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

कायप का मांक-३२ 
सभावृ ांत 

दनांक- १७.११.२०१२         वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा शिनवार, 
दनांक १७/११/२०१२ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
   २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ५) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ६) मा.जावेद रमजान शेख 
   ७) मा.जगताप नवनाथ द  ू
   ८) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   ९) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   १०)  मा.आरती सुरेश च धे 
   ११) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   १३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण  
 यािशवाय मा.सावंत सह.आयु , मा.कुलकण , मा.कारच,े मा.टेकाळे, 
मा.दरगुडेु ,मा.बंब-सहा.आयु ,  मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता,  
मा.डॉ.जगदाळे - .आरो य वै कय अिधकार , मा.दधेकरु , मा.िनकम मा.रामदास जाधव, 
मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.क पले, मा.पठाण, मा.खाबडे, मा.साळवी, काय.अिभयंता, 
मा.गायकवाड – जनसंपक अिधकार , मा.पोमण – संगणक अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

--------- 
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 उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 
 

वषय मांक ९०):- अ भागअंतगत िचखली तळवडे उप वभागमधील दवाब ी 
यव थेची देखभाल द ती वषयक कामे करणेबाबतु ... 

 

वषय मांक ९१):- अ भागअंतगत िचखली तळवडे उप वभाग प रसरातील आव यक 
ठकाण या टलाईट फ टंग द यांचे नुतनीकरण करणेबाबत... 

 

वषय मांक ९२):- तरतूद वग करण करणेबाबत... 
 
वषय मांक ९३):- अ भागअंतगत िनगड  ािधकरण उप वभाग प रसरातील से.नं.२३ 

ते २६ मिधल आव यक ठकाण या टलाईट द यांचे नुतनीकरण 
करणेबाबत... 

वषय मांक ९४):- अ भागअंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागातील टलाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणे व देखभाल द तीची कामे करणेबाबतु ... 

 

वषय मांक ९५):- तानाजीनगर िचंचवड वाचनालय महा मा जोितबा फुले मंडळास   
चाल वणेस देणेबाबत-मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे यांचा 

ताव... 
वषय मांक ९६):-  नािशकफाटा उ डाण पूल व र ता ं द करणामुळे क प तांना 

लाभ देणेबाबत-मा.आरती च धे, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक ९७):- झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणे- मा.आरती च ध,े मा.छाया  

साबळे यांचा ताव... 
 
वषय मांक ९८):- मानधनावर नेमणूक करणेबाबत-मा.अ नी िचंचवडे,मा.आरती च धे 

यांचा ताव... 
--------- 

 
दनांक ०६/११/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३१) सभावृ ांत 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

--------- 
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ठराव मांक – १८५६                वषय मांक - १ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ब /एएमसी/का व/९/१५५/१२ द.२९/१०/१२      
  मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२/२०१३ मधील अ. .१४३ 
अ वये, मनपा भवन वभागातील आव यकते नुसार व वध ठकाणी दवाब ीची सोय 
करणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .७,४१,०२३/- [र. .सात लाख 
ए केचाळ स हजार तेवीस] पे ा ३७.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८५७                वषय मांक - २ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ब /एएमसी/का व/१७७/का व/१२ द.३१/१०/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२/१३ मधील अ. .१४१ 
अ वये, िचंचवड व ुत उप वभागातील हायमा ट द यांचे द ती व इतर अनुषंिगक कामे ु
करणेकामी मे.यश इले ो लाईन (िन.र. .९,५२,२७९/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार 
दोनशे एकोणऐंशी] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८५८                 वषय मांक - ३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ब /एएमसी/का व/९/१७५/का व/१२ द.३१/१०/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२/२०१३ मधील अ. .१२ 
अ वये, मनपा भवन व ुत वभागातील हायमा ट द यांचे द ती व इतर अनुषंिगक ु
कामे करणेकामी मे.यश इले ो लाईन (िन.र. .९,५१,१४४/- [र. .नऊ लाख ए काव न 
हजार एकशे च वेचाळ स] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १८५९                वषय मांक - ४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ब भाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा.राहल भोसलेु   
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ब /एएमसी/का व/९/१७३/का व/१२ द.३१/१०/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२/२०१३ मधील अ. .११५ 
अ वये, रावेत कवळे उप वभागातील . .१८ ते २२ मधील हायमा ट द यांची द ती व ु
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.ेयश इले ो लाईन (िन.र. .९,५१,१४४/- [र. .नऊ 
लाख ए काव न हजार एकशे च वेचाळ स] पे ा ३३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८६०                वषय मांक - ५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२६३/१२ द. २/११/२०१२      
 वषय – भोसर  स.नं. १ मधील मनपाचे ता यात आलेले आर ण वकसीत करणे  
 

 वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १८६१                वषय मांक - ६ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२६२/१२ द. २/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
वॉड .१० मोशी येथील द नगर (चो वसावाड ) कडे जाणा-या र यावर ॉम वॉटर 
लाईन टाकणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .३७,३४,००६/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार सहा] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२७,८४,०९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १८६२                 वषय मांक - ७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४७२/१२ द.१/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१०४ अ वये, 
वाय सी एम हॉ पीटलची िसमािभंतीची द ती करणे व इतर कामे करणे ु (नवीन भाग 
.३९) कामी मे.जी.आर. मंगोडेकर (िन.र. .३६,९७,०००/- [र. .छ ीस लाख स या नव 

हजार] पे ा १२.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,०६,३२३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८६३                वषय मांक - ८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक– मा.जावेद शेख  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४७३/१२ द. १/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४८ अ वये, 
वॉड .३१ म ये णालयाची देखभाल द तीची व अनुषंिगक कामे करणे ु (नवीन भाग 
.३९) कामी मे.जी.आर. मंगोडेकर (िन.र. .३६,९५,८५०/- [र. .छ ीस लाख पं या नव 

हजार आठशे प नास] पे ा १३.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३३,७२,२७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –  १८६४               वषय मांक - ९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४७४/१२ द.१/११/२०१२      
वषय – कवळे येथील औंध रावेत र ता ते बापदेवनगर (िस द वनायक कॉलनी)   
  दर यान या ना या या कडेचा १८ मी. ं द .ड .पी.र ता वकसीत करणे... 

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

-------- 
ठराव मांक –  १८६५              वषय मांक - १० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/पु /का व/११९/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/४९/ २०११-१२ मधील 
अ. .१३ अ वये, लांडेवाड  चौक, चटज  चौक इं ायणी कॉनर यशवंतनगर चौक, 
गणेशनगर चौक व इतर चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. काश 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२३,३०,१२७/- [र. .तेवीस लाख तीस हजार एकशे स ावीस] पे ा 
१५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७५,९६८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे. अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८६६               वषय मांक - ११ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/पु /का व/१२०/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/४९/ २०११-१२ मधील 
अ. .१२ अ वये, पॉिल ास मैदान चौक, झाक र हसेन चौक टे को चौकु , गवळ माथा 
चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे.गाय ी एंटर ायजेस (िन.र. . 
१८,५९,१४८/- [र. .अठरा लाख एकोणसाठ हजार एकशे आ ठेचाळ स] पे ा ११.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३५,४२२/- पयत काम क न घेणेस 
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तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८६७               वषय मांक - १२ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग– थाप य 
सुचक –  मा.अ वनाश टेकावडे   अनुमोदक– मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/पु /का व/१२१/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/४९/ २०११-१२ मधील अ. .२२ 
अ वये, ब भाग काय े ातील मु य र यावर ल शाळां या प रसरात व ा याना नागर कांना 
सुर त र ता ओलांडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.एस.एम.क शन 
(िन.र. .१८,४७,०३७/- [र. .अठरा लाख स ेचाळ स हजार सदोतीस] पे ा १८.३५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १५,८३,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८६८               वषय मांक - १३ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग– नगररचना व वकास 
सुचक –  मा.छाया साबळे   अनुमोदक– मा. िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/२ब/वडमुख/७९/१२ द.२/११/१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
 मनपा पुणे-आळंद  र याने बाधीत संर ण खा याचे े  मनपास ह तांतर त करणेकामी 
संर ण वभागास र. .११,४३,२१,९७४/- ाधा याने अदा करणे आव यक अस याने याबाबत 
कायवाह  कर यात येत आहे. सदर र कम संर ण वभागास अदा करणेस काय र व जागा 
ह तांतरणासंबंधी इतर अनुषंिगक खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 
ठराव मांक –  १८६९               वषय मांक - १४ 
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दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग– मुलेप 
सुचक –  मा.जावेद शेख   अनुमोदक– मा. नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मुलेप/१/का व/११५५/१२ द.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मुलेप वभागाकड ल सन २०१२-१३ चे थायी अ थापना लेखािशषाव न वासखच या 
लेखािशषावर र. .५०,०००/- तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८७०                 वषय मांक - १५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक –  मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा. राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५५३/१२ द.०२/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .७३ अ वये, भाग .१४ म ये वाहतूक नगर  म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणे (नाला 
े िनंग) कामी मे.सुरज कॉ टर (िन.र. .४६,६८,५३४/- [र. .शेहचाळ स लाख अडुस  हजार 
पाचशे चौतीस] पे ा २०.८४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,८०,३९२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ू
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८७१               वषय मांक - १६ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग– थाप य 
सुचक –  मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक– मा. अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५५७/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .६२ अ वये, भाग 
.८ व ानगर येथील मनपा या इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.ड .द डकर 

(िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १७.८६% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,१३,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक –  १८७२               वषय मांक - १७ 
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दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग– थाप य 
सुचक –  मा.चं कांता सोनकांबळे  अनुमोदक– मा. सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५५९/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१०८ अ वये, काळभोरनगर नवीन . .२६ येथे सरफेस गटस बांधणे व जूने सरफेस 
गटस द ती करणेकामी मेु .एस.ड .द डकर (िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे तेरा] पे ा २२.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,१०,७८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८७३               वषय मांक - १८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.राहल भोसलेु   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५५८/१२ द. २/११/२०१२      
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .८० अ वये, 
अजंठानगर म ये ठक ठकाणी गटस बांधणे व द ती करणेकामी मेु .एस.ड .द डकर 
(िन.र. .१४,९३,९३१/- [र. . चौदा लाख या नव हजार नऊशे एकतीस] पे ा १८.८१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७३,५६९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
ठराव मांक –  १८७४               वषय मांक - १९ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– क भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच े .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३४४/१२ द.६/१०/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .३६ अ वये, 
वॉड .१० मोशी येथे व वध ठकाणी साईनबोड वाचनालय व इतर थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.गौरव असो. (िन.र. .९,२९,१२७/- [र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार 
एकशे स ावीस] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८७५              वषय मांक - २० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– क भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच े .क /लेखा/िन.क./१५/का व/२९९/१२ द.२/९/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
वॉड .१३ सदगु नगर येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण बीबीएम करणेकामी 
मे. यकटे रा क . (िन.र. . ९,३२,८९६/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे 
शहा नव] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८७६              वषय मांक - २१ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– व ुत 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु   यांचे जा. . व/मुका/४/का व/५३७/१२ द.३/११ /२०१२      
  मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 
पं.िचं.मनपाचे अ भागातील वकसीत असणा-या उ ाना तील काश यव थेचे 
आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणेकामी मे. वण इले कल स हसेस 
(िन.र. .३७,२२,४७१/- [र. .सदोतीस लाख बावीस हजार चारशे ए काह र] पे ा ३३.७० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –  १८७७              वषय मांक - २२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा नवनाथ जगताप.  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/५९१/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४० अ वये, 
वॉड .९२ सांगवी तलाठ  ऑफ स भागात थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी ु
मे.राहल क शन ू (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार सातशे सात] 
पे ा ३१.३२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १८७८                वषय मांक - २३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१९/का व/५९३/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .९४ कत नगर म ये र ते द तीची कामे करणेकामी मेु .राहल ू
क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. . नऊ लाख तेह ीस हजार सातशे सात] पे ा 
३०.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८७९                वषय मांक - २४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.जावेद शेख  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/५९५/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६५ अ वये, 
वॉड .९५ कवडेनगर मधील र यांवर ल ख डे खड मु माने भ न बीबीएम प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.राहल क शन ू (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस 
हजार सातशे सात] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १८८०                वषय मांक - २५ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/५९७/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६९ अ वये, 
वॉड .९१ सांगवी येथील मुळानगर व इतर भागात थाप य वषयक करकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.राहल क शन ू (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार 
सातशे सात] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८८१                वषय मांक - २६ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/५९९/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८५ अ वये, 
भाग .७६ व ७७ रहाटणी म ये ठक ठकाणी खड मु माचे र ते करणेकामी म.ेराहल ू

क शन (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार सातशे सात] पे ा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८८२               वषय मांक - २७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६०१/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
वॉड .९२ सांगवी गावठाण भागातील र यावर ल चर बुज वणेकामी मे.ओमकार 
क शन (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार सातशे सात] पे ा 
३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १८८३                वषय मांक - २८ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा. अ नी िचंचवडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६०३/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .७६ व ७७ रहाटणी मधील र यावर ल चर बुज वणेकामी मे.ओमकार 

क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार सातशे सात] पे ा 
२८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८८४                वषय मांक - २९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६०४/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७६ अ वये, 
वॉड .९५ कवडेनगर येथील र यांचे चर खड मु माने भ न बीबीएम प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.कृ णा क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख 
तेह ीस हजार सातशे सात] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८८५               वषय मांक - ३० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा. अ वनाश टेकावडे   
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६१२/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .८० नढेनगर म ये र ता खोदाईचे चर भरणेकामी म.ेबीपीन एन नाणेकर 
(िन.र. .८,४०,३०९/- [र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे नऊ] पे ा २४.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १८८६               वषय मांक - ३१ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६०८/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .७६ व ७७ रहाटणी म ये ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु

मे.देव क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा 
३२.४५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८८७               वषय मांक - ३२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६१०/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये र ता खोदाईचे चर भरणेकामी मे.देव 
क शन (िन.र. .८,४०,३०९/- [र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे नऊ] पे ा 
२४.५७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८८८               वषय मांक - ३३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– ड भाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक - मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/६०६/१२ द.२/११/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९३ अ वये, 
वॉड .९२ सांगवी गावठाण भागातील करकोळ द तीचे कामे करणेकामी मेु .अँडे ट 
एंटर ायझेस (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा 
२८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – १८८९               वषय मांक - ३४ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपू/ था/िन/का व/७५०/१२ द.३/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२  मधील अ. .१२ 
अ वये, कवळे येथील एम.बी.कॅ प झोपडप ट त ठक ठकाणी अधगोल गटस व कॉ ट 
पे ह ंग करणेकामी मे.एच.एम.कं शन (िन.र. .४२,७०,८७२/- [र. .बेचाळ स लाख 
स र हजार आठशे बाह र] पे ा १७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .३५,४४,८२४/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा र कमे या ५ % पयत 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८९०               वषय मांक - ३५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– क भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांच ेजावक .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४४४/१२  

द.१९/१०/१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .४० अ वये, 
वॉड .२२ म ये ठक ठकाणी र यां या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.शुभ ी क .(िन.र. .९,३२,८९५/-[र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे 
पं या नव] पे ा २३.७३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 
 
ठराव मांक – १८९१                वषय मांक - ३६ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग–झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/      

७५२/१२ द.५/११/२०१२      
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, संजयगांधी नगर झोपडप ट म ये करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.एच.एम.कं शन (िन.र. .७,४५,७२४/- [र. .सात लाख पंचचेाळ स हजार सातशे 
चो वस] पे ा १९% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .६,०४,०३६/- 
पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन करारनामा क न ू
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८९२              वषय मांक - ३७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/      

७५३/१२ द.५/११/२०१२      
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, गांधीनगर झोपडप ट म ये करकोळ द तीची काु मे करणेकामी मे.एच.आर. 
गायकवाड (िन.र. .९,३२,६३४/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार सहाशे चौतीस] पे ा २१.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . ७,२७,५४८/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
 
 
 
 
 
ठराव मांक – १८९३               वषय मांक - ३८ 
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दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग– झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा.राहल भोसलेू   
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/      

७५१/१२ द.५/११/२०१२      
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .४० 
अ वये, भाग .४१ म ये ना यावर क हट करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.एच.एम.कं शन (िन.र. .९,३३,०५९/- [र. .नऊ लाख तेह ीस हजार एकोणसाठ] 
पे ा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .७,९३,१९३/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन करारनामा क न कामाचा ू
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८९४               वषय मांक - ३९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग–अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे   
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३२२/१२ द.२२/१०/२०१२      
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४० 
अ वये, भाग .५ म ये करकोळ द तीची कामे करणे कामी मेु .कृ णा क स. 
(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ३२.६४ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –   १८९५             वषय मांक - ४० 
दनांक – १७/११/२०१२                     वभाग–अ भाग 
सुचक –मा.आरती च धे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३१९/१२ द.२२/१०/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६२ 
अ वये, नवीन भाग .१७ मिधल से. .२६, २७ व २८ मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, 
र यांची व इमारतींची द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .एच.एम.क शन (िन.र. . 
९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १५.६० % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८९६       वषय मांक - ४१ 
दनांक – १७/११/२०१२                       वभाग- अ भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३१८/१२ द.२२/१०/२०१२      
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, 
नवीन भाग .१७ मिधल से.२७ ए व २८ मधील इमारतीची व र याची व वध 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.क स.(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख 

तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८९७               वषय मांक - ४२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- अ भाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे अनुमोदक– मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३५१/१२ द.३०/१०/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 
नवीन भाग .१४ मधील मिधल से. .२४, २५ व २६ मधील े चेस खड मु म बीबीएम 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेपरमानंद ए.कृपलानी (िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १८.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १८९८                      वषय मांक - ४३ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.िनता पाडाळे अनुमोदक– मा.जावेद शेख  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३४८/१२ द.३०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७१ अ वये, नवीन 
भाग .१७ मधील से. .२६, २७, २७ए व २८ मधील र यावर ल चेस खड मु म बीबीएम 
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प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए.कृपलानी (िन.र. . ९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा १८.१८% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८९९               वषय मांक - ४४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक –  मा.आरती च धे    अनुमोदक– मा. नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३६६/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९८ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग मधील ट लाईट पोलवर ल खराब नाद त जं शन ु

बॉ स बदलणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . ६,६५,९६५/- [र. .सहा लाख 
पास  हजार नऊशे पास ] पे ा ३४.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९००                वषय मांक - ४५ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग- अ भाग 
सुचक –  मा.राहल भोसलेू    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३३३/१२ द.२५/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१२३ अ वये, अ 
भाग अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभाग मधील ट लाईट पोलवर ल खराब नाद त ु

जं शन बॉ स बदलणेकामी मे.अँ प इले क स (िन.र. .६,६५,९६५/- [र. .सहा लाख पास  
हजार नऊशे पास ] पे ा २६.६५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०१                  वषय मांक - ४६ 
दनांक – १७/११/२०१२                     वभाग- अ भाग 
सुचक –  मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे    
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३३४/१२ द.२५/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१०० अ वये, अ 
भाग अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील दवाब ी यव थेचे नाद ती करणे व ु

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ए.एम.पी.इले. (िन.र. .६,६६,५५८/- [र. .सहा लाख सहास  हजार 
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पाचशे अ ठाव न] पे ा २६.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०२                 वषय मांक - ४७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक –  मा.आरती च धे    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३३५/१२ द.२५/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१०४ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभाग मधील ट लाईट पोल वर ल खराब नाद त ु

जं शन बॉ स बदलणेकामी मे.एएमपी इले क स (िन.र. .६,६६,०४०/- [र. . सहा लाख 
सहास  हजार चाळ स] पे ा २७.७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०३                 वषय मांक - ४८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- अ भाग 
सुचक –  मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक–मा.जावेद शेख   
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३७८/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७९ अ वये, भाग 
अंतगत िनगड  गावठाण दवाब ी यव थेचे नाद त केबल बदलणे द ती व इतर अनुषंिगक ु ु
कामे करणेकामी मे.ऋषीकेश एंटर ा. (िन.र. .६,६६,३६७/- [र. . सहा लाख सहास  हजार तीनशे 
सदसु ] पे ा ३७,७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०४                वषय मांक - ४९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.छाया साबळे   
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३८६/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८५ अ वये, 
अ भाग अंतगत िनगड  ािधकरण व आकुड  एमआयड सी उप वभागातील व वध 
काय माकर ता वा षक प दतीने वनी ेपण काश व जनरेटर यव था करणेकामी म.े वजय 
इले. (िन.र. .६,४९३४८/- [र. .सहा लाख एकोणप नास हजार तीनशे आ ठेचाळ स] पे ा 
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२१.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०५               वषय मांक - ५० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३८४/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७४ अ वये, 
अ भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील इमारती शाळा इ.भाजी मंडई व जकात नाके 
इ.चे व ुतीकरण वषयक कामे करणेकामी म.ेएन.के.इले कल व स (िन.र. . ६,६६,४२७/- 
[र. .सहा लाख सहास  हजार चारशे स ावीस] पे ा १९.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९०६               वषय मांक - ५१ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर   
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३८२/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१३३ 
अ वये, अ भाग अंतगत िचखली तळवडे व िनगड  गावठाण उप वभागाम ये व वध 
काय माकर ता वा षक प दतीने वनी ेपण, काश, व ुत व जनरेटर यव था 
करणेकामी मे. वजय इल.े (िन.र. .९,४९,२१६/- [र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार दोनशे 
सोळा] पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९०७                 वषय मांक - ५२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३८०/१२ द.३१/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६८ 
अ वये, अ भाग अंतगत िचखली तळवडे दवाब ी व यव थेचे नाद त केबल बदलणे ु
व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.ऋषीकेश इंटर.(िन.र. .६,६६,५५८/- [र. .सहा लाख 
सहास  हजार पाचशे अ ठाव न] पे ा ३६.१२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०८                वषय मांक - ५३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३११/१२ द.२०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७५ 
अ वये, अ भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील दवाब ी यव थेचे फडर 
पलरची द ती व इतर अनुषंिगकु  कामे करणेकामी मे.हसन इले.इं ज. 
(िन.र. .६,६६,५१९/- [र. .सहा लाख सहास  हजार पाचशे एकोणीस] पे ा २५.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९०९                 वषय मांक - ५४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक –  मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३१०/१२ द.२०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१०७ अ वये, अ 
भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील टलाईट पोल वर ल खराब व नाद त जं शन ु

बॉ स बदलणेकामी मे.हसन इले.इं ज.(िन.र. .६,६५,७७०/- [र. . सहा लाख पास  हजार सातशे 
स र] पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १९१०                 वषय मांक - ५५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक –  मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक– मा. नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/१३८/१२ द.६/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८२ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागातील दवाब ी यव थेचे फडर फ टरची द ती व इतर ु

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.भा य ी इंटर ा. (िन.र. .६,६६,५८५/- [र. . सहा लाख सहास  
हजार पाचशे पं याऐंशी] पे ा ३२.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९११                 वषय मांक - ५६ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक –  मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा. राहल भोसलेू  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/१७७/१२ द.९/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 
जल े  .अ/५, जाधववाड , शाहनगरू , फुलेनगर, जी लॉक पर सराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीचे कामे करणेकामी मेु .र वं  क शन (िन.र. .७,००,९२७/- [र. . सात लाख 
नऊशे स ावीस] पे ा २७.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९१२               वषय मांक - ५७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक– मा.आरती च ध े  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३२६/१२ द.२२/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७६ 
अ वये, जल े  .अ/९, कृ णानगर सिचव से.२०, प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीचे कामे करणेकामी मेु .सा दक अ सार  क स.(िन.र. .७,०३,९९१/- 

[र. .सात लाख तीन हजार नऊशे ए या नव] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –  १९१३               वषय मांक - ५८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/३४२/१२ द.३०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१०३ 
अ वये, जल े  .अ/७, आकुड  िचंचवड टेशन प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीचे कामे करणेु , पाणीपुरवठा यव थे या देखभाल करणेकामी मे.शहाबाई क शन 
(िन.र. .७,००,२४२/- [र. .सात लाख दोनशे बेचाळ स] पे ा २१.१०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९१४               वषय मांक - ५९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/१७८/१२ द.९/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 
जल े  .अ/८, िनगड  गावठाण यमुनानगर प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणे ु (पाणीपुरवठा यव थे या देखभाल कर यासाठ ) कामी मे.र वं  
क स.(िन.र. .७,००,२४२/- [र. .सात लाख दोनशे बेचाळ स] पे ा २१.३३ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –   १९१५              वषय मांक - ६० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/२३२/१२ द.१०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६६ 
अ वये, जल े  .अ/६, काळभोरनगर मोहननगर रामनगर व ानगर प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. . 
७,००,९२७/- [र. .सात लाख नऊशे स ावीस] पे ा १२.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –  १९१६               वषय मांक - ६१ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-अ भाग 
सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .अ /िन/का व/३२५/१२ द.२२/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, 
जल े  .अ/४, मोरेव ती रामदासनगर िचखली कुदळवाड  प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ द तीची कामे करणे ु (पाणीपुरवठा यव थे या) कामी मे.सा दक 
अ सार  क स.(िन.र. .७,००,२४२/- [र. .सात लाख दोनशे बेचाळ स] पे ा १५.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९१७               वषय मांक - ६२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/१२१८/१२ द.३/११/२०१२      
 मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९१८               वषय मांक - ६३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५६३/१२ द.६/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, भाग .९ संभाजीनगर एच.ड . एफ.सी.कॉलनी येथील मोकळ  जागा 
वकसीत क न हॉकस झोन करणेकामी मे.सोलके क शन (िन.र. .२३,३४,२६७/- 

[र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १८.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .२०,०५,३९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९१९                वषय मांक - ६४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५६५/१२ द.६/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .८७ अ वये, भाग .४ कृ णानगर, पुणानगर, पाईन रोड ते प प पर सरातील 
चौकापयत प रसरात इ टरलॉक ंग प दतीने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.अषद सा दक 
शेख (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १८.२१ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,०४,६५७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९२०               वषय मांक - ६५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- अ भाग  

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/२४६/१२ द.१०/१०/२०१२   
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६५ 
अ वये, नवीन भाग .५ िचखली मोरेव ती समोर ल पेठ .२० म ये आरो य िन र क 
केबीन बांधणेकामी मे.राहल क सु .(िन.र. .९,१५,०३३/- [र. .नऊ लाख पंधरा हजार 
तेहतीस] पे ा २२.९२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९२१                वषय मांक - ६६ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४८०/१२ द.७/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३३ अ वये, 
भाग .२० (वॉड .६०) िचंचवडेनगर मधील हॉटेल चौपाट  ते पवना नद पयत नाला 

करणेकामी मे.पी.जे. मोटवानी (िन.र. .३७,३४,०००/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार] 
पे ा २९.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २७,७०७५९/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९२२            वषय मांक - ६७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-उ ान 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/२७४/१२ द.७/११/२०१२      
 वषय – मनपाचे शंकर शे ट  उ ान देखभाल वकास व संर णकामी देणेबाबत. 

 वषय मांक ६ ७  चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १९२३              वषय मांक - ६८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-ड भाग व ुत 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा.राहल भोसलेू   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ड /७२२/२०१२ द.७/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा यिमक व ालय पंपळेस दागर येथे एसएससी बोड प र े क रता लाईट व 
फॅनची यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेको. यांचेकड ल सादर बलातील 
र. .८७,७२४/- (िन वदा ७.३% कमी हणजे र. .६,४०४/- वजा जाता र. .८१,३२०/-) 
झाले या य  खचाचे बल करारनामा न करता अदा करणेस व िन वदा न माग वता 
थेट प दतीने केले या कामास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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



 28 

ठराव मांक – १९२४              वषय मांक - ६९ 
दनांक – १७/११/२०१२                   वभाग-झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन 
सुचक – मा.आरती च ध े   अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जा. .झोिनपु/ था/िन/का व/७६०      

/१२ द.६/११/२०१२      
 मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 तापक रनगर झोपडप ट म ये करकोळ द तीची कामे करणे ऐवजी लालटोपीनगर ु
झोपडप ट म ये करकोळ द तीची कामेु  करणे (तापक रनगर ऐवजी लालटोपीनगर) अशी 
द ती ठराव ु . १२२४ द.२५/९/२०१२ म ये करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९२५                वषय मांक - ७० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- शासन 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक– मा.चं कांत सोनकांबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/०८/का व/११५४/१२ द.६/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 महापािलका ३० वा वधापन दनािनिम  आयो जत केले या चहापान काय मासाठ  
झालेला य  खच र. .१,४५,५९५/-[र. .एक लाख पंचेचाळ स हजार पाचशे पं या नव] 
यास काय र तसेच आगाऊ घेतले या रकमेचे समायोजन कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १९२६               वषय मांक - ७१ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- शासन 

सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/९७७/१२ द.७/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 जा हरात .१३२/२०१२ चे दै.महारा  टाई स या वतमानप ास जा हरात बील 
र. .१,८६,४८०/- मंजूर क न यामधून आयकराची र. .३,७३०/- वजा जाता 
र. .१,८२,७५०/-, अदा कर यास व दै.सकाळ या वतमानप ास जा हरात बल 
र. .४,३६,८००/- मंजूर क न यामधून आयकराची र. .८,७३६/- वजा जाता र. . 
४,२८,०६४/- अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९२७               वषय मांक - ७२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-संगणक 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/२/का व/३८१/१२ द.७/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपातील संगणक यं णे या देखभाल द तीचेु  वाढ व कालावधी म ये 
मे.कॉ युटर इ फोटेक ा.िल., पुणे यांना द.१८/०४/२०१२ ते ३०/०६/२०१२ या 
कालावधीसाठ  दले या मुदतवाढ स तसेच यासाठ  यांना अदा करावयाचे 
र. .४,२५,४६४,/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९२८              वषय मांक - ७३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.आरती च ध े  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/लेखा-२/का व/१०३४/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मे.औ ोिगक यायालयाचे जैसे थे चे आदेश अस याने ७ जीवर क द.१.८.२००५ 
पासून आजतगायत जलतरण तलावावर काम कर त आहे. तसेच द.३०.९.२०१२ अखेर 
पयतचे खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेतली असून यापुढ ल ६ म हने कालावधीचे 
हणजेच द.१.१०.१२ ते ३१.३.१३ (ऑ ट बर १२ ते माच १३) अखेरचे मानधन अदा करावे 

लागणार अस याने मानधन अदायगीचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १९२९               वषय मांक - ७४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग-म यवत  भांडार 
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं१०/का व/३३०/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे पु ष कमचा-याक रता आव यक गणवेश कापड खरेद कामी ई िन. .१४-
१२-१३ अ वये लघु म दराचे िन वदाकार मे. े ट ज गारम स यांचे बाब .१, २, ११, १२ 
बाबी सा ह याचे दर एकूण र. .५४,८४,०२४/- मे.सु ीम इंड यल स लायस यांचे बाब 
. ३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, १३ बाबी सा ह याचे एकूण र. . १३,७५,३७०/- मे.सुपर ेडस 

यांचे बाब .५ चे सा ह याचे एकूण र. .६,८९,१८९/- असे एकूण र. .७५,४८,५८३/- 
वकृत क न करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १९३०              वषय मांक - ७५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक– मा.जावेद शेख  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१६९/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .८७ अ वये, 
भाग .९३ सातपुडा सोसायट म ये थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी ु

मे.साई भा क शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
चौदा] पे ा ३०.०६% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,७१,३७३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९३१                 वषय मांक - ७६ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग- थाप य 
सुचक –  मा.िनता पाडाळे   अनुमोदक– मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७०/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .९६ अ वये, वॉड 
.९६ गजानन महाराजनगर येथे र यावर ल ख डे ॉस कट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने 

द ती करणे कामी मेु . ह .एम.मातेरे इं ा (इं) ा िल (िन.र. .१०,८३,१००/- [र. .दहा लाख 
याऐंशी हजार शंभर] पे ा २.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,०८,८२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९३२              वषय मांक - ७७ 
दनांक – १७/११/२०१२                      वभाग- थाप य 
सुचक –  मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक– मा. अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७१/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .३० अ वये, वॉड 
मांक ७५ पंपळेस दागर येथील व वध मनपा इमारतींची थाप य वषय़क द तीची कामे ु
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करणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. . १०,४०,१४९/- [र. .दहा लाख चाळ स हजार एकशे 
एकोणप नास] पे ा २०.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,७२,९६१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ू
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९३३               वषय मांक - ७८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक– मा.अ नी िचंचवडे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७२/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .८८ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सोहम एंटर ायजेस 

(िन.र. .२३,३३,८९८/- [र. . तेवीस लाख तेहतीस हजार आठशे अ या नव] पे ा २९.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१५,६६०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९३४              वषय मांक - ७९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.राहलू  भोसले  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७२/१२ द.८/११/२०१२      
वषय – वॉड मांक १२ च-होली येथील माटेव ती व इतर ठकाण या ना याचे  
       बांधकाम करणे.  

वषय मांक ७९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – १९३५               वषय मांक - ८० 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.आरती च ध े    अनुमोदक– मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७४/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७९ अ वये, 
वॉड .३० नेह नगर म ये थाप य वषयक कामे करणे तसेच करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.एस.ड . द डकर (िन.र. .१८,६७,३२५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु
तीनशे पंचवीस] पे ा २२.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,१९,५३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९३६               वषय मांक - ८१ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७३/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३६ अंकुशराव 
लांडगे े ागृह प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा िल 
(िन.र. .२२,४०,८९९/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे न या नव] पे ा २.०५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,०४,७०९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९३७               वषय मांक - ८२ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२२०/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/११-१२ मधील अ. .२ अ वये, ड भाग 

अंतगत थेरगांव उप वभागातील र यावर ल ं द करणातील व सावजिनक सुर तते या 
ीने मरा वमंडळाचे लघुदाब व उ चदाब खांब, तारा व फडर पलर हल वणेकामी मे.एम. 

बी.इले क अँड कं. (िन.र. .१,०५,४६,५४७/- र. .एक कोट  पाच लाख शेहेचाळ स 
हजार पाचशे स ेचाळ स] पे ा ३८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९३८               वषय मांक - ८३ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक– मा.राहल भोसलेू   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२२१/१२ द.८/१/२०१२      
वषय – िन वदा नोट स .२/३-१२-१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस मंजुर बाबत...  

वषय मांक ८३ चा वचार दनांक १८/१२/२०१२ च े सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १९३९                वषय मांक - ८४ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२४/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, अ 
भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागाम ये आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे 

उभारणे देखभाल द ती करणेकामी मेु . पल मी इले क स (िन.र. .३८,०९,४७२/- 
[र. . अडोतीस लाख नऊ हजार चारशे बहा र] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक –   १९४०              वषय मांक - ८५ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक– मा.आरती च ध े  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२९/१२ द.११/८/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, अ 
भाग अंतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभाग प रसरात आव यक ठकाण या 
टलाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.साथक इले क स काप रेशन (िन.र. . 

५७,१३,२१४/- [र. .स ाव न लाख तेरा हजार दोनशे चौदा] पे ा २६.०९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –  १९४१               वषय मांक - ८६ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२७/१२ द.११/८/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, अ 
भागातील िचखली तळवडे उप वभागातील औ ोिगक प रसरातील र यावर दवे 

बस वणेकामी मे.एम.बी.इले क अँ ड कंपणी (िन.र. .३५,७०,१२५/- [र. .प तीस लाख 
स र हजार एकशे पंचवीस] पे ा ३२.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९४२               वषय मांक - ८७ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२५/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, अ भाग 
अंतगत िचखली तळवडे उप वभागात न याने होणा-या र यावर दवाब ी यव थेची सोय 
करणेकामी मे. वण इले क स स हसेस (िन.र. .५६,९०,९००/- [र. .छप न लाख न वद 
हजार नऊश]े पे ा ३२.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १९४३               वषय मांक - ८८ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक– मा.आरती च ध े  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२६/१२ द.८/११/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२० अ वये, अ 
भागातील िचखली तळवडे उप वभाग प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उज बचत करणा-

या फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ो लाईन (िन.र. .२८,४९,६२१/- [र. .अ ठावीस 
लाख एकोणप नास हजार सहाशे एकवीस] पे ा ४५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १९४४              वषय मांक - ८९ 
दनांक – १७/११/२०१२                        वभाग- व ुत 
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक– मा.छाया साबळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२२८/१२ द.११/८/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२९ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग इमारती, शाळा व ुतीकरण करणेकामी 

मे.इले ो मेकॅिनक (िन.र. . १९,०१,९४७/- [र. .एकोणीस लाख एक हजार नऊशे 
स ेचाळ स] पे ा १७.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेतेलेले वषय घेणेत आले :- 

 
ठराव मांक –१९४५                वषय मांक- ९० 
दनांक –१७/११/२०१२                      वभाग - व ुत 

सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/िन/१अ/का व/२४०/१२ द.१६/११/२०१२ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, अ 
भागअंतगत िचखली तळवडे उप वभागमधील दवाब ी यव थेची देखभाल 

द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .सुमी इले क स ् (िन.र. .३८,३५,२५४/- 
[र. .अडोतीस लाख प तीस हजार दोनशे चोप न] पे ा ३६.३६% कमी) या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेऊन 
यानुसार होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९४६                वषय मांक- ९१ 
दनांक –१७/११/२०१२                      वभाग - व ुत 

सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/िन/१अ/का व/२३७/१२ द.१६/११/२०१२ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, अ 
भागअंतगत िचखली तळवडे उप वभाग प रसरातील आव यक ठकाण या टलाईट 
फ टंग द यांचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .५४,७५,९५४/- 

[र. .चोप न लाख पं याह र हजार नऊशे चोप न] पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेऊन 
यानुसार होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९४७                वषय मांक- ९२ 
दनांक –१७/११/२०१२                      वभाग – ब भाग 

सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ब. ./ व./६२८/१२ द.९/११/२०१२ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 तालेरा णालय िचंचवड (HT-635) कर ता आव यक वाढ व वीजभार मागणी 
वाढवून घेणेकामी म.रा. व. व.कं. यांस अदा करणे कामांसाठ  व ुत वभागाचे महसूली या 
लेखािशषावर तावात नमूद माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
           (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१९४८                वषय मांक- ९३ 
दनांक –१७/११/२०१२                      वभाग – व ुत 

सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.आरती च ध े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/िन/१अ/का व/२४२/१२ द.१६/११/२०१२ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, अ 
भागअंतगत िनगड  ािधकरण उप वभाग प रसरातील से.नं.२३ ते २६ मिधल आव यक 
ठकाण या टलाईट द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एम.इंटर ायझेस 
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(िन.र. .५७,३६,१७६/- [र. .स ाव न लाख छ ीस हजार एकशे शहा र] पे ा ३७.१०% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेऊन यानुसार होणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९४९               वषय मांक- ९४ 
दनांक –१७/११/२०१२                     वभाग – व ुत 

सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक –मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/िन/१अ/का व/२४३/१२ द.१६/११/२०१२ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, अ 
भागअंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागातील टलाईट द यांचे नुतनीकरण करणे व 

देखभाल द तीचे कामे करणेकामी मेु .ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .३८,०९,०८९/- 
[र. .अडोतीस लाख नऊ हजार एकोणन वद] पे ा २९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेऊन 
यानुसार होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१९५०               वषय मांक- ९५ 
दनांक –१७/११/२०१२                       

सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक –मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने तानाजीनगर, िचंचवड येथे महा मा 
जोितबा फुले सावजिनक वाचनालय सु  कर यात आले आहे. सदर वाचनालय महा मा 
जोितबा फुले मंडळ यांना काह  अट  व शत नुसार द. २०/०७/२०१२ पासून पुढे ११ वष 
मुदतीकर ता चाल व यास दे यास व याबाबत यांचेकडून करारनामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१९५१               वषय मांक- ९६ 
दनांक –१७/११/२०१२                       

सुचक – मा.आरती च धे    अनुमोदक –मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 
 नािशकफाटा उ डाण पूल व र ता ं द करणामुळे क प तांना लाभ देणेसंदभात 
मा. थायी सिमती ठराव .१५५५ द.२५/१०/२०१२ अ वये १४ यावसाियकांना सामंज य 
करार के यानंतर लाभ देणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तथा प, महानगरपािलके या 
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िमळकती दकानु /गाळा भा याने अथवा व ारे यावयाचे झा यास करारनामा (MOU) 
कर याची आव यकता आहे. परंतु additional transition allowance अदा करणेकसाठ  नाह  
असे जागितक बँकेने कळ वले आहे. यामुळे उव रत १४ लाभा याना येक  
र. .२८,८००/- माणे एकूण र. .४,०३,२००/- (अ र  र. .चार लाख तीन हजार दोनशे 
फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक –१९५२                वषय मांक- ९७ 
दनांक –१७/११/२०१२                       

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.आरती च ध,े मा.छाया साबळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सन १९८७ म ये राब वणेत आले या 
झोपडप ट  पुनवसन क पाअंतगत भाटनगर पुनवसन क प राब वणेत आलेला होता. 
सदर क पाअंतगत एकूण १७ इमारती भाटनगर, बौ नगर, अशोकनगर येथे बांध यात 
आले या हो या. तथापी स थतीत सदर पुनवसन क पांतगत बांध यात आले या सव 
इमारतींची अ यंत दराव था झालेली असून सदर इमारतींम ये राहणे तेथीु ल नाग रकांसाठ   
अ यंत धोकादायक झालेले आहे. सदर क पातील इमारतीमधील बहतांश जीने नाद त ु ु
झालेले असून याव न चढ उतार करणे अ यंत अवघड झालेले आहे. पावसा याम ये 
चौ या मज याव न घरात पाणी पडत असून याचाह  ास तेथील नाग रकांना होत आहे. 
सदर इमारतींची ेनेज यव था अ यंत खराब झालेली असून यामुळे तेथील प रसरात 
अनारो यकारक प र थती िनमाण झालेली आहे. 
 अ या प र थतीम ये तेथील नाग रक अ यंत धोकादायक प र थतीम ये राहत 
आहेत. तसेच यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. काह  दवसांपूव  पु याम ये तळजाई 
टेकड वर झाले या इमारत दघचनेमुळे याबाबत व रत यो य िनणय घेणे आव यक आहेु . 
यामुळे सदर भाटनगर पुनवसन क प इमारतीचे पुन  S.R.A. अंतगत पुनवसन करावे 

अशी तेथील नाग रकांची मागणी आहे. तसेच भाटनगर पुनवसन क पालगत या 
बौ नगर, रमाबाईनगर, िनराधारनगर येथील नाग रकांचीह  याच ठकाणी झोपडप ट  
पुनवसन क न िमळावे अशी मागणी आहे.  

 वर ल माग यांचा वचार करता भाटनगर पुनवसन क प इमारतींचे पुन  S.R.A. 

अंतगत पुनवसन करणे व उव रत झोपडप टया बौ नगर, रमाबाईनगर व िनराधारनगर 
या ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------- 
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ठराव मांक –१९५३                वषय मांक- ९८ 
दनांक –१७/११/२०१२                       

सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक –मा.आरती च ध े  
संदभ:-मा.अ नी िचंचवडे, मा.आरती च धे यांचा ताव... 
 खाली नमूद केले या य ंस यांचे नावासमोर दश वले या पद  व दरमहा 
एक त मानधनावर सहा मह ने कालावधीसाठ  नेम यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी.  
 
  नाव     पद   मानधन 

शारदा नंद पवारू         आया     ८,०००/- 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------------- 
 

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

 
         (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üßûüüü) 

        ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß 
      Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß 

                           Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ü̧¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                             Ø¯Ö¯Ö ü̧ß - 411 018 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/1451/२०१२ 

दनांक -१९/११/२०१२ 

       

      

              
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


