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

कायप का मांक - ९९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १३/०२/२०१४            वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
१३/०२/२०१४ रोजी दपारु  ३.०० 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. जगताप नवनाथ द ू - सभापती 
 २) मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे  

 ३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके -  

  ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

  ५) मा. छाया जग नाथ साबळे 
  ६) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ७)  मा. जगद श शे ट  

  ८)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

  ९) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  १०) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ११) मा. बारणे माया संतोष 
 १२) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
  १३)  मा. ल ढे गणेश नारायण 
 १४) मा. कदम सदगु  महादेव 
 १५) मा. भ डवे संिगता राज  
  १६) मा. शडगे आशा सुखदेव  
 

 यािशवाय, मा. राजीव जाधव – आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , 
मा.गावडे, मा.कुलकण ,  मा.ढेरे,  मा.फंुदे, मा.खांडकेकर,  मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, .शहर अिभयंता- मा.कांबळे, वकास अिभयंता- मा.सुरगुडे, मा.तुपे- 
सह शहर अिभयंता, मु य लेखापाल – मा.भोसले, मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वै कय अिधकार , 
मा.डॉ.मनोज देशमुख- वै कय अिध क, मा.डॉ.पवन साळवे – अित.वै .अिधकार , मा.भदाण-े 
उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.तांबे, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, 
मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, - कायकार  अिभयंता, 
मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके 
- मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे- पशुवै कय अिधकार , मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , 
मा.पोमण – संगणक अिधकार ,  .कायदा स लागार – मा.पवार, मा.इंदलकर- कामगार क याण 
अिधकार , मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणत 
आले :-  

    
वषय .१३७) मंगळवार दनांक १८/२/२०१४ रोजीची मा. थायी सभा शु वार दनांक २१/३/१४  
             द.ु३.०० वा.आयो जत करणेबाबत. मा.सुिनता वाघरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१३८) च-होली भाग .७ मधील नवीन र यावर काश यव था करणेबाबत - मा. वनया  
             तापक र, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .१३९) मंगळवार दनांक ४/३/१४ रोजीचा मा. थायी सिमती शु वार द.७/३/२०१४ रोजी 
             द.ु१.०० वा.आयो जत करणेबाबत. मा.सुिनता वाघरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१४०) मे.सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस िचंचवड येथील चाफेकर चौक पूलाखालील  
             जागा वाहनतळासाठ  भाडेकराराने करारनामा करणेस मंजूर  दे याबाबत. मा.सुिनता  
             वाघरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१४१)  पंपर गांव भाग .४५ मधील काशीबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल राजेशाह  िम मंडळास  
             यो य या अंशत: सेवा शु क त वावर १ वष कालावधीकर ता देखभाल व चालनकामी  

             दे याबाबत. मा.सुिनता वाघरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१४२) महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या  
             खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत.  
वषय .१४३) महापौर चषक रा य तर खो-खो पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या  
             खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत. मा.गणेश ल ढे, मा.चं कांत वाळके  
             यांचा ताव. 
वषय .१४४) महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी  
             येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत. मा.गणेश ल ढे,  
             मा.चं कांत वाळके  यांचा ताव. 
वषय .१४५) महापौर चषक रा य तर शू टंग बॉल पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी  
             येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत. मा.गणेश ल ढे, 
             मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
वषय .१४६) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३८ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१४७) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१४८) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१४९) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१५०) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१५१) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१५२) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१८ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
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वषय .१५३) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१५४) िन वदा नोट स . १३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१५५) सुर ा वभागाक रता पुर वणेत आले या वॉक टॉक  संचाचे परवाना नुतनीकरणाची फ  
             र. .६९,५००/- भारत सरकारचे संचार मं ालय, मुंबई यांचे कायालयात अदा करणेबाबत. 
वषय .१५६) १० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका छपाई करणेबाबत. 
वषय .१५७) महारा  शासन सामा जक शै णक व आिथक स ह णासाठ  फॉम छपाई करणेबाबत. 
वषय .१५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयांचे स मीकरण करणेकर ता मानधनावर 
             त  वै कय अिधकार  व वै कय अिधकार  नेमणेबाबत. 
वषय .१५९) टचर हेर फकेशन फ  भरणेबाबत. 
वषय .१६०) िन वदा नोट स . ८/११/२०१३-१४ मधील अ. .१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१६१)  दवाखाना/ णालयाम ये औषधांचे वतरण करणेसाठ  फामािस ट या संवगातील पदे 
             दरमहा एक त मानधनावर हंगामी व पात ६ म ह याचे कालावधीसाठ  भरणेबाबत. 
वषय .१६२) िचंचवड भाग .२३ म ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपाचे ता यात  
             आले या र याचे खड  मु म व बी बी एम करणे तसेच र यावर ल ेचेस, कॉसकट,  
             ख डे इ.खड  मु म व बीबीएम प दतीने बुज वणे. 
वषय .१६३) िचंचवड भाग .२२ म ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपाचे ता यात  
             आले या र याचे खड  मु म व बी बी एम करणे तसेच र यावर ल ेचेस, कॉसकट,  
             ख डे इ.खड  मु म व बीबीएम प दतीने बुज वणे. 
वषय .१६४) िचंचवड भाग .२२,२३ व २४ म ये अित मण वरोधी कारवाईसाठ  े न,जेसीबी  
             क,डंपर भाडेत वावर पुर वणे. 
वषय .१६५) ी.ए.ए.शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यांना अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  
             अिभलेखापाल हणून मानधनावर मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .१६६) म हला व बालक याण वभागामाफत म हलांना आ ण मागासवग य व ाथ  व व ाथ ना  
             एम.एस.सी.आय.ट . सह ड .ट .पी व टॅलीचे संगणक िश ण देणेकामी सं थांची  
             नेमणूक करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
वषय .१६७) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१६८) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१० वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१६९) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .८ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१७०) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .५ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१७१) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय .१७२) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत. 
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वषय .१७३) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१७४) िन वदा नोट स .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 
             मंजूर  िमळणेबाबत 
वषय .१७५) द णमुखी मा ती उ ान से.२५ िनगड  ािधकरण हे शनै र िम  मंडळ यांस एक वष  
             कालावधीकरक ता यो य या अंशत: सेवाशु क त वावर देखभाल संर णाकामी  

             देणेबाबत - मा.गणेश ल ढे, मा.माया बारणे यांचा ताव. 
     ------- 
 
ठराव मांक – ५८८५      वषय मांक – १ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–जलिनःसारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/९९९/२०१३, द.३०/१२/२०१३. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत पंपळे स दागर ते कासारवाड  मैलाशु द करण क ापयत 
७०० मी.मी. यासाची राई झंग मेन लाईन टाकणे (चैनेज २५० ते ६५० मी.) कामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा. ा.िल. (िन.र. .६९,८८,९१७/- [अ र  र. .एकोणस र लाख अ याऐंशी हजार नऊशे सतरा] पे ा 
२.४९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ५८८६      वषय मांक – २ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/११/२०१४, द.०८/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
  मा.बायो मे डकल इं जिनअर यांचे टे नकल पेिस फकेशन चाटनुसार वाय.सी.एम. 

णालया यितर  इतर णालयांना आव यक लागणारे उपकरणे व सा ह य खरेद  करणेकामी 
िस द करणेत आले या िन वदा .६ए,बी,सी, ड,ई/२०१३-१४ मधील तावातील नमुद त यानुसार 
ा  िन वदाधारकांचे लघु म दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण 

र. .१,२५,९१,२८४.३७ (अ र  र. .एक कोट  पंचवीस लाख ए या नव हजार दोनशे चौ-यांऐंशी व 
सदोतीस पैसे) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५८८७      वषय मांक – ३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–पशुवै क य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/१/का व/१२/२०१४, द.१०/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
  पंपर  िचचंवड महानगरपािलका ह तील मोकाट व भट या कु याचंी सं या िनयंिञत 
ठेवणेकामी क  शासनाकड ल असाधारण राजपञ .९२९ द.२४ डसबर २००१ चे मागदशक सुचनानुसार 
या ेञात काम करणा-या वयंसेवी सं थाचे सहकायाने संतती िनयमन श ञ या करणेकामी सुचना 
दले या आहेत. याक रता मे. पप स फाँर अँिनमल, पुणे यांचे समवेत करारनामा क न 
.पवै/०१/का व/४२५/२०१२ द. ०२/०७/२०१२ अ वये १ वष कालावधीसाठ  कामकाज देणेत आले 

होते द.३०/०६/२०१३ रोजी सदरचा कालावधी संपु ात आला आहे. तथा प नवीन सं थेची नेमणुक 
होईपयत मे. पप स फाँर अँिनमल, पुणे यांना कामकाज कर यास मा यता देणेत आली आहे. यानुसार 
यांनी द.०१/०७/२०१३ ते द.१३/०९/२०१३ या  कालावधीत कामकाज केले अस याने या कालावधीचे 
मुदतवाढ स व या कालावधीत यांनी केले या एकुण १३३३ श ञ याचे र. .८१०/- ित ान या दराने 
येणा-या एकुण र.  १०,७९,७३०/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणऐंशी हजार सातशे तीस) चे 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 –५८८८      वषय मांक – ४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/३७/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 पयावरण अिभयां क  वभागाचे भांडवली कामाचा स थतीचा आढावा घेतला असता काह  
कामांसाठ  तरतुद कमी िश लक अस याने बले अदायगी करता येत नाह . यानुसार कामा या 
आव यकते माणे माच २०१४ अखेर आव यक असणार  तरतुद वचारात घेवून पयावरण वभागा या 
भांडवली कामा या इतर लेखािशषामधून तरतुद वग करणे आव यक आहे यानुसार तावात नमुद 
केले या त या माणे तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे (र. .५,६८,००,०००/- वाढ/घट) 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५८८९      वषय मांक – ५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, भाग 
.५५ पंपळेस दागर येथे गणेशम सोसायट  समोर ल ना याची उंची वाढ वणे कामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३९.३९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २२,२८,३०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –५८९०      वषय मांक – ६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४७/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, भाग .६१ 
व ६२ मधील वकास आराख यातील र यामधील दभाु जक बस वणे, टॉम वॉटर गटर व फुटपाथ 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. . ३५,०१,३४८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे 
आ ठेचाळ स) पे ा ३९.०१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,२४६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –५८९१      वषय मांक – ७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम         अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४८/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, . .३४ 
मधील रामनगर  समोर ल र ता सुधारणा करणेकामी मे.एन.सी.क शन (िन.र. .२७,९८,६३७/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख अ या नव हजार सहाशे सदोतीस) पे ा ३५.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,८०,९७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ु देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५८९२      वषय मांक – ८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.आशा शडगे        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४६/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग .३६ 
लांडेवाड  मधील शांतीनगर शेजार ल मोक या भुखंडास िसमािभंत बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२७,९९,३१२/- (अ र  र. .स ावीस लाख न या नव हजार तीनशे बारा) पे ा ३५.९९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,८१,४३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाववाढ 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –५८९३      वषय मांक – ९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४५/२०१४, द.१७/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .६२ फुगेवाड  मधील म णमंगल सोसायट  जवळ ल वकास आराख यातील र ता खड मु माने 
वकसीत करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस (िन.र. .२७,९७,७७८/- (अ र  र. .स ावीस लाख 
स या नव हजार सातशे अ याह र) पे ा ३९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,६२,८९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाववाढ 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस 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 – ५८९४      वषय मांक – १० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–जलिनःसारण  
सुचक – मा.छाया साबळे        अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/२२/२०१४, द.२२/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
नेवाळेव ती पंपहाऊस येथे इनलेट चबर क रता मेकॅिनकल न बस वणे कामी मे.एन.सी.वाय 
एंटर ायजेस (िन.र. .४३,९८,२९३/- [अ र  र. . ेचाळ स लाख अ या नव हजार दोनशे या नव] 
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पे ा २९.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –५८९५      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/६१/२०१४, द.२३/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .०९ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४, मधील केसर नगर येथे नाला बांधणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस 
(िन.र. .२५,२०,७१०/- (अ र  र. .पंचवीस लाख वीस हजार सातशे दहा) पे ा ३८.९९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,१४,७७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५८९६      वषय मांक – १२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–ब भाग  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७४/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  येथील डॉ.आंबेडकर सां.क  प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची व 

द तीची कामे करणेकामी मेु . वनायक ए टर ायजेस (िन.र. . ६,८१,९४३/- [अ र  र. .सहा लाख 
ए याऐंशी हजार नऊशे ेचाळ स] पे ा ३०.७४९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५८९७      वषय मांक – १३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–ब भाग  
सुचक – मा.माया बारणे        अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७०/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 
भाग .३९ संततुकारामनगर येथील मुता-यांची द ती करणेकामी मेु .एन.सी. क शन 

(िन.र. .९,२६,३९३/- [अ र  र. .नऊ लाख स वीस हजार तीनशे या नव] पे ा ३२.९८९% कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५८९८      वषय मांक – १४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४७२/२०१३, द.१९/१२/२०१३. 
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४६ अ वये, भाग .३९ 
संततुकारामनगर येथे गटस द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.सी. क शन (िन.र. .९,२६,८२६/- 
[अ र  र. .नऊ लाख स वीस हजार आठशे स वीस] पे ा ३२.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५८९९      वषय मांक – १५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४०/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग .४७ 
काळेवाड  मधील नढेनगर म ये व वध ठकाणी पावसाळ  बंद पाईप गटर व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. . २८,०१,०८३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
याऐंशी) पे ा ४१.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,०६,१५४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
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 –५९००      वषय मांक – १६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/४१/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, भाग 
.४७ काळेवाड  येथील मु य र यास ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.लाल दप क शन 

(िन.र. .२६,२३,७४०/- (अ र  र. .स वीस लाख तेवीस हजार सातशे चाळ स) पे ा ४१.९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,९८,१३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 –५९०१      वषय मांक – १७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७५/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, भाग 
.६१ दापोड  मधील प.ंिचं.मनपा या इमारतीसाठ  थाप य वषयक देखभाल द तीची कामे ु

करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठाव न) 
पे ा ३५.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,८८१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९०२      वषय मांक – १८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/७६/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, 
. .३७ महा मा फुलेनगर म ये बोड बे चेस बस वणे व थम फा ट पे ट ने लेन मा कग करणेकामी 

मे.एस.बी.सवई (िन.र. .१४,९६,६३४/- (अ र  र. .चौदा लाख शहा नव हजार सहाशे चौतीस) पे ा 
३९.९९०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४३,०३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 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 – ५९०३      वषय मांक – १९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/०३/का व/१४/२०१३, द.३१/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना 
राब व या जातात. वधवा व घट फोट त मह लांना अथसहा य देणे या योजने क रता जा हर कटना 
नुसार अज माग वणेत आले होते. सन २०१२-१३ म ये ३१८३ ा  अजाची छानणी क न अट शत  
नुसार तपासणी केली असून १५२३ अज पा  झालेले आहेत. व २१४ अज दबार आ ण ु १४४६ अज अपा  

ठरले आहेत तर  सदर पा  लाभाथ ना येक  र कम  ६०००/-  या माणे ९१,३८,०००/- इतका खच 
अपे ीत आहे. पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा कर याक रता येणा् -या र कम  ९१,३८,०००/- (अ र  
र कम  ए या नव लाख अ तीस हजार फ ) चे खचास तसेच यानंतर अपा तेची पुतता क न पा  
ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या य  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 – ५९०४      वषय मांक – २० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा से. .२३ व ुत  
सुचक – मा.जगद श शे ट         अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१५६/२०१४, द.३०/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
जलशु द करण क  से.२३ येथील ट पा .१ व २ मधील काश यव थेचे नुतनीकरण करणे कामांतगत 
हायमा ट बस वणेकामी मे.इले ो मे यािन स (िन.र. .३५,४४,६६४/- [अ र  र. .प तीस लाख 
च वेचाळ स हजार सहाशे चौस ] पे ा २७.९८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
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 –५९०५      वषय मांक – २१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– शासन  
सुचक – मा.सदगु  कदम         अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/८/का व/८७/२०१४, द.३१/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  
 ी.गायकवाड जग दश जामदेव, मु य आरो य िन र क यांचे अ पल अजावर वचार करणे. 
(मा. थायी सिमती ठराव .५००५ द.२६/११/२०१३ अ वये) मे.उ च यायालय, मुंबई यांनी 
ी.गायकवाड जगद श जामदेव यांचा िमनल अज . १६८७/२०१२ िनकाली काढला असून याम ये 

मे. ज हा यायालय, पुणे यांचेकड ल दनांक २२/०८/२०१२ चे आदेशा वये दोषी हणून िनवाडयाला 
(Conviction) ला थिगती दली आहे. ी.गायकवाड यांनी ज हा यायालया या िनकाला व द 
मा.उ च यायालयात अपील क १०१८/२०१२ दाखल केले आहे सदर करण याय व  आहे. 
ी.गायकवाड यांचेवर केलेली सेवासमा ीची शा ती ह  शासन िनणयातील तरतुद ं या अिधन कर यात 
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आली आहे. तर  करणाची व तु थती वचारात घेवून मा. थायी सिमतीने अ पल अजाबाबत दनांक 
२९ डसबर १९९२ या शासन प रप कातील िनदशांचा वचार क न िनणय घेणे यो य होईल असे 

ता वत केले असले तर  ी.जगद श जामदेव गायकवाड, पद- मु य आरो य िनर क यांना मे. 
वशेष यायालय, पुणे यांनी सुनावले या िश े व द यांनी मे. उ च यायालय, मुंबई येथे दाखल 
केले या र ट पीट शन नं. ५५७३ चे यािचकेवर ल िनणयाचे अिधन यांना सेवेत घे यात याव.े तुत 
ठरावाची महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५६ (४) मधील तरतुद  अंतगत ता काळ 
अंमलबजावणी कर यास 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 –५९०६      वषय मांक – २२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– व ुत   
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/४४/२०१४, द.२९/०१/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, अ भाग 
िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग १४ भ  श  प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे 
(सन २०१३-१४) कामी मे.कुमार इले क स & े ड ंग कंपनी (िन.र. .१९,०३,३९८/- [अ र  
र. .एकोणीस लाख तीन हजार तीनशे अ या नव] पे ा १९.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९०७      वषय मांक – २३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– व ुत  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/४०/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, अ भाग िनगड  
ािधकरण उप वभाग भाग १५ द वाड  प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन 

२०१३-१४) कामी मे. वमलाई इले कल काप रेशन (िन.र. .१९,०३,३९८/- [अ र  र. .एकोणीस लाख 
तीन हजार तीनशे अ या नव] पे ा २०.८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 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 –५९०८      वषय मांक – २४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–वै क य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/१२६/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
  डॉ. ीम. शोना नाग, मे डकल ऑ कोलॉ ज ट यांना वाय सी एम णालयात मानसेवी 
मे डकल ऑ कोलॉ ज ट या पदावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  दरमहा एक त 
र. .१,०००/- या मानधनावर नेमणुक देणेस 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 –५९०९      वषय मांक – २५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८३/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
िचंचवड भाग .२३ म ये र ो र ले ट व फलक, मा हतीदशक फलक लावणे, थम ला ट प टे मारणे 
व इ.रोड फिनचरची कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवाई (िन.र. .१७,५०,५८३/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार पाचशे याऐंशी) पे ा ३५.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,९४,७७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेडांबर भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९१०      वषय मांक – २६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८४/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथे रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. .२१,००,८३४/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चौतीस) पे ा ३४.५८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,४३,०८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
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 –५९११      वषय मांक – २७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८५/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
. .५२ पुनावळे येथे मशानभुमी जवळ संर ण िभंत बांधणेकामी मे.गौरव असोिसए स 

(िन.र. .२३,३०,३८३/- (अ र  र. .तेवीस लाख तीस हजार तीनशे याऐंशी) पे ा ३४.०० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १६,१४,९५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९१२      वषय मांक – २८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.माया बारणे        अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८६/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, 
. .२५ म ये अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी म.े ह.एम.मातेरे ए ा चर (इं डया) ा.िल. 

(िन.र. .२३,३३,९०५/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार नऊशे पाच) पे ा २०.५१० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १९,४७,९८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९१३      वषय मांक – २९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८७/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, भाग 
.१९ म ये दशादशक सुचना फलक व व रोड फिनचरची कामे करणेकामी मे.गौरव असोिसए स 

(िन.र. .१०,५०,०६३/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार ेस ) पे ा ३४.०० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ७,२७,६९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९१४      वषय मांक – ३० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य   
सुचक – मा.आशा शडगे        अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८८/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .५२ येथे ताथवडे मशानभुमी जवळ संर ण िभंत बांधणेकामी मे.गौरव असोिसए स 

(िन.र. .२३,३३,२०२/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे दोन) पे ा ३४.००० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १६,१६,९०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९१५      वषय मांक – ३१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/८९/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
िचंचवड येथील पावती उ ानात नैसिगक या सुशोिभकरण करणे व महारा ातील साधूसंताची व 
संतसा ह याची मा हती कट करणारे यूर स उभारणे कामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड 
(िन.र. .११,७३,४३५/- (अ र  र. .अकरा लाख याह र हजार चारशे प तीस) पे ा ७.९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,३३,६६१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत 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 –५९१६      वषय मांक – ३२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९०/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
. .४३ पंपर नगर साधुवासवानी प रसरातील फुटपाथ उंच करणे व कडेने रेिलंग करणेकामी 

मे.अ व कार क शन (िन.र. .२१,५८,२५६/- (अ र  र. .एकवीस लाख अ ठाव न हजार दोनशे 
छप न) पे ा ३५.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,७३,०१०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९१७      वषय मांक – ३३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९१/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
ेमलोक पाक येथील ना याची िभंत पुण बांधणे द ती करणेकामी मेु .गौरव असोिसए स 

(िन.र. .१६,११,६४५/- (अ र  र. .सोळा लाख अकरा हजार सहाशे पंचेचाळ स) पे ा ३८.५२ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,४०,३८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९१८      वषय मांक – ३४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर         अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९३/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द ती करणेकामी मेु . वनायक एंटर ायझेस 

(िन.र. .१७,११,२७७/- (अ र  र. .सतरा लाख अकरा हजार दोनशे स याह र) पे ा ३९.७५ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,८२,५९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९१९      वषय मांक – ३५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९४/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
. .२० िचंचवडेनगरम ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. वनायक एंटर ायझेस 

(िन.र. .१६,८१,५६५/- (अ र  र. .सोळा लाख ए याऐंशी हजार पाचशे पास ) पे ा ३५.७५ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,३४,४२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९२०      वषय मांक – ३६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९५/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  येथील कामगारनगर मधील चांदणी चौक प रसरात थाप य वषयक 

सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी मेु . वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .१२,७२,८१८/- (अ र  
र. .बारा लाख बहा र हजार आठशे अठरा) पे ा ३९.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ८,०५,२१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
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 –५९२१      वषय मांक – ३७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९६/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  मधील एच.ए.मैदानाजवळ ल फुटपाथ व पाथवची द तीची कामे करणेकामी ु

मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .११,६६,१५१/- (अ र  र. .अकरा लाख सहास  हजार एकशे एकाव न) 
पे ा ३९.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३७,७३६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९२२      वषय मांक – ३८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९७/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, भाग .४१ 
गांधीनगर मधील मनपा इमारतींची थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी ु
मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .११,५७,३०२/- (अ र  र. .अकरा लाख स ाव न हजार तीनशे दोन) 
पे ा ३९.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३२,१३८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९२३      वषय मांक – ३९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/९८/२०१४, द.०३/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
. .२५ म ये ॉम वॉटर गटर करणेकामी मे.कृ णर  क शन (िन.र. . २३,३२,५६२/- (अ र  

र. .तेवीस लाख ब ीस हजार पाचशे बास ) पे ा ३४.९८९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१५,९२,२४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९२४      वषय मांक – ४० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–भूिम आ ण जंदगी  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भू जं/४/का व/१५६/२०१४, द.३/२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 रा ीय फेर वाला धोरण २००९ अंमलबजावणी अंतगत शहर फेर वाला सिमती गठ त करणेकामी 
वशेष रोटेशन ारे द.१६/११/२०१३ व द.१४/१२/२०१३ रोजीचे दै.लोकस ा म ये िस द करणेत 
आले या जा हर कटनास व याकामी अदा करावयाचे एकुण र. .९१,५८४/- (अ र  र. .ए या नव 
हजार पाचशे चौ-याऐंशी) जा हरात बीले 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 –५९२५      वषय मांक – ४१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८६/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, भाग .०२ वेणीनगर व सहयोगनगर येथील ीराम हौ. सोसायट , ओमसाई हौ.सोसायट  व 
मंगलमुत  हौ.सोसायट  व इतर ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ओंकार 
कं शन (िन.र. .१७,५०,६९१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे ए या नव) पे ा 
३२.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,३१,८१३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९२६      वषय मांक – ४२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७५/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .२८ अ वये, भाग .०३ िचखली मधील धमराजनगर कडे जाणा-या र यावर संडास लॉक 
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बांधणेकामी मे.ओंकार कं शन (िन.र. .१७,५०,७५४/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे 
चोप न) पे ा २४.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,७८,९२१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९२७      वषय मांक – ४३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–म यवत  भांडार  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/९/का व/३४/२०१४, द.२८/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मे.कॅनन इं डया ा.िल., अ-२३, से टर-५९, नोएडा-२०१३०१(उ र देश) यांचेकडून रेट कॉ ॅ ट 
.DCMOM-EB/IT-3/RC-D10Q0000/0614/83/02589/2020. dt.21-OCT-2013 या DGS&D (रेट कॉ ॅ ट प तीने) चे 

दर करारानुसार िन वदा न माग वता थेट प तीने वै कय मु य कायालयास एम.एच.यु.एस. 
पी.सी.एम.सी.P.G.Institute कर ता मशीन (मॉडेल .Canon/ iR  2525 )- १ नग झेरॉ स मशीन 
एकुण र. .१,३४,२९६/२२ व डा वभागास मशीन (मॉडेल .Canon/ iR  2422L)- ०१ नग झेरॉ स 
मशीन एकुण र. .६३,४३१/४२ या माणे एकुण ०२ नग झेरॉ स मशीन र. .१,९७,७२८/- (अ र  
र. .एक लाख स या नव हजार सातशे अ ठावीस फ ) म ये खरेद स व याकामी येणा-या खचास व 
यांचे बरोबर करारनामा करणेस 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 –५९२८      वषय मांक – ४४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.गणेश ल ढे        अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९३/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .३१ अ वये, भाग .१५ संततुकारामनगर यापार संकुल तसेच इतर भागातील र यांचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे (इं) ा.िल. (िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख 
प नास हजार सातशे) पे ा २२.५४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,२३,८९७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 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 –५९२९      वषय मांक – ४५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–आरो य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/६९/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 म.न.पा.चे “अ” भागाकडे दैनं दन िनमाण होणारा कचरा उचलणेकामी िन.नो. . ४/२०१३-१४ 
नुसार अ. .१ चे कामासाठ  मे.आर.जी.मंगळवेढेकर पंपर  ४११ ०१८ यांनी िन वदा रकमे या २२.६३ % 
कमी (िन वदा र. .१,३१,८९,६४०/-) दराने मोशी कचरा डेपोसाठ  ितवाहन ित दन र. .३,४९५/- (दोन 
खेपांसाठ ) व कचरा थानांतर क ासाठ  ितवाहन ित दन र. .३,३९५/- (दोन खेपांसाठ )  ित दनी 
८ वाहने  पुर वणेकामी यां याशी  करारनामा करणेस व या कामी येणा-या य  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 –५९३०      वषय मांक – ४६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८१/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .१८ अ वये, भाग .११ यमुनानगर मधील दगानगर चौक ते वेणीनगर चौकापयतचा र ता ु
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., पुणे (िन.र. .२१,०७,४९४/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख सात हजार चारशे  चौ-या नव) पे ा १८.९६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१७,९३,११०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व 
िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९३१      वषय मांक – ४७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९५/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .१७ अ वये, वॉड .१० लोटस हौिसंग सोसायट  जवळ ल ना यावर ल सी.ड .वकचे ं द करण 
करणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .२४,५०,९८०/- (अ र  र. .चो वस लाख प नास हजार नऊशे 
ऐंशी) पे ा २८.४०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,४२,६४५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९३२      वषय मांक – ४८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९०/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .४३ अ वये, भाग .१ तळवडे पीनगर भागातील हौ.सोसायट  १ व २ म ये ॉम वॉटर 
लाईनस टाकणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ टर (िन.र. . २१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
आठशे चाळ स) पे ा २६.२४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,२७,०५९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९३३      वषय मांक – ४९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.जगद श शे ट         अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८३/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .८६ अ वये, भाग .५ जाधववाड  व कुदळवाड  येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२२,४०,३२७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार तीनशे स ावीस) 
पे ा ३०.३०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,३९,३७२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 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 –५९३४      वषय मांक – ५० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८४/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .५४ अ वये, भाग .५ मधील नेवाळेव ती व हरगुडेव ती या भागात गटस करणेकामी मे.कुबेरा 
ए टर ायजस (िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३६.३२९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मजंुर दराने  र. .१४,०४,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९३५      वषय मांक – ५१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८९/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .७८ अ वये, भाग .५ नेवाळेव ती भागात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.कुबेरा 
ए टर ायजस (िन.र. .१३,९९,५०७/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार पाचशे सात) पे ा 
३५.२५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५१,४९०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९३६      वषय मांक – ५२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.संिगता भ डवे        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८७/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .५० अ वये, भाग .५ जाधववाड , कुदळवाड  भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.कुबेरा 
ए टर ायजस (िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  र. . एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३६.३२९ % 
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कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,०४,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९३७      वषय मांक – ५३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९४/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .३४ अ वये, भाग .१४ ान बोिधनी शाळेसमोर ल व िनळकंठे र मंद र प रसरातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम. मातेरे (इं) ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ) पे ा २२.५३९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . १८,९८,५५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९३८      वषय मांक – ५४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक - मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९२/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
  मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 
अ. .२४ अ वये, भाग .२ मधील वकास आराख यानुसार ता यात आले या व येणा-या ड .पी.र ते 
खड मु म व बीबीएम प दतीने तयार करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .२३,३३,८२६/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार आठशे स वीस) पे ा ३९.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,७०,५५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
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 –५९३९      वषय मांक – ५५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–वाहन दु ती कायशाळा  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/भां/का व/२९/२०१४, द. ४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा वाहनास लागणारे ऑईल ीस हे शासन अंिगकृत हं द थान पे ोिलयम काप  िल ु
(HPCL), भारत पे ोिलयम काप  िल (BPCL)तसेच इं डयन ऑईल काप  िल (IOCL)या ऑईल आ ण ीस 
उ पा दत कंपनीकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने  सन 2014-15 या आिथक 
वषाक रता तसेच भ व यात सु दा मनपा वाहनांस द तीकामी आव यक असणारे ऑईल आ णु  ीस हे 
व रल नमुद केले या शासक य कंपनीकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने 
खरेद  करणेस व येणा-या य  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 –५९४०      वषय मांक – ५६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९१/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .९१ 
अ वये, भाग .५ नेवाळेमळा येथे गटस करणेकामी मे.कुबेरा ए टर ायजस (िन.र. .२१,००,८२५/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३६.३२९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,०४,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक –५९४१      वषय मांक – ५७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–वाहन द ती कायशाळाु   
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काशा/भां/का व/३०/२०१४, द.४/०१/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा वाहनास लागणा-या बॅट-या ा ए साईड बॅटर  उ पा दत कंपनी मे ए साईड इंड ज िल 
यांची बॅट-यांची गुणव ा, दजा, व  प ात सेवा तसेच मनपास या बाबत असलेला अनुभव वचारात 
घेता मनपा वाहनास आव यक असणा-या बॅट-या मे.ए साईड इंड ज िल. या बॅट-या उ पा दत 
कंपनीकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न क रता थेट प दतीने  सन 2014-15 या आिथक 
वषाक रता तसेच भ व यात सु दा मनपा वाहनांस आव यक असणार-या बॅट-या ा उ  नमुद 
कंपनीकडून िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने शासक य दराने (Special Gov. 
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Rate) खरेद  करणेस व येणा-या य  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 –५९४२      वषय मांक – ५८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७७/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .३२ अ वये, भाग .०३ िचखली मधील मोरेव ती येथील सोसायट  र यांना खड मु मीकरण 
करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ) पे ा ३५.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,६८,८९७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक –५९४३      वषय मांक – ५९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७६/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .३० अ वये, भाग .०३ मधील ीद  हौिसंग सोसायट  ते साने चौक पयत या र या या कडेने 
पदपथ करणेकामी मे.ओंकार कं शन (िन.र. . १७,५०,७०३/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार 
सातशे तीन) पे ा ३१.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,५०,१८६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 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 –५९४४      वषय मांक – ६० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य अ मु यालय  
सुचक – मा. वनया तापक र        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८८/२०१४, द.०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .६० अ वये, भाग .०२ वेणीनगर व सहयोगनगर येथील घारजाई हौ.सोसायट , िशवश  
हौ.सोसायट  व रघुजानक  हौ.सोसायट  व इतर ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग कॉ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.ओंकार कं शन (िन.र. .१७,५०,६९१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
ए या नव) पे ा ३१.९२० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १२,५१,४६४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९४५      वषय मांक – ६१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९६/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .१७ संततुकाराम उ ान मधील कै.संजय काळे मैदानाम ये पावसाचे पा याचा िनचरा 
हो यासाठ  आर.सी.सी. पाईप टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.देव कं शन 
(िन.र. .१७,४७,३८३/- (अ र  र. .सतरा लाख स ेचाळ स हजार तीनशे याऐंशी) पे ा ३३.०० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२९,२८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९४६      वषय मांक – ६२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/९७/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, भाग .१ पीनगर मधील ना यावर सी.ड .वक बांधणे कामी मे.जय इं जिनअस 
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(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २५.७० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १३,६५,८०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९४७      वषय मांक – ६३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८५/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .४२ 
अ वये, भाग .५ बो हाईमळा व िशव र ता येथे गटस करणे कामी मे.कुबेरा ए टर ायजस 
(िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३५.२४९%कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,२८,३२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९४८      वषय मांक – ६४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७८/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .३३ अ वये, भाग .५ से टर .१३ व १६ भागात गटस करणेकामी मे.कुबेरा ए टर ायजस 
(िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३५.२४९% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,२८,३२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते 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 – ५९४९      वषय मांक – ६५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७४/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .६३ अ वये, भाग .२६ मोहननगर व काळभोरनगर येथील मनपा शाळा इमारतीसाठ  रंग काम 
करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आ द य ए टर ायजस (िन.र. .१४,००,५००/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे) पे ा २९.०९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,४२,६१७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५०      वषय मांक – ६६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७२/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .१४ अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगर प रसरातील र यांचे कडेने फुटपाथ करणे 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे) पे ा २२.५०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,२४,६३२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय 
असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५१      वषय मांक – ६७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७३/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१५ ांतीनगर ना यावर ल पुलाची ं द  वाढ वणे कामी मे.जय इं जिनअस 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २७.५०० % कमी)  या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १३,३२,७२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५२      वषय मांक – ६८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८२/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .६८ अ वये, जाधववाड  व कुदळवाड  भागातील मु य र यां या कडेने गटस करणेकामी मे.कुबेरा 
ए टर ायजस (िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३६.३२९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,०४,४९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५३      वषय मांक – ६९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/७९/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .८ 
अ वये, भाग .५ भैरवनाथ नगर व बो हाईचा मळा मधला पेठ वडाचा मळा येथे ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२२,४०,३२७/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार तीनशे स ावीस) पे ा ३२.३३० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,९१,८३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव 
िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 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 – ५९५४      वषय मांक – ७० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/८०/२०१४, द. ०१/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील साने व मोरेव ती येथील अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. . २१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) 
पे ा ३३.३४० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,७०,४४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५५      वषय मांक – ७१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– वायसीएमएच 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी२/का व/२७/२०१४, द. ३/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 यशवंतराव च हाण णालयाम ये राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना राब वणे कर ता 

णखचाची तीपुत  करणेकर ता णांची अचूक मा हती भरणेकामी ता पुर या व पात ६ 
म हनेक रता मानधनावर १४ डाटा ए  ऑपरेटर वृ प ात जा हरात देवून Walk In Interview ने नेमणे 
कर ता व सदर पदास तीमहा र. .१०,०००/- (अ र  र. . दहा हजार फ ) ला 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 – ५९५६      वषय मांक – ७२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू  
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३७४/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, भाग 
.४२ मधील िभमनगर सॅिनटर  चाळ झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची ु

कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .४,९०,०२५/- [र. .चार लाख न वद हजार पंचवीस] पे ा 
३१.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३,३७,८७२/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५७      वषय मांक – ७३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू  
सुचक - मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३७२/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भाग 
.१८ मधील एम.बी.कॅ प झोपडप ट  ल टर ड  आ ण ई येथे पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 

क शन (िन.र. .९,३१,९८१/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे ए याऐंशी] पे ा ३२.७९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,२६,३८४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५८      वषय मांक – ७४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू  
सुचक - मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३७५/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
भाग .१८ मधील एम.बी.कॅ प झोपडप ट  ल टर ऐ.बी.व सी येथे पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,३१,९८०/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे ऐंशी] पे ा ३३.२१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,२२,४६९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९५९      वषय मांक – ७५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू  
सुचक - मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३७३/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .४२ मधील आंबेडकरनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची ु

कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . ४,९०,०२५/- [र. .चार लाख न वद हजार पंचवीस] पे ा 
३१.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३,३७,८७२/- पयत काम क न घे यास 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९६०      वषय मांक – ७६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३७६/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, 
भाग .४२ मधील रमाबाईनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची ु

कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . ४,९०,०२५/- [र. .चार लाख न वद हजार पंचवीस] पे ा 
२९.७९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३,४४,०४७/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबू र कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९६१      वषय मांक –७७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१/५१/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 तावात नमुद माणे जाह र नोट स िस द  बील दै इं डयन  ए स ेस व दै लोकमत यांना 
अदा करावया या र. . ८४३८४/- (अ र  र. . चौ-याऐंशी हजार तीनशे चौ-याऐंशी) या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 
 

अ. . वृ प ाचे नाव मा यम 
साईज 

चौ.से.मी. बल मांक दनांक र. पये 

१ दै इं डयन ए स ेस इं जी १४४ १००१६५१०८८ २२/१०/१३ ८०६४०/- 

२ लोकमत मराठ  १०४ १३०२२ २२/१०/१३ 
३७४४/- 

 
एकूण ८४३८४/- 

     
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५९६२      वषय मांक – ७८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक– मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१/५२/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 तावात नमुद माणे जाह र नोट स िस द  बील दै इं डयन  ए स ेस व दै लोकमत यांना 
अदा करावया या र. . ६६१७६/- (अ र  र. . सहास  हजार एकशे शाह र फ ) या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 
  

अ. . वृ प ाचे नाव मा यम 
साईज 

चौ.से.मी. बल मांक दनांक र. पये 

१ दै द इं डयन 
ए स ेस 

इं जी ११२ १००१७१७९९० १३/१/१४ ६२७२०/- 

२ लोकमत मराठ  ९६ १५३८२ १०/१२/१३ 
३४५६/- 

 
एकूण ६६१७६/- 

 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९६३      वषय मांक – ७९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१/५३/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 तावात नमुद माणे जाह र नोट स िस द  बील अदा करावया या र. .८२२९६/- (अ र  
र. . याऐंशी हजार दोनशे शहा णव) या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
  

अ. . वृ प ाचे नाव मा यम 
साईज 

चौ.से.मी. बल मांक दनांक र. पये 

१ दै द टाई स 
ऑफ इं डया १२० ९२३३९०८/००१ १२/१२/१३ ६१५६०/- 

२ लोकस ा मराठ  ९६ १००७१७९९१ १३/१/१३ 
२०७३६/- 

 
एकूण ८२२९६/- 

 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५९६४      वषय मांक – ८० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक – मा.संिगता भ डवे       अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१/५४/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 तावात नमुद माणे जाह र नोट स िस द  बील दै इं डयन  ए स ेस व दै लोकमत यांना 
अदा करावया या र. . ५७२१६/-  (अ र  र. . स ाव ण हजार दोनशे सोळा) 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 – ५९६५      वषय मांक – ८१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१/५५/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 तावात नमुद माणे जाह र नोट स िस द  बील अदा करावया या र. .११२१०४/- (अ र  
र. . एक लाख बारा हजार एकशे चार) या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
 

 अ. . वृ प ाचे नाव मा यम 
साईज 

चौ.से.मी. बल मांक दनांक र. पये 

१ दै द टाई स ऑफ इं डया इं जी १६८ ९२९११२९४/००१ १०/१/१४ ८६१८४/- 
२ लोकस ा मराठ  १२० १००१७१६७५९ ९/१/१४ २५९२०/- 

एकूण ११२१०४/- 
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
 

अ. . वृ प ाचे नाव मा यम 
साईज 

चौ.से.मी. बल मांक दनांक र. पये 

१ दै द इं डयन 
ए स ेस 

इं जी ९६ १००१७१७९९२ १३/१/१४ ५३७६०/- 

२ लोकमत मराठ  ९६ १५३८३ १०/१२/१३ 
३४५६/- 

 
एकूण ५७२१६/- 
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ठराव मांक – ५९६६      वषय मांक – ८२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१०३/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, िचंचवड 
भाग .२२ म ये व वध इमारत द ती वषयक कामे करणे व बँडिमंटन हॉल येथे व वध थाप य ु
वषयक कामे करणेकामी मे.एन.सी. क शन (िन.र. .३५,९३,९६०/- (अ र  र. .प तीस लाख 
या नव हजार नऊशे साठ) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२३,०२,३०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९६७      वषय मांक – ८३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१०४/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२६/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .२३ 
िचंचवड येथील आर ण .२२७ िस.स.नं.९६५ येथे तालेरा णालयाचे इमारतीची कामे करणेकामी 
मे.आ द य एंटर ायझेस (िन.र. .४६,६६,९९९/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख सहास  हजार नऊशे 
न या नव) पे ा २९.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३४,३०,७३४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा 
कामास 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 – ५९६८      वषय मांक – ८४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१२२/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, . .६ 
मोशी, बो-हाडेवाड  देहर ता लगत अंतगत र ते खड मु माचे करणेकामी मेू .साई भा क शन 
(िन.र. .४२,०१,६८०/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ४०.०५ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २६,४४,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास 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 – ५९६९      वषय मांक – ८५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१२१/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, . .३१ दघी 
म ये ठक ठकाणी खड करम व बीबीएम करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .३५,०१,४०१/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ४०.०५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२२,०४,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाववाढ 
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 राहन सदरचे िन वदा ु
कामास 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 – ५९७०      वषय मांक – ८६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग - थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०८/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, भोसर  
भाग .३३ गवळ नगर खंडोबामाळ ीराम कॉलनी, भुजबळनसर प रसरात पे ह ंग लॉक व थाप य 
वषयक कामांची द तीची कामे करणेकामी मेु .साकळे असोिसए स (िन.र. .१३,९९,४७५/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे पं याह र) पे ा ३२.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .९,८४,६९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 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 – ५९७१      वषय मांक – ८७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०९/२०१४, द.४/०२/२०१४. 

 वषय  - . .७ च-होली येथील बडमुखवाड  येथे बंद पाईप गटस करणेकामी. 
वषय मांक ८७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ५९७२      वषय मांक – ८८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७३/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, भाग .५६ 
येथे न याने ता यात आलेले र ते खड मु माचे करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३६.३०० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,७०,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण ेबाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९७३      वषय मांक – ८९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे        अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/११०/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, . .७ च-
होली मधील व वध ठकाण या र याचे खड करण व बीबीएम करणेकामी मे.सी.एल.इं जिनयस 
(िन.र. .२४,९९,८९५/- (अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार आठशे पं या नव) पे ा ३६.३५९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,७०,५०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 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 – ५९७४      वषय मांक – ९० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१११/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, म हला 
आयट आय ते मशानभूमी पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.साकळे असोिसए स 
(िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३३.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७०,७५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९७५      वषय मांक – ९१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७४/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, भाग .५९ 
गंगानगर, ढोरेनगर भागातील अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड कॉ ट लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३२.७८९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८८,३९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९७६      वषय मांक – ९२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/११२/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, भाग .३० 
च पाणी वसाहत येथे बंद गटर व इतर थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .देव 
क शन (िन.र. .१७,५०,७५०/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे प नास) पे ा 
२९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८७,००३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९७७      वषय मांक – ९३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७२/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, थेरगांव भाग 
.५० म ये गावठाण, ीकृ ण कॉलनी आनंद पाक व उव रत भागात डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन (िन.र. .२३,३३,३१७/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार तीनशे सतरा) 
पे ा १६.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,३३,७३१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९७८      वषय मांक – ९४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/११३/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, रे वेगट ते 
मशानभुमी पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  

र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,७०,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभावानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते 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 – ५९७९      वषय मांक – ९५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/११४/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, रे वेगट ते 
हॉटेल वसावा पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३५.०१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,५५,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८०      वषय मांक – ९६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/११५/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, भाग .६२ 
फुगेवाड  रे वेलाईन लगत या वकास आराख यातील र यांसाठ  ॉम वॉटर बंद पाईप गटर करणे व 
फुटपाथ करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१४,००,१९७/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
स या नव) पे ा ३५.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,६३४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८१      वषय मांक – ९७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/१२०/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपाचे यशवंतराव च हाण णालय व दवाखाने कर ता िलनन सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा 
.३३/२०१३-१४ अ वये लघू म िन वदाकार मे. पी.शेषा  अँ ड कंपनी. यांचे  िलनन सा ह याचे एकूण 

दर र.  २२,७८,१०२/-, मे.महावीर कॉप .यांचे िलनन सा ह याचे एकूण दर र. .५,९८,०५०/- व 
मे. ी.क स शन यांचे िलनन सा ह याचे एकूण दर र. .८२,५००/- यांचे  िलनन सा ह याचे दर 
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वकृत  क न, करारनामा 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 – ५९८२      वषय मांक – ९८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७१/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, भाग .४६ 
वजयनगर काळेवाड  मधील आदशनगर पवनानगर भागात पे हर लॉक बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .१७,५०,४९०/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार चारशे न वद) पे ा ३३.७७९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८६,८१२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह   मटे रयल या 
िनधा रत 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ु
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९८३      वषय मांक – ९९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७०/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, भाग .५३ 
मधील वेणुनगर येथील फुटपाथची द ती करणे व उव रत ठकाणी फुटपाथ करणेकामी मेु .सांडभोर 
क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३३.७८० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१७,२७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह   मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 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 – ५९८४      वषय मांक – १०० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/६९/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, काळेवाड  
पंपर  मु य र याचे गटस व ड हायडसची द ती करणेकामी मेु .सा ी इं जिनयस 

(िन.र. .१४,००,४८३/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे याऐंशी) पे ा ३६.३७० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,३५,६८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८५      वषय मांक – १०१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/६८/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५९ अ वये, भाग .४६ 
वजयनगर काळेवाड  म ये व वध ठकाणी पे हर लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. . १७,४९,८६५/- (अ र  र. .सतरा लाख एकोणप नास हजार 
आठशे पास ) पे ा ३४.१०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,१०,६५४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेडांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८६      वषय मांक – १०२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७५/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, भाग .५६ 
येथील वेदव ती जवळकरनगर येथे इंटरलॉक ंग ु कॉ ट पे हर लॉकचे पाथवे तयार करणेकामी मे.िनलेश 
उ मराव बोधले (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३२.९८९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,३१,८२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
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अट  माणे डांबर मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८७      वषय मांक – १०३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७६/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, भाग .४७ 
काळेवाड  मधील इतर अंतगत कॉलनी प रसरात राजवाडेनगर व व वध ठकाणी पावसाळ  बंद पाईप 
गटर व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड 
(िन.र. .२३,३३,३९६/- (अ र  र. . तेवीस लाख तेहतीस हजार तीनशे शहा नव) पे ा ३८.००० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,१९,०४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९८८      वषय मांक – १०४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७७/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, भाग .५६ 
वैदव ती येथे अंतगत र यालगत पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  आरसीसी बंद पाईप गटस ु
करणेकामी मे.िनलेश उ मराव बोधले  (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार 
सातशे) पे ा ३४.५१९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,०३,६९५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते 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 – ५९८९      वषय मांक – १०५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७८/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, पंपर  भाग 
.४५ म ये पावसाळ  गटर करणे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड 

(िन.र. .२३,३१,५३६/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकतीस हजार पाचशे छ ीस) पे ा ३७.९९९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,१७,८५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९९०      वषय मांक – १०६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८३/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, भाग .५४ 
वशालनगर पंपळेिनलख येथील उ ानापासून नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास टॉम वॉटर 
े नेजची सु वधा करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,३९,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९९१      वषय मांक – १०७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८०/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, भाग .५८ 
नवी सांगवी येथील अंतगत र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.देव क शन 
(िन.र. .२१,००,७९३/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे या नव) पे ा २९.९८९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,४४,३२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
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माण ेबाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९९२      वषय मांक – १०८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८१/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५३ अ वये, भाग .५३ 
मधील क पटेव ती व प रसरातील बंद पाईप गटरची द ती करणे गटस करणे व इतर थाप य ु
वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,३९,७०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९९३      वषय मांक – १०९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८२/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .६० अ वये, भाग .४७ 
काळेवाड  मधील व वध ठकाणी पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेक रता पाईप लाईन टाकणेकामी 
मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. . १३,९८,४५८/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार 
चारशे अ ठाव न) पे ा ३८.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१०,३९६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते 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 – ५९९४      वषय मांक – ११० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/७९/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, भाग .५४ 
वशालनगर, पंपळेिनलख येथील उ ानापासून नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास व स.नं.७० ते 
नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या र यास दभाजक व इंटु रलॉक ंग पे हर लॉक बस वणेकामी मे.देव 
क शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३२.९९८ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,३१,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५९९५      वषय मांक – १११ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८४/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, थेरगांव 
. .५१ म ये अंतगत र या प टे मारणे कॅटस ऑईज बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. . १३,९९,३०८/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव 
हजार तीनशे आठ) पे ा ३५.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,०२८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेमटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९९६      वषय मांक – ११२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८५/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, भाग .५६ 
येथील र यावर ल ेचस ॉसकट खड मु माने भ न बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.िनलेश उ मराव बोधले (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
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३२.९९८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,३१,६५४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९९७      वषय मांक – ११३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८६/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५६ अ वये, भाग .५५ 
पंपळेस दागर रहाटणी येथील र यावर ल चर ख डे खड मु माने भ न बीबीएम प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.िनलेश उ मराव बोधले (िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३२.९९८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८५,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ५९९८      वषय मांक – ११४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे        अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८७/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, थेरगांव भाग 
.५० म ये मु य र याची करकोळ द ती करणे तसेच थाप य वषयक कामे करणेकामी ु

मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. .११,२०,२२६/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस हजार दोनशे स वीस) पे ा 
३३.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,७६,४३४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
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 – ५९९९      वषय मांक – ११५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/८८/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, भाग .४६ 
काळेवाड  येथील मशानभुमीचे नुतनीकरण करणेकामी मे. ी िस द वनायक क शन 
(िन.र. .७०,००,०१३/- (अ र  र. .स र लाख तेरा) पे ा १४.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .६२,४८,२४७/- 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 
राहनु  सदरचे िन वदा कामास 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 – ६०००      वषय मांक – ११६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/३९/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -      
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने िचखली येथे दबल घटकांसाठ  बांध यात आले या गृह ु
क पांचा उ ाटन समारंभ द. २२/१२/२०१३ रोजी संप न झाला यावेळ  सदर काय मा या अनुषगांने 

मा यवर िनवास, भोजन, चहापान यव था व िनवेदक मानधन याकामी र.र.३१,५३२/- इतका खच 
झाला असून, मानवीह क दना िनिम  आयो जत काय माक रता ले स, मानधन याकामी 
र. .२२५२/- इतका खच झाला असून या दो ह  काय मास झाले या एकिञत र. .३३,७८४/- (अ र  
र. .तेहतीस हजार सातशे चौ-याऐंशी) या खचास काय र 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 – ६००१      वषय मांक – ११७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०३/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, वॉड .३८ 
नेह नगर येथील र यांची द ती करणेकामी मेु .एम.पी.धो े क शन (िन.र. .१४,९६,३४५/- (अ र  
र. .चौदा लाख शहा नव हजार तीनशे पंचेचाळ स) पे ा ३३.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . १०,३७,१२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहन यांचेबरोबर ु
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करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६००२      वषय मांक – ११८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०४/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, . .६३ 
म ये रे वेगेट ते भंडार  पंपपयत नाला करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .२३,३४,१८५/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे पं याऐंशी) पे ा ३७.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,१९,८२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६००३      वषय मांक – ११९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०५/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, भोसर  
. .३५ म ये भाजी मंडई लगत या र याचे व स.नं.१ मधील ता यात येणा-या र याचे खड करण 

क न बीबीएम करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. . २१,००,२६८/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
दोनशे अडुस ) पे ा ३९.५१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,३३,९७५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेबाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते 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 – ६००४      वषय मांक – १२० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०५/२०१४, द.४/०१/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग .६३ 
म ये पाणीपुरवठा व े नेजचे चर खड मु म क न बीबीएम करणे कामी मे.मोह मद इसाक शेख 
(िन.र. .९,८०,३४८/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे आ ठेचाळ स) पे ा ३५.९९० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,५८,८९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण ेबाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 

वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६००५      वषय मांक – १२१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०७/२०१४, द.४/०२/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, भाग .६२ 
फुगेवाड  मधील मु लम दफनभुमी वकसीत करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .२१,००,८३५/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे प तीस) पे ा ३६.००९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१४,११,५६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार 
मटे रयल या िनधा रत 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६००६      वषय मांक – १२२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– नगरसिचव 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/३/का व/६४/२०१४, द.६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मा.स ा ढ प नेता यांचे वापरातील म.न.पा वाहन .MH- 14- CL- ०७०० (टाटा मांझा) कर ता 
न वन टयुबलेस टायस मे.दशन टायस यांचे कडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  कर यास व 
याकामी येणा-या र. .२५,२००/- (अ र  र.  पंचवीस हजार दोनशे) खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६००७      वषय मांक – १२३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग–  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/WTP-EWS/५/२०१४, द.३/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -      
 JNNURM-EWS क पास वजपुरवठा करणेसाठ  से टर १० भोसर  येथील 220/22 KV मते या 
वज हण क ामधे बे- ेकर उभारणी या कामाचे शु कातील फरकाची र कम .१,९७,०००/- (अ र  
र. .एक लाख स या नव हजार) म.रा. व. पारेषण कंपनीस अदा करणेस 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 – ६००८      वषय मांक – १२४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– वायसीएमएच 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वायसीएमएच/का व/पीजी२/३१/२०१४, द.५/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -      
 यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये र ज ार व हाऊसमन या पदावर तावातील तंभ 
७ व ८ म ये नमुद केले माणे वाढ व र ज ार व हाऊसमन ह  पदे ६ म हने कालावधी क रता Walk In 

Interview  ने भरणेस तसेच तावात नमुद प  “ब” म ये नमुद केले माणे यांना मानधन अदा 
करणेस आ ण सव पदे भरेपयत दर सोमवार  दु. ३.०० वाजता Walk In Interview  आयो जत करणेस 
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 – ६००९      वषय मांक – १२५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– वै कय 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वै /४/का व/१३३/२०१४, द. ६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 रा य शासना या मागदशक त वा माणे क शासना या NUHM योजनेअंतगत 
पी.आय.पी.मंजूर साठ  मा यता िमऴणे तसेच शहर  आरो य क े थापन करणे, याचे Relocation करणे, 
मुलभतू सु वधा उदा.वीज, पाणी, थाप य वषयक कामकाज क न देणे, तसेच फिनचर, वै क य 
उपकरणे, औषधे उपल ध करणे, संगणक उपल ध करणे यासाठ  रा य शासनाकडून िनधी/अनुदान 
उपल ध होणे अपे त आहे. व या िनधीतून महापािलकेस या योजनेकामी खच करावयाचा आहे. 
योजनेसाठ  ा  िनधीतून खच कर यास व सदरचे अिधकार आयु  यांना दान कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ६०१०      वषय मांक – १२६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मा य/िश/३/का व/३१/२०१४, द.६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत कायरत असणार  १८ 
मा यिमक व ालये कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड साय स पाक पाहणेकामी मनपा या मा यिमक 
वदयालयांमधील वदया याना इकड ल प रप क . मा य/िश/१/का व/१०२१/२०१३  द. १८/०६/२०१३ 
अ वये कळ वणेत आले होते या अनुषंगाने वदया याना ने आण करणेकामी पीएमपीएमएल यांना 
मा य/िश/१/का व/१०५०/२०१३ द. २०/०६/२०१३ अ वये कळ वणेत आले होते. याअनुषंगाने 
पीएमपीएमएल यांनी दनांक २५ जून २०१३ ते १९ स टबर २०१३ या कालावधीत एकुण ३८ दवस ११४ 
बसेस साय स पाक पाहणेकामी पुर व या असुन ासंिगक करारावर ल बसेसचे बील र.  ८,०१,०००/ 
िमळणे बाबत इकड ल कायालयास बील सादर केले आहे. सदरची र म यांना अदा करावी लागेल सन 
२०१३/१४ या अिथक वषात व वध उप म या लेखािशषावर र. .८,२०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत 
आली असून यात साय स पाक साठ  र. .२०,००,०००/- इतक  तरतूद चा समावेश आहे. तर  
पीएमपीएमएल यांना पुर वणेत आले या बसेसचे बील र. .८,०१,०००/- इतके अदा करणेस 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 – ६०११      वषय मांक – १२७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– वायसीएमएच 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/४५/२०१४, द.०६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स रे वभागातील C.R.System मशीनसाठ  आव यक 
पेअर पाट Transporter Motor Belt-190, ०१ नग खरेद कामी मे.कोिनका िमना टो हे थकेअर इं डया 
ा.िल., मुंबई यांचेशी करारनामा न करता यांनी सादर केलेले दर व यानुसार येणारा खच र. . 

११,२५०/- ला 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 – ६०१२      वषय मांक – १२८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३८४/२०१४, द.०४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग 
.४२ मधील अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची कामे ु

करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. . १३,९९,९४३/- [र. .तेरा लाख न या नव हजार नऊशे ेचाळ स] 
पे ा ३२.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,५०,७०१/- पयत काम क न घे यास 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६०१३      वषय मांक – १२९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३८५/२०१४, द.०४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
पी.सी.एम.सी. वॉड .१३ अंतगत थाप य कामाची द ती करणेकामी मेु .एम.पी. धो े क शन 
(िन.र. .१३,०७,०२०/- [र. .तेरा लाख सात हजार वीस] पे ा ३५.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .८,४२,८९७/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६०१४      वषय मांक – १३० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३८३/२०१४, द.०४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
भाग .०८ आकुड  येथील रामनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामांची द ती करणेकामी ु

मे.एम.पी. धो े क शन (िन.र. .१८,६७,०९०/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार न वदु ] पे ा ३६.५२ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,८५,२२९/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
 
 
 
ठराव मांक – ६०१५      वषय मांक – १३१ 
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दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३८२/२०१४, द.०४/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .२७ अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची कामे ु

करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. . १३,९९,९४३/- [र. .तेरा लाख न या नव हजार नऊशे 
ेचाळ स] पे ा ३४.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,१६,८२३/- पयत काम 

क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत ू
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६०१६      वषय मांक – १३२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/१५४/२०१४, द.६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक डे कटॉप यं णा खरेद  कामी ई-िन-स.ु .३५/२०१३-१४ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजी ा.िल.,  पुणे-०४ यांना आव यक डे कटॉप खरेद कामी 
ती नग र. .३९,८६१/- माणे १७५ नगांचे एकूण र. .६९,७५,६७५/- (अ र  र. .एकोणस र लाख 

पं याह र हजार सहाशे पं याह र) दर वकृत क न, करारनामा 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 – ६०१७      वषय मांक – १३३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– वै कय 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१/का व/१५३/२०१४, द.६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 महारा  शासन वै क य िश ण व औषधी ये वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .एमईड  – 
२००९/सीआर/ १३३ / ०९ िश ण - १ मं ालय, मुंबई – ४०० ०३२  द.२५/०८/२००९ अ वये सदर 
सं था णालयास सरावासाठ  असणार  आव यक फ  भ न घेऊन मनपाचे णालयाम ये वै क य 
िश णाचे सरावाकर ता उपल ध क न देणेस 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 – ६०१८      वषय मांक – १३४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
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सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३९९/२०१४, द.०६/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, वॉड 
.६ मोशी येथील संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु तीची 

कामे करणेकामी मे.मयुर मा ती मंगळवेडेकर (िन.र. .७,४६,६७०/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार 
सहाशे स र] पे ा ३२.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,०४,००२/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर काू माचा करारनामा क न घेणेत 
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन  करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६०१९      वषय मांक – १३५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– झोिनपू 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१३९८/२०१४, द.०६/०२/२०१४. 
       मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, वॉड 
.३६ शांतीनगर झोपडप ट म ये अंतगत गटर कॉ टची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मयुर 

मा ती मंगळवडेेकर (िन.र. .६,५३,५४०/- [र. . सहा लाख ेप न हजार पाचशे चाळ स] पे ा ३३.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,३१,४०२/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६०२०      वषय मांक – १३६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग– ई- ग हन स  
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . ई- ग हन स/७/का व/२१/२०१४, द.६/०२/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -     
 सारथी हे पलाईनचा Trade Mark र ज टड करणेबाबत र. .८५००/- (अ र  र. . आठ हजार 
पाचशे) इत या र कमेस Bhate & Ponkshe, Pune – 411004 यांचेमाफत कामकाज क न घेणेस व 
सदर 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. 
 --------- 

 

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 
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ठराव मांक – ६०२१       वषय मांक – १३७ 
दनांक – १३.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव...  

 मंगळवार दनांक १८/२/२०१४ रोजीची मा. थायी सिमती सभा शु वार दनांक २१/२/२०१४ 
रोजी दपार  ु ३.०० वा. आयो जत करणेत यावी तसेच मंगळवार दनांक २५/०२/२०१४ रोजीची 
मा. थायी सिमती सभा बुधवार दनांक २६/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. आयो जत करणेस 
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 – ६०२२       वषय मांक – १३८ 
दनांक – १३.०२.२०१४        वभाग – क भाग व ुत 
सुचक – मा. वनया तापक र         अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वनया तापक र, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव...  
 सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात च-होली भाग . ७ मिधल िनयोजीत र यावर ाकश 
यव था करणे कामाकर ता अंदाजप क पानांक ५१२/१२३ तरतूद वग करण आदेश . 
क / व/९५४/१३ द.१६/११/२०१३ नुसार र. .३५,०९,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. तर  
सदरचे काम हे नािशक फाटा उ डाणपुलाखाली स ह स र यावर काश यव था करणे ा िन वदा . 
६/२ १३-१४ चे र  िन वदा कामातून ा  िन वदा दर (१८.९८९% कमी) दराने लघु म िन वदाधारक 
एज सी मे.ओम एकदंताय इले कल यांचेकडून कामाचे ठकाणात बदल क न करणेस (Change of site ) 

व मे.ओम एकदंताय इले कल यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न घेणेस 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 – ६०२३       वषय मांक – १३९ 
दनांक – १३.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव...  

 मंगळवार दनांक ४/३/२०१४ रोजीची मा. थायी सिमती सभा शु वार दनांक ७/३/२०१४ 
रोजी दपार  ु १.०० वा. आयो जत करणेस 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 – ६०२४       वषय मांक – १४० 
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दनांक – १३.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव...  

 मे.सदगु  वयंरोजगार सेवा सहकार  सं थेस िचंचवड येथील चाफेकर चौक पूलाखालील जागा 
मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या दराने व यो य या अट  शत वर १ वष कालावधीकर ता 
वाहनतळासाठ  भाडेकराराने करारनामा करणेस 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 – ६०२५       वषय मांक – १४१ 
दनांक – १३.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव...  

 पंपर  गाव भाग .४५ मधील कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल राजेशाह  िम  मंडळास यो य 
या अंशतः सेवाशु क त वावर एक वष कालावधीकर ता देखभाल व चालनकामी दे यास व याकामी 
करारनामा करणेस 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 – ६०२६       वषय मांक – १४२ 
दनांक – १३.०२.२०१४        वभाग – डा  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/९६/१४ द.६/२/१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  रा य कु तीगीर प रषद पुणे व पंपर  
िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर संघ यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड युवा ित ान, पंपर  १७ यां या 
सहकायाने माहे फे ुवार /माच २०१४ दर यान भाग .४५ नवमहारा  महा व ालय मैदान, पंपर  गाव 
येथे महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .१३,२४,०००/- चे खचास मा यता, सदर खचातील टेज मंडप टेबल खु या, यव था कु ती टेज 
उभारणे यव था, पुणे ज ाबाहेर ल खेळाडंूसाठ  िनवास यव था, गा ा, उषा, बादली मग इ. थाप य 
वषयक खच रच .५,२८,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत पकर व माईक, 
जनरेटर यव था खच र. .२,००,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .५,९६,०००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप ,े पी. ह .सी. ले स 
बॅनर छपाई कामकाज कोटेशन नोट स िस  क न करणेस 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 – ६०२७       वषय मांक – १४३ 
दनांक – १३.०२.२०१४        वभाग – डा  



 59 

सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे   
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  रा य खो-खो असोिसएशन व पुणे ज हा 
खो-खो असोिसएशन यांचे मा यतेने माहे माच/ए ल २०१४ म ये वॉड . ०९ संभाजीनगर येथील 
कै.सदािशव ब हरवाडे डांगण, िचंचवड १९ येथे महापौर चषक रा य तर खो-खो पधा २०१४ 
आयो जत करणेस अंदाजे र. .१६,८१,०००/- चे खचास मा यता, सदर खचातील थाप य वषयक खच 
र. .४,१२,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२,००,०००/- हा 
संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उवर त र. .१०,६९,०००/- हा खच 

डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  
क न करणसे 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 – ६०२८       वषय मांक – १४४ 
दनांक – १३.०२.२०१४        वभाग – डा  
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे   
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा हॉिलबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने 
माहे माच/ए ल २०१४ म ये महापौर चषक ज हा तर हॉिलबॉल पधा २०१४ आयो जत करणेस 
अंदाजे र. .५,२१,३५०/- चे खचास मा यता, सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा 
संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .१,००,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत 
वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उवर त र. .३,२१,३५०/- हा खच डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. 
ले स बॅनर िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  क न करणेस 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 – ६०२९       वषय मांक – १४५ 
दनांक – १३.०२.२०१४        वभाग – डा  
सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके   
संदभ:- मा.गणेश ल ढे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, महारा  रा य शू टंग बॉल असोिसएशन व पुणे 
ज हा शू टंग बॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने माहे माच/ए ल २०१४ म ये वॉड .५७ पंपळे गुरव 
येथील म.न.पा. ाथिमक शाळा, मैदान येथे महापौर चषक रा य तर शू टंग बॉल पधा २०१४ 
आयो जत करणेस अंदाजे र. .१४,६९,०००/- चे खचास मा यता, सदर खचातील थाप य वषयक खच 
र. .३,२९,६००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .१,००,०००/- हा 
संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उवर त र. .१०,३९,४००/- हा खच 

डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  
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क न करणेस 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 – ६०३०      वषय मांक – १४६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेश लांडगे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७३/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, 
जल े  . अ/५ मधील जाधववाड  व कुदळवाड  प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन 
(िन.र. .३५,०१,८४८/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार आठशे अ ठेचाळ स] पे ा ३६.१०% कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३१      वषय मांक – १४७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७४/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, जल े  
. अ/५ म ये कुदळवाड , हारगुडे व ती, कोयनानगर, सुदशननगर, देह आळंद  रोड प रसर इु . भागात 

सुधारणा करणेकामी ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .४६,६८,९०१/- [अ र  र. .सेहेचाळ स 
लाख अडुस  हजार नऊशे एक] पे ा ३६.६०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३२      वषय मांक – १४८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.माया बारणे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७७/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
जल े  . अ/५ म ये िचखली येथे मोरेव ती, पाट लनगर प रसराम ये समान पाणीपुरवठा सुधारणा 
करणेकामी पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .२८,०१,१५७/- [अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे स ाव न] पे ा २१.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३३      वषय मांक – १४९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७०/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
जल े  . अ/४ भाग ३ मधील सोनवणेव ती, रामदासनगर, देहु-आळंद  रोड प रसर, पाट लनगर इ. 
भागात सुधारणा करणेकामी ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .४६,६८,२००/- [अ र  र. .सेहेचाळ स 
लाख अडुस  हजार दोनशे] पे ा ३६.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस 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 – ६०३४      वषय मांक – १५० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७१/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
जल े  . अ/३ म ये पीनगर, तळवडे, वेणीनगर इ. भागात सुधारणा करणेकामी ठक ठकाणी 
पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ी 
सदगु कृपा क शन (िन.र. .४२,०१,६३४/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे चौतीस] 
पे ा २१.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३५      वषय मांक – १५१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा. वनया तापक र   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७६/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, से.२२ 
. िनगड  ओटा कम इ. भागात सुधारणा करणेकामी ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, 
हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन 
(िन.र. .२८,०१,१२२/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे बावीस] पे ा ३६.१०% कमी) 
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(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३६      वषय मांक – १५२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.आशा शडगे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७५/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 
जल े  . अ/५ मधील साने व ती व िचखली येथे पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी पाईपलाईन 
टाकणे व करकोळ द ती करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .३५,०१,६००/- [अ र  
र. .प तीस लाख एक हजार सहाशे] पे ा ३६.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३७      वषय मांक – १५३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७२/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
जल े  . अ/५ मधील जाधववाड  व कुदळवाड  प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी 
पाईपलाईन टाकणे व करकोळ द ती करणेकामी मेु . ी सदगु कृपा क शन (िन.र. .४६,६८,६१९/- 
[अ र  र. .सेहेचाळ स लाख अडुस  हजार सहाशे एकोणीस] पे ा ३६.१०% कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०३८      वषय मांक – १५४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेश लांडगे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७८/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३अ वये, जल े  
. अ/५ मधील सोनवणेव ती व शेलारव ती प रसरात पाईपलाईन टाकणेकामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर 

(िन.र. .४२,०१,९००/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार नऊशे] पे ा २६.७७% कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
ठराव मांक – ६०३९      वषय मांक – १५५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – दरसंचारू  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . दरसंचारू /३/०८/१४ द.७/२/२०१४ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

सूर ा वभागाक रता पुर वणेत आले या एकूण ६८ नग वॉक टॉक  संचाचे परवाना नुतणीकरण 
व रॉय़ ट ची एक त फ  र. .६९,५००/- भारत सरकारचे संचार मं ालय, मुंबई यांचे कायालयास ड .ड . 
ने अदा करणेस 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 – ६०४०      वषय मांक – १५६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मभां/४/का व/११५/१४ द.१०/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

१० कलमी काय मांतगत सारथी पु तका (इं जी) छपाई १००० ती र. .४२५.५० ती नग 
या माणे छपाई मे.सृजन क युिनकेशन, नांदेड यांचेकडुन छपाई क न घेणेस व याकामी येणारा खच 
र. .४,२५,५००/- मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 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 – ६०४१      वषय मांक – १५७ 
दनाकं – १३.०२.२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . मभां/0४/का व/११४/१४ द.०७/०२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

महारा  रा यातील मराठा समाजाला इतर मागासवग या वगाम ये समा व  कर यासंदभात 
शासनास यो य या िशफारसी करणेकामी नागर  भागातील िनवडले या गटाम ये सव ण करणेकामी 
शासन सामा जक,शै णक व आिथक सव णासाठ  छपाई प  १ फॉम ७०० तीसाठ  र. .७००/- व 
प  २ फॉम ७०००० संच साठ  र. .३,५७,०००/- या माणे छपाई मे.िस  कॉपीअस, पंपर  यांचेकडुन 

छपाई क न घेणेस व याकामी येणारा खच र. .३,५७,७००/- मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 
राव मांक – ६०४२      वषय मांक – १५८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – वै क य 
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सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वै /१अ/का व/१६९/१४ द.१०/०२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयांचे स मीकरण करणेकर ता तावात नमूद 
केले माणे त  वै कय अिधकार  व वै क य अिधकार  पदे ६ म हने या कालावधीसाठ  भरणेस व 
सदरचे सहा म हनेचे कालावधीत भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  पदे हंगामी प तीने दरमहा एक त 
मानधनावर भरणेकामी माच २०१४ म ये Walk In Interview प तीने मुलाखती घेऊन भरणेस व दर 
सोमवार  Walk In Interview प तीने मुलाखती आयो जत करणेस 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 – ६०४३      वषय मांक – १५९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – वायसीएम णालय 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वायसीएमएच/मसाभां/४/का व/५४/१४ द.७/०२/२०१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 वाय.सी.एम. णालयाम ये ११ वै क य शाखांचे पो ट ॅ युएट ड लोमा कोसससाठ  मुंबई या 
कॉलेज ऑफ फजीिशयन अँड सजन, मुंबई (सी.पी.एस.) या अिभमत व ापीठाची मा यता िमळणा-या 
जागांसाठ  टचर हेर फकेशन फ क रता र. .१,६५,०००/- रकमे 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 – ६०४४      वषय मांक – १६० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा से. .२३ व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.जगद श शे ट   
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/   /१३ द.   /   /२०१३. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .१अ वये, मनपा या 

अ,ब,क भागांतगत येणा-या पंप हाऊसम ये ए.पी.एफ.सी. पेनल बस वणेकामी मे.एस.एस.बी. 
इं जिनअ रंग अँड े डंग कंपनी (िन.र. .४०,५७,६०५/- [अ र  र. .चाळ स लाख स ाव न हजार सहाशे 
पाच] पे ा २२.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०४५      वषय मांक – १६१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – वै क य मु य कायालय 
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सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वै /१/का व/२२१/२०१४ द.१०/०२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
दवाखाना/ णालयाम ये औषधांचे वतरण करणेसाठ  फामािस ट या संवगातील पदे तावात 

नमूद केले माणे दरमहा एक त मानधनावर हंगामी व पात ६ म ह याचे कालावधीसाठ  िनयु  
करणेस 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 – ६०४६      वषय मांक – १६२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/९९/२०१४ द.३/२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, िचंचवड 

भाग .२३ म ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खड मु म व 
बी बी एम करणे तसेच र यावर ल चेस, ॉसकट, ख डे इ. खड मु म व बी बी एम प तीने बुज वणे 
कामी मे.एम.पी. धो े क शन (िन.र. .३६,४२,५९४/- (अ र  र. .छ ीस लाख बेचाळ स हजार 
पाचशे चौ-या णव) पे ा ४०.५१% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,७५,३२८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस 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 – ६०४७      वषय मांक – १६३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१००/२०१४ द.३/२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, िचंचवड 

भाग .२२ म ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खड मु म व 
बी बी एम करणे तसेच र यावर ल चेस, ॉसकट, ख डे इ. खड मु म व बी बी एम प तीने बुज वणे 
कामी मे.एम.पी. धो े क शन (िन.र. .३६,९८,५०६/- (अ र  र. .छ ीस लाख अ या णव हजार 
पाचशे सहा) पे ा ४१.११% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,८६,९५३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६०४८      वषय मांक – १६४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१०१/२०१४ द.३/२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, िचंचवड 

भाग .२२, २३ व २४ म ये अित मण वरोधी कारवाईसाठ  े न, जे.सी.बी., क, डंपर भाडेत वावर 
पुर वणकेामी मे.समीर एंटर ायझेस (िन.र. .४६,६७,७९९/- (अ र  र. .सेहेचाळ स लाख सदस  ु हजार 
सातशे न या णव) पे ा ४०.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,९२,१९२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस 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 – ६०४९      वषय मांक – १६५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – अिभलेख क  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अिभ/१/का व/९५/२०१४ द.७/२/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
ी ए.ए. शेख सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यांना अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  अिभलेखापाल 

हणून दनांक १/३/२०१४ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या या 
पूव याच एक त मानधनावर मुदतवाढ िमळणेस 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 – ६०५०      वषय मांक – १६६ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – अिभलेख क  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.छाया साबळे  
संदभ:-मा.सुषमा तनपुरे, मा.छाया साबळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजनेनुसार म हला व बालक याण 
वभागामाफत म हलांना आ ण मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत मागासवग य व ाथ  व 
व ािथनींना MSCIT सह D.T.P  व Tally चे संगणक िश ण मनपा ITI माफत दले जाते. संगणक 
िश णाम ये जा तीत जा त लाभाथ चा सहभाग हावा आ ण सव भागात ह  योजना राबवली जावी 
हणून या उ ेशाने पुव  मनपा माफत संगणक िश ण दले या खालील एमकेसीएल मा यता ा  

सं थांची ३ वष क रता संगणक िश ण देणेकामी नेमणुक कर यात येत आहे. सदर िश णात दजा 
व सुसु ता रहावी हणून खालील सं था यित र  इतर कोणतेह  सं थेची नेमणकु कर य़ात येऊ नये.  
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अ) स सेस क युटर ए युकेशन ऍकॅडमी, 
ब) ेता क युटर, 
क) सुपर क युटर, 
ड) इ फोकॉ प कं युटर टे नोलॉजी. 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६०५१      वषय मांक – १६७ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१८२/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, मौजे 
िचखली येिथल जल े  . अ/४ (मोरेव ती, ता हाणेव ती) येिथल पाणीपुरवठा यव थेम ये 
मजबुतीकरण करणे व न वन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस (िन.र. .३५,०१,२७७/- 
(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे स याह र) पे ा १९.४०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .३५,०१,२७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६०५२      वषय मांक – १६८ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१८३/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
िचखली येथील धमराजनगर व इतर प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणाकामी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय 
इं जिनअस (िन.र. .४९,०२,२३४/- [अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन हजार दोनशे चौतीस] पे ा 
२१.२०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५३      वषय मांक – १६९ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
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सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/४९/१४ द.१३/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, मौजे 
िचखली येथील जल े  . अ/४ (मोरेव ती,ता हाणेव ती) येिथल पाणीपुरवटा यव थेम े 
मजबुतीकरण करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .३३,४१,५७१/- [अ र  
र. .तेहेतीस लाख ए केचाळ स हजार पाचशे ए काह र] पे ा २२.१०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५४      वषय मांक – १७० 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१७९/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
जल े  .अ/५ शाहनगरु , संभाजीनगर, िशवतेजनगर, पुणानगर इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे,जोड करणे, हॉ व बस वणे व करकोळ द तीची कामेु  करणेकामी 
मे.द प क शन (िन.र. .२८,०१,०५८/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार अ ठाव न] पे ा 
३१.००% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५५      वषय मांक – १७१ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/५०/१४ द.१३/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, 
जल े  .ड/१ वाकड येथील भुमकर चौक ते वनोदे व ती येथील न याने वकिसत होणा-या प रसरात 
पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .४९,०२,०४६/- [अ र  र. .एकोणचाळ स 
लाख दोन हजार सेहेचाळ स] पे ा १४.९९% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५६      वषय मांक – १७२ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
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सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८४/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, 
जल े  .अ/६ म ये दगानगरु , अजंठानगर, रामनगर, व ानगर, मोहननगर इ. भागासाठ  सुधारणा 
करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीचीु  कामे 
करणकेामी मे.जय इं जिनयस (िन.र. .३३,४१,५७१/- [अ र  र. .तेहतीस लाख एकेचाळ स हजार पाचशे 
ए काह र] पे ा २९.४०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
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 – ६०५७      वषय मांक – १७३ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८१/१४ द.५/२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
जल े  .१ मधील भाग . ६ मोशी बो-हाडेवाड म ये २४ मी. ड .पी. र या या कडेने व उवर त 
ठकाणी ड .आय जल वतरण निलका टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस (िन.र. .५६,०१,८४५/- [अ र  
र. .छ प न लाख एक हजार आठशे पंचेचाळ स] पे ा १७.६०% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५८      वषय मांक – १७४ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१८०/२०१४, द.०७/०२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-
१४ मधील अ. .७ वॉड .५५ पंपळे सौदागर टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन 
करणे व डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे कामी मे. ी कॉ टर 
(िन.र. .२८,०१,०३१/- अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकतीस फ ) पे ा ११.०५% कमी 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 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 – ६०५९      वषय मांक – १७५ 
दनांक – १३.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
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सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:-मा.गणेश ल ढे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 

द णमुखी मा ती उ ान से.२५ िनगड  ािधकरण हे शनै र िम  मंडळ यांस एक वष 
कालावधीकर ता यो या या अंशतः सेवाशु क त वावर देखभाल संर णाकामी देणेस व याकामी 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ------------- 

यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
                                                  
                                  ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                          सभापती  

                           थायी सिमती 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
 िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
 मांक - नस/४/का व/१८३/२०१४ 

 दनांक - १८/०२/२०१४.  
 

                                               
                                                                                                               नगरसिचव                                                               

                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  - ४११ ०१८. 

 
  

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

              पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


