४४ 

अ वये, भाग मांक २७ मधील लालटोपीनगर येथे पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक 
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.ेएम.पी.धो े क शन  िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,५३,३१७/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४९५     वषय मांक – ३२  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८६/२०१५ 
द.१९/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. . ७३ 

अ वये, भाग मांक २७ मधील इं दरानगर झोपडप ट  येथे इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक 
बस वणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .९,३१,९९१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस 
हजार नऊशे ए या णव) पे ा ३५.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,०१,०४१/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४४९६     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९१/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.प.ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. . ४९ 
अ वये, भाग मांक ५२ मधील अशोकनगर झोपडप ट त थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एच.आर. गायकवाड िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे दहा) पे ा ३०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,५१,४५०/- 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 करण े बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – १४४९७     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९०/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.प.ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. . ४० 
अ वये, भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील आदशनगर व रामनगर झोपडप ट म ये दुमजली 
संडास लॉकची थाप य वषयक देखभाल व  दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.आर.गायकवाड 
िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३४.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,१४,१२१/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४४९८     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९७/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .३० 
अ वये, भाग मांक २७ मधील लोलटोपीनगर झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.राजनंदा ए टर ाययजेस िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३८.८६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,७०,६२९/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४४९९     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९६/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .२८ 
अ वये, शांतीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे. 
कपील क शन िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा 
२७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७२,०७७/- 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 यांचे बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५००     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७६२/२०१५ 
द.१०/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .६८ 

अ वये, भाग मांक ४३ मधील बलदेवनगर झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेजाधव क शन कं. िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,५३,३२१/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०१     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  याचें जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९९/२०१५ 
द.१९/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .५६ 

अ वये, भाग .२७ मधील इं दरानगर झोपडप ट त थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. राजनंदा ए टर ायजेस िन.र. .९,३१,९९१/- (अ र  र. . नऊ लाख एकतीस 
हजार नऊशे ए या णव) पे ा ३७.७६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५,८०,०७१/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 18

ठराव मांक – १४५०२     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९८/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .१६ 
अ वये, भाग .१९ मधील एम.बी.कॅ प झोपडप ट  येथे इंटरलॉ कंग पे हंग लॉक 
बस वणेकामी मे.राजनंदा ए टर ाययजेस िन.र. .९,३१,९९४/- (अ र  र. .नऊ लाख एकतीस 
हजार नऊशे चौ-या णव) पे ा २९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,५२,४८९/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०३     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९२/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .३१ 
अ वये, भाग .४ येथील मोरेव ती-िभमश नगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामाची 
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी म.ेकेसीआर क शन िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३६.७७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .५,९०,१३५/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५०४     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७९३/२०१५ 

द.१९/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .२४ 
अ वये, भाग .४ येथील मोरेव ती-िभमश नगर झोपडप ट म ये सांडपाणी वाहून जा यासाठ  
गटस करणेकामी मे.केसीआर क शन िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा) पे ा ३४.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०६,७४८/- 
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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०५     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/७६४/२०१५ 

द.१०/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .६१ 
अ वये, भाग .४२ मधील रमाबाईनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.जाधव क शन कं. िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. . नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे पंधरा) पे ा १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,१५,७१७/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 20

ठराव मांक – १४५०६     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९०/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/२/२०१५-१६ अ वये, क भागा 
अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये जल:िन सारण वषयक कामे करणेकामी मे.B.P. KHODADE 

AND COMPANY िन.र. .७४,९९,९३४/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या णव हजार नऊशे 
चौतीस) पे ा ३१.७०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५३,७८,५७८/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन 
राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०७     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८९/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/३/२०१५-१६ अ वये, कासारवाड  
मलशु द करण क ांतगत, फुगेवाड  येथील भाग .६२ मधील गणेश सो.प रसर आनंदवन, 
काटेव ती प रसरातील जु या व खराब झाले या जल:िन सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेकामी मे.S. D. AJWANI िन.र. . २९,९९,४६७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार चारशे सदुस ) पे ा ३४.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,७८,६३१/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५०८     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९१/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१५/२०१५-१६ अ वये, आकुड  
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .११, यमुनानगर व स.े .२२ प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी मे.S.D.AJWANI िन.र. .२९,९९,९८८/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख 
न या णव हजार नऊशे अ यांऐंशी) पे ा ३८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,५२,९९२/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५०९     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९२/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या जल:िन सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१२/२०१५-१६ अ वये, इ भागातील 
भाग . २९,३५,३६ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व 

दु ती करणेकामी मे.S.D.AJWANI िन.र. .२९,९७,८१०/-(अ र  र. .एकोणतीस लाख 
स या णव हजार आठशे दहा) पे ा ३२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,३८,५११/- 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 बंधनकारक राह ल. 
या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५१०     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९४/१५ द.२३/१२/२०१५ 
वषय -कासारवाड  मैलाशु दकरण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील लांडेवाड ,  
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बालाजीनगर भागात तसेच उव रत ठकाणी जल:िन सारण यव थेम ये सुधारणा 
करणेबाबत... 

वषय मांक ४७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४५११     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
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 
करणेबाबत... 

वषय मांक ४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४५१२     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/९०२/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

डॉ.क पेश ओंकार पाट ल, बालरोग श य िचक सक यांना मानसेवी त  वै क य 
अिधकार  पदावर  वायसीएम  णालयात दर महा एक त र. .५,०००/- या मानधनावर 
आदेशा या दनांकापासून  ६ मह ने या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १४५१३    वषय मांक – ५० 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .YCMH/भांडार/२/का व/३५१/२०१५ द.२८/१२/१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 

वभागाने मागणी कॆलेनुसार यांचे वभागातील ग ो कंपनी या डायिलसीस मशीनSr.No.६९९९ 
व ७५८९ चे AMC, संबंिधत डायिलिसस मशीनची उ पा दत कंपनी मे.Gambro India 
Pvt.Ltd, चे नई यांचेकडून यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५७,०००/- (अ र  
र. .स ाव न हजार फ ) नुसार करारनामा क न AMC करणेस व सदर AMC करणेकामी 
होणारा खच एकूण र. .५७,०००/- (अ र  र. .स ाव न हजार फ )  ला मा. थायी सिमतीने 
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ठराव ं .१३३७८, द.१०/११/२०१५ अ वये मंजुर  दलेली आहे. तथा प, मे.Gambro India 
Pvt.Ltd, चे नई ह  कंपनी Baxter India Pvt.Ltd यांनी ता यात घेतली अस याचे Baxter 
India Pvt.Ltd यांनी e-mail ारे कळ वले असुन ते Gambro कंपनीने पूव  सादर केले या 
दरप कातील दरानुसार, अट  व शत नुसार काम करणेस तयार आहे. यामुळे डायिलसीस 
वभागातील गॅ ो कंपनी या डायिलसीस मशीन या AMC बाबत पुढ ल कायवाह  करणेकामी मुळ 
ठरावातील मे.Gambro India Pvt.Ltd, चे नई हे नाव वगळून Baxter India Pvt. Ltd या 
नावाचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५१४     वषय मांक – ५१  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१२२९/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 

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

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

ठराव मांक – १४५१५     वषय मांक – ५२  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८२/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/८/२०१५-१६ अ वये, भोसर  पी एस २ 
पंप हाऊस येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१५-१६ म ये तेथील एक 
जुना पंप काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप बस वणेकामी म.ेBadgujar and Company  
िन.र. .३१,९६,९९९,/-(अ र  र. .एकतीस लाख सहा णव हजार नऊशे न या णव) पे ा २२.०२% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,१७,६७१/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५१६     वषय मांक – ५३  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८३/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/१/२०१५-१६ अ वये, पंपर  मेन 
डल स येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलनेे सन २०१५-१६ म ये तेथील दोन 
जुने पंप काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप बस वणेकामी मे.Badgujar and Company  

िन.र. .३०,०६,१९६,/-(अ र  र. . तीस लाख सहा हजार एकशे शहा णव) पे ा १५.००% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,८३,०३०/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५१७     वषय मांक – ५४  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८४/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/६/२०१५-१६ अ वये, िचखली १२५३ 
येथे जु या तीनह  पंपांचे आयुमान संपलेले असलेने सन २०१५-१६ म ये तेथील एक जुना पंप 
काढून याजागी न वन सबमिसबल पंप बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.Badgujar 
and Company  िन.र. .२७,०६,७०७/-(अ र  र. .स ावीस लाख सहा हजार सातशे सात) 
पे ा २६.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,९७,४२७/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५१८     वषय मांक – ५५  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४८५/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या भूगयो व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/५/२०१५-१६ अ वये, नेवाळे व ती पंप 
हाऊस या इनकिमंग लो म ये वाढ झालेने जुने कमी मतेचे पंप काढून याजागी न वन जादा 
मतेचे सबमिसबल पंप बस वणे व यासाठ  जादा मतेचे ा सफॉमर बस वणेकामी 

मे.Badgujar and Company  िन.र. .३०,२२,९८०/- (अ र  र. . तीस लाख बावीस हजार नऊशे 
ऐंशी) पे ा २६.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,४२,५०७/- 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 बंधनकारक राह ल. या अट स अधीन राहून यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५१९     वषय मांक – ५६  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/१३३९/२०१५ द.२९/१२/२०१५ 
वषय - कामगार क याण वभागास स मानिच हे खरेद बाबत... 
 

वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १४५२०     वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभा/ं०४/का व/९१०/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय- मनपाचे अ नशामक वभागास आव यक फायर फायट ंग होज पाईप सा ह य  

खरेद बाबत... 
 

वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५२१     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६३/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .७ अ वये, 
वाकड . .५३ म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईनुसार 
न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. 
(िन.र. .२६,६१,६३४/- (अ र  र. . स वीस लाख एकस  हजार सहाशे चौतीस) पे ा ११.११ %  

कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२४,८४,२२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५२२     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६२/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .५ अ वये, 
गणेशनगर पर सरात पाणीपुरवठा करणार  ३०० िम.मी. यासाची पाईपलाईन बदलून न वन 
टाकणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. (िन.र. . ५६,०२,४८८/- (अ र  र. .छ प न लाख 
दोन हजार चारशे अ याऐंशी फ ) पे ा १०.९० %  कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .५२,४१,४०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५२३     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९६१/२०१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, 
. .१४, से. .२५ एल.आय.सी. वसाहत इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन 

टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व चाचणी करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .१,१२,०४,४८४/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख चार हजार चारशे चौ-याऐंशी) पे ा 
२३.७२ %  कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .८९,७४,११९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५२४     वषय मांक – ६१  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१६०/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.७.१२.२०१५ ते द.१३.१२.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१६०/२०१५ द.२२.१२.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक – १४५२५     वषय मांक – ६२  
दनांक – ०५/०१/२०१६     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/१५९/२०१५ द.२२/१२/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०.११.२०१५ ते द.६.१२.२०१५अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१५९/२०१५ द.२२.१२.२०१५ 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 – १४५२६     वषय मांक – ६३  
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१६२/२०१५ द.२३/१२/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण  
वभागातील माहे ऑ ट बर २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/१/का व/१६२/२०१५ द.२३.१२.२०१५ अ वये पाठ वलेला 
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५२७     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४६८/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६१/२०१५-१६ अ वये, . .१० म ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .१४,००,४०२/- (अ र  

र. .चौदा लाख चारशे दोन) पे ा ३४.११% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,६८,८६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५२८     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/४६७/१५ द.२८/१२/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४६/२०१५-१६ अ वये, . .२६ मधील 
काळभोरनगर व खंवसरा शाळेची देखभाल दु ती व सुधारणाची कामे करणेकामी मे.एच.एम. 
कं शन (िन.र. .१६,१०,६४४/- (अ र  र. .सोळा लाख दहा हजार सहाशे च वेचाळ स) पे ा 
७.४६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,६५,०१४/- 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 
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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 – १४५२९     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 

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  

करणेबाबत... 
वषय मांक ६६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४५३०     वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/२६३/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मा.महापािलका सभा ठराव .९४४ द.२३/०७/२०१० मंजुर धोरणानुसार िनःसमथ 
(अपंग) क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .८ अ वये कु पड त िनःसमथ (अपंग) 
य ना सहामाह /वा षक अथसहा य या योजने अंतगत वा षक एकुण र. .१२,०००/- 
अथसहा य दे याची तरतुद आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव .७३९ दनांक २५/८/२०१५ 
अ वये मूळ योजनेम ये दु ती क न कु पड त य ना दरमहा र कम पये २०००/- 
अथसहा य अदा कर यास मा यता दे यात आली आहे. सदरचे ठराव .७३९ द.२५/८/२०१५ 
ला मा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -१८ यांचे कड ल आदेश . 
ना वयो/५/का व/ २५०/२०१५ द.३०/११/२०१५ अ वये मा यता दे यात आली आहे. यानुसार 
सन २०१४-१५ या आिथक वषामधील १०७ पा  अजदारांना सन २०१५-१६ म ये हयातीचा  
दाखला घेवुन व सन २०१४-१५ या आिथक वषापासून न वन एकूण ०६ पा  लाभाथ ना 
अथसहा य अदा करणे आव यक आहे. सन २०१५-१६ मधील माहे. ए ल २०१५ ते न हेबर-
२०१५ या आठ म हने कालावधी क रता एकूण ११३ पा  लाभाथ ना येक  र. .८०००/- माणे 
र. . ९,०४,०००/-(अ र  र कम पये नऊ लाख चार हजार फ ) खच  तसेच माहे डसबर 
२०१५ ते माच २०१६ अखेर चार म ह या कर ता ९,०४,०००/-(अ र  र कम पये नऊ लाख चार 
हजार फ )  अशा कारे एकुण र कम पये १८,०८,०००/- (अ र  र कम पये अठरा लाख 
आठ हजार फ ) या माणे अथसहा य अदा कर याक रता खच अपे त आहे. सन २०१५-१६ 
या आिथक वषात “मनपा ह तील कु पड त य ंना अथसहा य” या उपलेखािशषावर 
र. .८१,८४,०००/- तरतूद करणेत आली असुन र. .८१,८४,०००/- िश लक आहे. यामधून खच 
करणेत येईल. तर  प  अ नुसार सन २०१४-१५ म ये अज सादर केले या ११३ पा  लाभाथ ना 
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सन २०१५-१६ या आथ क वषातील दरमाह र. .१,०००/- माणे माहे ए ल २०१५ ते 
नो हबर२०१५ क रता येक  र. .८०००/- माणे एकुण र. .९,०४,०००/- चे खचास तसेच 
दरमाह र. .२,०००/- माणे माहे डसबर २०१५ ते  माहे माच २०१६ अखेर चार म ह या कर ता 
र.  ९,०४,०००/- असा एकुण र. .१८,०८,०००/- चे खचास व सन २०१५-१६ म ये न याने ा  
होणा-या अजापैक  पा  ठरणा-या अजदारास तसेच अपा  अजापैक  कागदप  पुतता क न पा  
लाभाथ ना माहे ए ल २०१५ ते माच २०१६ या कालावधी कर ता येक  र. .२४,०००/- माणे 
अथ सहा य दे यास व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३१     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक –मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/४६३/१५ द.२१/१२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/१८/३१/१५-१६ अ वये, 
. .१७ ािधकरण भागात टॉम वॉटर लाईन, स ह स ड ट टाकणे व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी M/S. Sadgurukrupa construction िन.र. .२९,४१,१८२/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख ए केचाळ स हजार एकशे याऐशंी) पे ा ३६.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,६४,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३२    वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – म यवत  औषध भांडार,वै क य 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/२३८/१५ द.२९/१२/२०१५ 
वषय -गरोदर माता, गंभीर आजार  ण, णालयात कामे करणारे कमचार , लहान मुले  

यांचेसाठ  वाईन यु ितबंधा मक उपचाराक रता, Inj. Influvac Vaccine 3000 हाय स 
खरेद  क न कायम उपल ध ठेवणेबाबत... 
 

वषय मांक ६९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४५३३    वषय मांक – ७० 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/श.अ./तां/४/५१५/१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी  

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 ७० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५३४    वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८०९/१५ 

द.२८/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .३९ 
अ वये बालाजीनगर झोपडप ट मधील ए.बी.सी.ड .ई कल टरम ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल दु ती करणेकामी म.ेकपील कं शन िन.र. .९,३३,३१०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,७२,०७७/- 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 देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३५    वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८०६/१५ 
द.२८/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .५१ 

अ वये बालाजीनगर झोपडप ट मधील एफ.जी.एच.आय.जे. कल टरम ये थाप य वषयक 
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कामांची देखभाल दु ती करणेकामी मे.अ व कार कं शन िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,३७,३१५/- 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 देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३६    वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८०५/१५ 
द.२८/१२/२०१५ 

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .६४ 

अ वये खंडेव ती झोपडप ट मधील थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु ती करणेकामी 
मे.अ व कार कं शन िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा 
३३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,१६,०७८/- 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 देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५३७    वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८०७/१५ 

द.२८/१२/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/७७/२०१५-१६ मधील अ. .६९ 
अ वये महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील ए,बी,सी,ड ,ई कल टरम ये देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.अ व कार क शन िन.र. .९,३३,३१०/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे दहा) पे ा 
३३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,१६,०७८/- पयत काम क न घेणेस 
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. 
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ठराव मांक – १४५३८    वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४८९/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .२७ अ वये  अ 
े ीय कायालय अंतगत भाग . १९ वा हेकरवाड  मधील दवाब ीमधील दवाब ी यव थेची 

देखभाल दु ती व चालन वषयक कामे करणेकामी (२०१५-१६) मे.अबान इले कल व स 
िन.र. .१५,५३,९७३/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न हजार नऊशे याह र) पे ा ४४.१५% 
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 – १४५३९    वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४८५/१५ द.२२/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१६ अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती कामे 
करणेकामी (२०१५-१६) मे. अँ प इले क स िन.र. . १२,५५,३८३/- (अ र  र. .बारा लाख 
पंचाव न हजार ितनशे याऐंशी) पे ा ४५.२०% 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 – १४५४०    वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/४८७/१५ द.२३/१२/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१३/२०१५-१६ मधील अ. .१७ अ वये  अ े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१८ कवळे मधील दवाब ीमधील दवाब ी यव थेची देखभाल 
दु ती व चालन वषयक कामे करणेकामी (२०१५-१६) मे. अबान इले कल व स 
िन.र. .१५,५३,९७३/- (अ र  र. .पंधरा लाख ेप न हजार नऊशे याह र) पे ा ४३.१५% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १४५४१    वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/६७१/१५ द.१९/१२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे- 

मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/७२/१५-१६ अ वये 
. .५६ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेची दु ती वषयक कामे करणेकामी म.ेकमल 

इले क एटर ायजेस िन.र. .९,१५,१२३/-(अ र  र. .नऊ लाख पंधरा हजार एकशे तेवीस) पे ा 
४४.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५,१०,५१५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४२    वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/६६९/१५ द.१९/१२/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस के या माणे-  

मनपा या ड े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/३०/२०१५-१६ अ वये ड 
भाग अंतगत सव मनपा इमारती वातानुकूलन यं णेची देखभाल दु ती करणेकामी मे.आनंद 

रे जरेशन िन.र. .४,६४,६४०/-(अ र  र. .चार  लाख चौस  हजार सहाशे चाळ स) पे ा 
३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३,२३,८५४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४३    वषय मांक – ८० 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – उ ान 
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/८३४/१५ द.१६/१२/२०१५ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या उ ान वभागाकड ल कोटेशन नो. .१५/२०१५-१६ क रता मनपाचे उ ान 

वभागासाठ  नसर  सा ह य खरेद  करणेक रता म.ेकापसे ए टर ाईजेस कोटेशन नोट स 
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र. .१,९०,९८०/- (अ र  र. .एक लाख न वद हजार नऊशे ऐंशी) अंदाजप क य दरापे ा 
(१९.६५% ने कमी) कोटेशन वकृत करणेत आले असून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४४    वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९८/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/५४/२०१५-१६ अ वये, वॉ. .५३ 

क पटेव ती वाकड प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/S.SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१३,८४,०२२/- 
(अ र  र. .तेरा लाख चौ-यांऐंशी हजार बावीस) पे ा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,२२,३२४/- 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 देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४५    वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०६/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/४१/२०१५-१६ अ वये, ब े य 

कायालयांतगत . .४९, ५०, ५१, ५३ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची 
देखभाल व दु ती करणेकामी M/S. PRAVIN CONSTRUCTION (िन.र. .२१,७६,२३४/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख शहा र हजार दोनशे चौतीस) पे ा ३१.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,९०,५०३/- पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५४६    वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०५/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३८/२०१५-१६ अ वये, क े य 

कायालयांतगत येणा-या पंपींग टेशनची थाप य वषयक कामे करणेकामी M/S. PRAVIN 

CONSTRUCTION (िन.र. .१४,९९,९५४/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे 
चौप न) पे ा १७.९१% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९२,८७८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४७    वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५००/१५ द.२८/१२/२०१५ 
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/३६/२०१५-१६ अ वये, सांगवी/दापोड  

मैलाशु द करण क ांतगत . .५९ म ये मधुबन, िश क सोसा. प रसर तसेच उव रत ठकाणी 
जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .२२,४९,९८१/- 
(अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे ए याऐंशी) पे ा २७.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०६,४१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
 
 
 
 



 37

ठराव मांक – १४५४८    वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९७/१५ द.२८/१२/२०१५ 
मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-  
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/२१/२०१५-१६ अ वये, आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .१४ भ -श  उ ान मधील भागात जलिनःसारण यव था 
सुधारणा वषयक कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१०,४९,९१७/- 
(अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे सतरा) पे ा २६.६२% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. . ८,०८,९५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५४९    वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९६/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/१४/२०१५-१६ अ वये, सांगवी / दापोड  

मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .६० सांगवी गावठाण मधील चं मणीनगर व उव रत भागात 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR 
(िन.र. .२२,४९,९९२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे या णव) पे ा 
२७.७२% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०७,६०९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १४५५०    वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१४९९/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१/८/२०१५-१६ अ वये, िचंचवड 

मैलाशु द करण क ांतगत वॉ. .२७ मोरवाड  प रसरात जलिनःसारण यव था सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी M/S. SANJAY CONTRACTOR (िन.र. .१४,९९,८४८/- (अ र  र. .चौदा 
लाख न या णव हजार आठशे आ ठेचाळ स) पे ा २३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,९७,०३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५५१    वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०३/१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय -च-होली मैलाशु द करण क ांतगत . .७ च-होली मधील मलवा हनीची सुधारणा कामे  

करणेबाबत... 
 

वषय मांक ८८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५५२    वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०२/१५ द.२८/१२/२०१५ 
वषय - च-होली मैलाशु द करण क ांतगत . .६ मोशी मधील मलवा हनीची सुधारणा कामे  

 करणेबाबत... 
 

वषय मांक ८९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४५५३    वषय मांक – ९० 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सुचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०१/१५ द.२८/१२/२०१५ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१३/२०१५-१६ अ वये, ड े ीय 

कायालयातील . .४५, ५५, ५६, ५७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व दु ती करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION (िन.र. .२९,९९,९९५/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे पं या णव) पे ा २४.७८% कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. . २२,५६,५९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५५४    वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा.स वता साळंुके 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/९८५/१५ द.३१/१२/२०१५ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे-   
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16. मधील अ. .28 अ वये  

वॉड .५३ मंुबई-पुणे हायवे पासुन हंजवड कडे जाणा-या र यावर न याने वकसीत होणा-या 
भागासाठ  पाईपलाईन टाकणे. या कामासाठ   मे.अजवाणी इ ा चर ा. िल. (िन वदा र कम 
.35,01,666/- अ र - प तीस लाख एक हजार सहाशे सहास  फ ) पे ा 15.00% कमी दराने 

या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .31,25,236/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५५५    वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग–औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  
सुचक –मा.सं या गायकवाड    अनुमोदक –मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .औ सं/५/का व/१३०/२०१५ द.३०/१२/२०१५ 
वषय - महारा  नॉलेज काप रेशन िलमी. (MKCL) यांचे सुधा रत MSCIT/KLIC संगणक    
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       िश ण शु कवाढ स मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ९२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १४५५६    वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६    वभाग – ई-ग हन स 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ई-ग हन स/०६/का व/२८८/१५ द.२९/१२/२०१५ 
वषय - ध वंतर  वा य योजना धोरण २०१३ चे अंमलबजावणीकामी संगणक णाली  

       वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक ९३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेल ेऐनवेळचे वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १४५५७     वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा.सं या गायकवाड      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ- मा.अित.आयु  यांचेकड ल जा. .उदयान/६/का व/०३/२०१६ द.०२/०१/२०१६ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे--  

मनपा या उदयान वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-१६ अ वये, मनपाचे उदयान वभागासाठ  
१ वष कालावधीसाठ  आव यक असणारे खेळणी दरकरार (Rate contract) प दतीने पुर वणे व 
बस वणेकामी मे हिनफन एन ील कंपनी, िन.र. .७५,००,०००/- (अ र  र. .पं याह र लाख फ ) 
पे ा २७.२७ % कमी दराची िन वदा मंजूर दराने एक वष कालावधीसाठ  येणारा खच 
र. .५४,५४,७५०/- माणे सदर ठेकेदाराने सादर केलेले पाच कार या खेळ यांची तपासणी 
कायशाळा व ऍटो ल टर यांचेकडुन तपासणी क न घेतलेली असून याच खेळ यांची आव यकते माणे 
तसेच िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन पाच कारची २७ नग खेळणी बस वणेस  व 
याकामी येणा-या र. .९,९०,६५५/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १४५५८     वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
      मु य कायालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे 
कामा या तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .४,००,००,०००/-) 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४५५९     वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
 पुणे आंतररा ीय िचञपट महो सव पंपर  िचचंवड शहरातह  आयो जत करणेस 
मा.महापािलका सभा ठराव . ४२३ द.१८/०१/२०१५ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. 
यानुसार पुणे आंतररा ीय िचञपट महो सवाचे आयोजन पंपर  िचंचवड शहरात दरवष  पुणे 

अंतररा ीय िचञपट महो सवासाठ  कर यात येणा-या अंदाजपञक य तरतुद तून कर यात यावा. 
सदरचा महो सव आयो जत करणेकामी िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थटे प दतीने 
पुणे अंतररा ीय िचञपट महो सवाचे काम करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.                
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५६०     वषय मांक – ९७ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
 आकुड  मलशु द करण क ातगत  वॉड . १६ गावातील जलिन:सारण यव था सुधारणा 
वषयक कामे करणे.मे.देव क शन (िन वदा नोट स . १/४०-२०१५-१६) या कामाअंतगत 
स थतीत असून आकुड , गंगानगर, पांढरकर येथील ठकाणी जलिन:सारण निलका अंदाजे २० 
ते २५ वषापुव च ेआहेत. या वारंवार चोकअप होत आहेत यामुळे या वर त बदलणे आव यक 
आहे तर  ेनेजलाईन चालू कामातुन बदलुन िमळा यात. सदर कामास र. .११,६५,३९७/- या 
खचास थायी सिमती ठराव .१३८६२ द.०१/१२/२०१५ अ वये मा यता िमळालेली आहे. 
उपरो  वाढ व काम करणेसाठ  सुधा रत र कम .२१,६४,६०३/-सह सुधा रत र. .३३,३०,०००/- 
या वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे.              

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

ठराव मांक – १४५६१     वषय मांक – ९८ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
 मनपाचे संत गोरोबा उदयान सांगवी आ. . ३२१ सातपुडा हौ.सोसायट  येथील उदयान 
िन वदा नो. . ११/१२ २०१२-१३ चे  र. . ३.४२ चौ.मी.मंजुर दरानुसार पुढ ल एक वष 
कालावधीसाठ  मे. क याण वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांना देणेस व यासाठ  
येणा-या य  खचास मा यता दणेत 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 – १४५६२     वषय मांक – ९९ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
 थेरगाव भाग . ५० मये थेरगाव गावठाण येथे मशानभूमी आहे सदर कामाचे मनपा 
अंदाजपञक सन २०१४-१५ म ये अंदाजपञक य र. . ५० लाख एवढ  आहे. सदरचे काम मु यता 
मशानभूमी म ये वेट ंग शेडसाठ  डोम करणेचे आहे. मा. थायी सिमती ठराव . १११४४ 
द.२४/३/२०१५ अ वये र. .१८,२६,६२१/- साठ  मा यता िमळाली आहे. उपरो  वषयांक त 
कामाम ये UPVC ROOF करणेचे आहे. तथापी सदर ठकाणी दहन यासाठ  सदरचे छत 
टकावू नस याने छत Polycarbonate Sheet याम ये करणेत यावे यासाठ  येणारा वाढ व खच 
र. .२१,१०,८७९/- सह एकूण र. .३९,३७,५००/- पयत खच कर यासाठ  सुधार त मा यता देणेत 
येत आहे.     
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५६३     वषय मांक – १०० 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
  ड  भाग व  ड  मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये तावात नमूद 
केले माणे वशेष योजना वषयक कामा या तरतुद म ये तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.           (वाढ/घट र. .६५,००,०००/-) 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५६४     वषय मांक – १०१ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
  ड  मु यालयातील सन २०१५-१६ या अथसंक पातील वशेष योजना कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

(वाढ/घट र. . १०००००००/-) 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १४५६५     वषय मांक – १०२ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  
  ब  भागातील सन २०१५-१६ या मुळ अंदाजपञकातील थाप य वकास कामां या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

(वाढ/घट र. .३,२३,००,०००/-) 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४५६६     वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०५/०१/२०१६      

सुचक - मा. स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड  
संदभ- मा.स वता साळंुके व मा.सं या गायकवाड यांचा ताव-  

फ े य मु यालयाम 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. .७२,००,०००/-) 

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

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

 
 

  (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/०२/२०१६ 

दनांक – ०५/०१/२०१६     

                                                 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                                                  


