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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - ३५ 

सभावृ ांत 
 

दनांक- ४.१२.२०१२         वेळ-  दपार  ु ४.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, 
दनांक ४/१२/२०१२ रोजी दपुार  ४.00 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.जगद श शे ट    - सभापती 
   २) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
   ३) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ४) मा.जम सोनाली पोपट 
   ५) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
   ६) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ७) मा.जगताप नवनाथ द  ु
   ८) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   ९) मा.च धे आरती सुरेश 
   १०) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   ११) मा.अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल 
  
 यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.सावंत-सह आयु , मा.मंुढे, मा.कारच े
मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गावडे, मा.झुरे मा.दरगुडेु , मा.बंब- सहा.आयु , मा.चाकणकर - 
.नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, 

मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.भदाणे – उपसंचालक 
(नगररचना) , मा.पवन साळव े – अित. वै क य अिधकार , मा,दधेकरु , मा.ढगे, 
मा,िनकम,मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.लडकत, मा. परजादे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.दांगट -
काय.अिभयंता, मा.कांबळे .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके – मु य उ ान 
अिध क मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , मा.पाट ल – शासन अिधकार , 
मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , मा. करण गायकवाड – जनता संपक 
अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
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उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल े:- 
 
वषय .४३) पंपळे िनलख स.नं.६ ते ७० येथ ेपुल बांधणे या कामाचे post tender 

                       Activity  साठ  स लागार नेमणेबाबत... 
वषय .४४) वॉड .२७,२८ व ३९ मधील म.न.पा. या सव इमारतीमधील दैनं दन साफ 
  सफाईचे कामकाजाबाबत – मा.छाया साबळे, मा.अ नी िचंचवडे यांचा 
            ताव. 
वषय .४५) दनांक १ डसबर ते ३ जानेवार  २०१३ कालावधीत ी.मोरया गोसावी  
  संजीवन समाधी सोहळा साजरा करणेबाबत - मा.अ नी िचंचवडे, मा.छाया  

साबळे यांचा ताव. 
वषय .४६) ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वाहनतळ ठेव यास मुदतवाढ देणेबाबत - 
  मा.अ नी िचंचवडे, मा.छाया साबळे यांचा ताव. 

---------- 
ठराव मांक -  २०९३      वषय मांक – १ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – नगरसिचव 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ :- मा. भार  नगरसिचव यांचे जा. ./नस/१/का व/१५४९/२०१२ द.२६/११/२०१२  
       मा. भार  नगरसिचव यांनी िशफारस केले माण े  
 नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक -  २०९४      वषय मांक – २ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग –  अ भाग  
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३८९/१२ द.१/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६१ अ वये, 
जल े  .अ/१, िनगड  ािधकरण स.े२३ ते २८ पर सराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणे ु (पाणीपुरवठा यव थे या देखभाल) कामी मे.अ व कार 
क स. (िन.र. .७,००,२४२/- [र. .सात लाख दोनशे बेचाळ स] पे ा १२.८७% कमी) या  
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  २०९५      वषय मांक – ३ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .अ /िन/का व/४७२/१२ द.२२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१११ 
अ वये, अ भाग अंतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागातील दवाब ी यव थेचे 
वा षक देखभाल द ती व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .मिनकॉम इले क स 
(िन.र. . ६,६५,७७५/- [र. .सहा लाख पास  हजार सातशे पं याह र] पे ा ३०.०३ % 

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 -  २०९६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४६९/१२ द.२१/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१३८ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग मधील दवाब ी यव थेमधील खांबाची 

रंगरंगोट  करणेकामी मे.िसट लाईट पॉवर िस.टे नॉलॉजी (िन.र. .६,६६,४००/- [र. .सहा 
लाख सहास  हजार चारशे] पे ा २३.०० % 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 -  २०९७      वषय मांक – ५ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४४८/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
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मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .११३ 
अ वये, अ भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागा तील दवाब ी यव थेचे वा षक 
देखभाल द तीची व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .अबन इल.े 
(िन.र. .६,३५,३५०/- [र. .सहा लाख प तीस हजार तीनशे प नास] पे ा ३७.०३ % 

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 -  २०९८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४५०/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

     मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१२८ 
अ वये, अ भाग अंतगत िनगड  गावठाण वभागाम ये आव यक या ठकाणी दवाब ी 
करणेकामी मे.अबन इले. (िन.र. . ९,४९,००३/- [र. .नऊ लाख एकोणप ना हजार तीन] 
पे ा ३१.११ % 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 -  २०९९      वषय मांक – ७ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४४९/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७२ 
अ वये, अ भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील दवाब ी यव थचेे वा षक 
देखभाल द ती व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .अबन इल.ेव स 
(िन.र. .६,६५,७७५/- [र. . सहा लाख पास  हजार सातशे पं याह र] पे ा ३०.०५ % 

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 -  २१००      वषय मांक – ८ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४५१/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१२० 
अ वये, अ भाग अंतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागा मधील दवाब ी 
यव थमेधील खांबाचे रंगरंगोट  पट ंग करणेकामी मे.कमल इले क 
(िन.र. .६,६६,४००/- [र. . सहा लाख सहास  हजार चारशे] पे ा २५.०० % 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 -  २१०१      वषय मांक – ९ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४०६/१२ द.३/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९७ 
अ वये, नवीन भाग .२६ मोहननगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. काश कॉ. (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा 
२१.३४ % 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 - २१०२      वषय मांक – १० 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४३४/१२ द.६/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४६ 
अ वये, भाग .१४ म ये व वध काय मासाठ  मंडप वषयक कामे करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे  
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सात] पे ा १.२५ % 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 -  २१०३      वषय मांक – ११ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/४३२/१२ द.६/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४२ 
अ वये, भाग .१५ मनपाचे व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी 
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पे ा १.२५ % 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 - २१०४      वषय मांक – १२ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३७६/१२ द.३१/१०/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३९ 
अ वये, नवीन भाग .१४ मधील से.२५ व २६ मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, र याची 
व इमारतीची द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .हष इंटर ा. (िन.र. .९,३३,७०७/- 
[र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १५.९९ % 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 -  २१०५      वषय मांक – १३ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३९९/१२ द.२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
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मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .५ मोई पाटा ते इं ायणी नद  पयत र ता खड करण करणेकामी 
मे.अ य क स. (िन.र. .८,८७,०२१/- [र. .आठ लाख स याऐंशी हजार एकवीस] पे ा 
३३.१३ % 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 -  २१०६      वषय मांक – १४ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – अ भाग  
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३७४/१२ द.३१/१०/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .५३ 
अ वये, नवीन भाग .४ व ५ म ये अित मण कारवाई कर ता े न व जेसीबी 
पुर वणेकामी मे.बालाजी क स. (िनला अलकंुटे) (िन.र. .८,८७,०२१/- [र. .आठ लाख 
स याऐंशी हजार एकवीस] पे ा २८.९९ % 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 - २१०७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/१९/१२ द.२६/११/२०१२   
        वषय – िन वदा नोट स .३४/०१/२०१०-११ ची जा हरात (देश तरावर) िस द 
         बील अदायगीबाबत.... 
        वषय मांक १५ कामीचे मा. आयु  यांचे वषयप  मा.आयु  यांनी मागे 
घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -  २१०८      वषय मांक – १६ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/१७/१२ द.२६/११/२०१२      
        वषय – िन वदा नोट स .३९/०२/२०१०-११ ची जा हरात (देश तरावर) िस द 
         बील अदायगीबाबत.... 
        वषय मांक १६ कामीच े मा. आयु  यांचे वषयप  मा.आयु  यांनी मागे 
घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  २१०९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/१८/१२ द.२६/११/२०१२      
       वषय – िन वदा नोट स .०७/२०१२-१३ ची जा हरात दै.टाई स ऑफ इं डया व  

   दै.महारा  टाई स (देश तरावर) या वृ प ात िस द केलेकामी  
   आले या खचास मा यता िमळणेबाबत.... 

        वषय मांक १७ कामीचे मा. आयु  यांचे वषयप  मा.आयु  यांनी मागे 
घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -  २११०      वषय मांक – १८ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/१६/१२ द.२६/११/२०१२      
       वषय – जाह र कटन / अवाहन ( जा हरात .११८) िस द केलेकामी 
         बील अदायगीबाबत.... 
        वषय मांक १८ कामीचे मा. आयु  यांच े वषयप  मा.आयु  यांनी मागे 
घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -  २१११      वषय मांक – १९ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/५७६/१२ द.२६/११/२०१२      
         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/Ho/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण ये टॉम वॉटर करणेकामी 
मे.के.पी.कं शन (िन.र. . १४,९३,९३१/- [र. .चौदा लाख या नव हजार नऊशे 
एकतीस] पे ा २०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,३९,३७३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २११२      वषय मांक – २० 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेू      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०२/१२ द.२९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
भाग .१८ (वॉड .५६) कवळे शाळा ते बापदेव मं दर ते मामुड  दर यानचा र ता 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
(िन.र. .३७,३४,०००/- [र. . सदोतीस लाख चौतीस हजार] पे ा २.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४०,३२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २११३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०३/१२ द.२९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११३ अ वये, 
. .२७ जुना ३५ प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन 

(िन.र. .३८,९७,३३१/- [र. . अडोतीस लाख स या नव हजार तीनशे एकतीस] पे ा २.०५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४०,०८,३०७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २११४      वषय मांक – २२ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०४/१२ द.२९/११/२०१२        
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२० अ वये, 
. .२३ (वॉ. .६६) केशवनगर मधील उव रत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .३४,३४,४५४/- [र. .चौतीस लाख चौतीस 
हजार चारशे चोप न] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३५,३२,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २११५      वषय मांक – २३ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०५/१२ द.२९/११/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२८ अ वये, 
. .५२ (वॉ. .६१) िचंचवडेनगर म ये ठक ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 

क शन (िन.र. .३७,३४,०००/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार] पे ा २.०५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ३८,४०,३२६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २११६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०६/१२ द.२९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३४ अ वये, 
. .२० (वॉ. .६०) िचंचवडेनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .३७,३४,०००/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४०,३२६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २११७      वषय मांक – २५ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०७/१२ द.२९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४० अ वये, 
. .१८ (वॉ. .५६) कवळे वकासनगर बापदेवनगर प रसरातील र याचे हॉटिम स  

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .३७,३४,०००/- 
[र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३८,४०,३२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक - २११८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५०८/१२ द.२९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४३ अ वये, 
. .२३ (वॉ. .६५) केशवनगर मधील उव रत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .३७,३४,४५४/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार चारशे चोप न] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३८,४०,७९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २११९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०२/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, 
वॉड .१७ सॅ ड वक कॉलनी मधील खंडोबामाळ व प रसरात र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .३६,८०,७२६/- [र. .छ ीस लाख ऐंशी हजार 
सातशे स वीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
३७,६८,१४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

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

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

 
ठराव मांक - २१२०      वषय मांक – २८ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०३/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 
टे कोरोड येिथल लांडेवाड  चौक ते यशवंतनगर चौकापयत र ता हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ईगल क शन (िन.र. .२,८३,८२,१८४/- [र. .दोन कोट  
याऐंशी लाख याऐंशी हजार एकशे चौ-याऐंशी] पे ा १३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२,५८,९७,३२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१२१      वषय मांक – २९ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०५/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४१ अ वये, 
वॉड .१२ च-होली येथील पठारेमळा, फुलेव ती व इतर ठकाणचे र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा िल (िन.र. .५६,०१,९३०/- [र. .छप न लाख एक 
हजार नऊशे तीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५७,६१,४४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता देणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २१२२      वषय मांक – ३० 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०६/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
वॉड .१३ दघी येथे व वध ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा 
िल (िन.र. .७४,६९,२४१/- [र. . चौ-याह र लाख एकोणस र हजार दोनशे ए केचाळ स] 
पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ७६,८१,९२८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१२३      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ४/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०७/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, वॉड 
.१२ च-होली पटारेमळा र यावर ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन 

(िन.र. .२४,९९,८२८/- [र. .चोवीस लाख न या नव हजार आठशे अ ठावीस] पे ा २८.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,६३,८८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२४      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०८/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
भोसर  गावठाण प रसरात बंद पाईप गटर व द तीची कामे  करणेकामी मेु .देव 
क शन (िन.र. . १८,६७,४२४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चो वसु ] पे ा 
२८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,९२,३६१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२५      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८४/१२ द.३०/११/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .६३ अ वये, 
भाग .८७ वाकड गावठाण मधील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 

क शन ा िल (िन.र. . ४६,६७,७३५/- [र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार सातशे ु
प तीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४८,००,६४९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत 
आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२६      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८५/१२ द.३०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .११३ अ वये, 
भाग .८९ येथील न याने वकिसत झाले या र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा िल (िन.र. .४६,६७,७८९/- [र. .शेहेचाळ स लाख 
सदस  हजार सातशे ु एकोणन वद] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .४८,००,७०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२७      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८६/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .९२ अ वये, 
भाग .८९ मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी  
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क शन ा िल (िन.र. . ४४,८१,०२१/- [र. .च वेचाळ स लाख ए याऐंशी हजार 
एकवीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४६,०८,६१८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत ू
अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२८      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेू      अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८७/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, 
भाग .९३ सांगवी येथील जलतरण तलाव र या या फुटपाथची द तीची कामे ु

करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .१३,०७,१९०/- [र. .तेरा लाख सात हजार एकशे 
न वद] पे ा ३०.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ९,४७,७४५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१२९      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८८/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .६२ अ वये, 
वॉड .९२ सांगवी येथील ढोरेनगर भागातील फुटपाथ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.ए.आर.नायडू (िन.र. . १८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु चौदा] पे ा  

२९.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,७४,११८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार  
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१३०      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१८९/१२ द.३०/११/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .९१ सांगवी येथील ल मीनगर व भागात थाप य वषयक द तीची कामे ु

करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
चौदा] पे ा ३१.६२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,४०,७८५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २१३१      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१९०/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .८३ अ वये, 
भाग .९१ सांगवी येथील िशंदेनगर व भागात थाप य वषयक द तीची कामे ु

करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजारु  चारशे 
चौदा] पे ा ३३.८३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १२,९७,४५१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१३२      वषय मांक – ४० 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१९१/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५६ अ वये, 
भाग .९२ सांगवी येथील पवारनगर व भागातील थाप य वषयक द तीची कामेु  

करणेकामी मे.ए.आर. नायडू (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
चौदा] पे ा ३२.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२०,५८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २१३३      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग –– थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१९२/१२ द.३०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .९४ अ वये, 
भाग .९४ कत नगर म ये पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साईकृपा क शन 

(िन.र. .११,७६,४७१/- [र. . अकरा लाख शहा र हजार चारशे ए काह र] पे ा २१.४५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,७०,३२४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१३४      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३०९/१२ द.३०/११/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३५ अ वये, 
वॉड .१२ येथील च-होली काळजेवाड  ताजणेमळा र याचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा िल (िन.र. .६५,३५,२९०/- [र. .पास  लाख प ती हजार 
दोनशे न वद] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६७,२१,३८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.. 

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

 
सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - २१३५      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ४/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/स.श.अ./५३/१२ द.३/१२/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 पंपळे िनलख स.नं.६ ते ७० येथ े पुल बांधणे या कामाचे post tender Activity  

साठ  स लागार नेमणे आव यक आहे याक रता तावात नमूद केले माणे एश स 
इं जिनअस ा.िल. यांचा कामाचा पुवानुभव पाहता यांची post tender Activity  साठ     
ोजे ट मॅनेजमट क टंट हणून सदरचे काम य ात सु  के या यातारखेपासून 

नेमणूक कर यास व यांना तावात नमुद माणे िन वदा वकृत रकमे या १.४५ ट के 
स लागार फ  दे यास मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१३६      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ४/१२/२०१२      
सुचक –मा. छाया साबळे     अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ :- मा अ नी िचंचवडे, मा. छाया साबळे यांचा ताव... 

वॉड .२७,२८ व ३९ मधील म.न.पा. या सव इमारतीमधील दैनं दन साफ सफाईचे 
कामकाज म.न.पा. या नॉमसनुसार व कमान वेतन दरानुसार मे. भारतीय म हला वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं थेस िन वदा न काढता २ वष कालावधीक रता देणेस व याकामी येणा-या 

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

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

ठराव मांक - २१३७      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ४/१२/२०१२      
सुचक –मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ :- मा अ नी िचंचवडे, मा. छाया साबळे यांचा ताव... 

सालाबादा माणे यंदाह  दनांक १ डसबर ते ३ जानेवार  २०१३ कालावधीत ी. मोरया 
गोसावी संजीवन समाधी सोहळा  साजरा करणेकामी मनपातफ िन वदा न माग वता थेट प दतीने 
मंडप, यासपीठ ( टेज) व ुत यव था रोषणाई वनीवधक/ वनी ेपक तसेच महा साद करणारा 
छोटा मंडप, पाणीपुरवठा सफाई यव था व अ नीशमन यव था तसेच अनुषंिगक यव था 
(खालील ठळक बाबी माणे) दनांक २८/१२/२०१२ पुव  करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  
१) मु य मंडप अंदाजे २०० फुट x १५० फूट  (या ी िनवास िभंतीपयत) 
२) मु य मंडपात अंदाजे ३० फूट x ४० फूट मापाचे लायवूड असलेले टेज/ यासपीठ 
   ( कमान ३ फूट उंचीचे) 
३) टेजचे डावे बाजूस २० फूट x २० फूट  मापाचा अ यागत क  ( याम ये अ यागतांसाठ   
   तीन कोच असावेत ) व उजवे बाजूस २० फूट x २० फूट मापाची कोठ . संपूण मंडपात उ च 
   तीचे मॅ टंग अंथरावे. 
४) महा सादासाठ  तयार कर यासाठ  मंडपाला लागूनच प याने बंद त असलेल े वयंपाकघर  
    असावे. 
५) संपूण महो सव सोहळयात प या या पा याची सोय, प या या पा याचा पंप असलेला टँकर 
   व सोबत कमान ५० फूट सील पाईप. 
६) अ नीशमन यव था आ ण प रसर व छता. 
७) संपूण महो सवाचे काळात अखंड व ुत यव था. 
    सभावृ ांत कायम वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २१३८      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ४/१२/२०१२       
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ :- मा. अ नी िचंचवडे, मा. छाया साबळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ा. रामकृ ण मोरे े ागृहातील वाहनतळ चाल वलेला 
ठेका ी.सुरेश पांडूरंग च हाण, शाहनगर यांना ितमाह रू . . ९९९९/- या दाने देणेत आला याची 
मुदत दनांक ३१/१/२०१३ रोजी संपत असून यांचे बाबतीत कोणतीह  त ार नसलेने यां या 
कामाचा पुवानुभव वचारात घेता यांना मुदत संपलेपासून पुढ ल ५ वष कालावधीक रता याच 
दराने वाहनतळाचा ठेका दे यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 

                                      ( जगद श शे ट ûüüü ) 
  सभापती            
थायी सिमती 

                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                               पंपर  १८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/१४८२/२०१२ 

दनांक - ०६/१२/२०१२ 

     

  
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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