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

कायप का मांक-१०२ 
सभावृ ांत 

दनांक- २६/०२/२०१४         वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२६/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य 
उप थत होते. 

 १)     मा.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. भालेकर अ णा दलीप 

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

 
यािशवाय मा.माछरे–सहा.आयु , मा.उ हास जगताप–नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

घेणेत आले- 
 

वषय मांक १३) िन.नो. .२४/४/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक १४) िन.नो. .मु यालय/HO/२४-०३/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक १५) िन.नो. .२५/१६/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक १६) िन.नो. .२०/१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक १७) िन.नो. .२०/१२/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक १८) िन.नो. .२०/१३/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
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वषय मांक १९) िन.नो. .२०/२१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक २०) िन.नो. .२०/३२/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक २१) िन.नो. .१६/८/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक २२) िन.नो. .२२/११/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक २३) िन.नो. .मु यालय/HO/१८/२२/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक २४) सहावी आिथक गणना २०१३ महा व ालयीन व ाथ  गणक मानधना बाबत.... 
 

वषय मांक २५) जागितक बँके या सहा याणे सु  असले या SUTP क पाअंतगत टे नीकल 
अिस टंट (T.A.) बाबत िन वदा पुण करणेसाठ  मे.आकार अिभनव क स टंट यांची 
नेमणूक करणेबाबत.... 

 

वषय मांक २६) िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .११ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  
िमळणे बाबत.... 

 

वषय मांक २७) िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  
िमळणे बाबत.... 

 

वषय मांक २८) दै.इं डयन ए स ेस व दै.लोकमत या वृ प ांनी िन वदा नो. .२४/४/१३/१४ ची 
जाह रात .३०८ वशेष रोटेशन बाबत या दले या जाह रात िस द केले कामी 
बल अदायगी बाबत... 

 

वषय मांक २९) िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ३०) मनपाचे वायसीएम हॉ पीटल मधील MUCH PCM C P.G. Institute साठ  आव यक 
संगणक यं णा खरेद  करणेबाबत.... 

 

वषय मांक ३१) मनपाचे सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व यात येणा-या वाचनालयां 
क रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद  बाबत.... 

 

वषय मांक ३२) िन.नो. .१९/१८/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ३३) िन.नो. .२०/६/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ३४) िन.नो. .२९/१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ३५) िन.नो. .५/१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ३६) िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५८ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  
िमळणेबाबत.... 

 

वषय मांक ३७) द ली येथील आयो जत The GRIHA Summit on 16 th to 18 th January 2014 at India 

Habitat Centre, New Delhi बाबत.... 
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वषय मांक ३८) सावजिनक वाचनालय वभाग यांचे कड ल बायड ंग कामकाजा बाबत.... 
 

वषय मांक ३९) इं ायणीनगर . .२९ येथील संत ाने र डा संकुल येथे वनी ेपण यव था, 
काश यव था व CCTV कॅमेरा बाबत.... 

 

वषय मांक ४०) सह शहर अिभयंता जलिनःसारण यांनी है ाबाद येथील िश णाक रता वमान 
वासासाठ  केले या खचास काया र मा यता िमळणे बाबत.... 

 

वषय मांक ४१) समुह संघटकांचे मुदतवाढ  बाबत... 
 

वषय मांक ४२) अंदाजप क य तरतूद वग करणे बाबत.... 
 

वषय मांक ४३) कासारवाड  येथील ४० द.ल.िल. मते या ए.एस.पी. तं ानावर आधा रत 
मैलाशु द करण क  ट पा २ चे पाच वषाक रता चालन, देखभाल व द ती ु
करणेबाबत.... 

 

वषय मांक ४४) िन.नो. .मु यालय/१/२/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ४५) िन.नो. .मु यालय/१-३/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ४६) िन.नो. .१६/२१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ४७) िन.नो. .१६/२/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ४८) िन.नो. .२२/७/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ४९) िन.नो. .२२/८/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 

वषय मांक ५०) िन.नो. .२२/१०/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
 
वषय .-५१) भाग .४६ आदशनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेबाबत 
 
वषय .-५२) . .३७ महा माफुलेनगर येिथल इं ायणीनगर चौक ते टे को र ता पयतचा र ता 

ं द करण करणेबाबत 
 
वषय .-५३) . .६ मोशी आदशनगर, खानदेशनगर येथे डांबर करण र ते करणे 
 
वषय .-५४) बोपखेल वॉड .६४ आळंद  फाटा ते गणेशनगर कॉलनी .१ पयतचा मु य र ता 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-५५) मोशी ल मीनगर येथील र ते डांबर करण करणे 
 
वषय .-५६) . . ७ च-होली येथील च-होली-काळजेवाड -ताजणेमळा र याचे डांबर करण करणे 
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वषय .-५७) . .६२ फुगेवाड  मधील िशतळादेवी चौक ते पंपळे गुरव मु य र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे 

 
वषय .-५८) . .६२ फुगेवाड  मधील िशतळादेवी चौक, दापोड  रे वे टेशन आंबेडकर पुतळा पयत 

मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-५९) . .१ दघी येथील पुणे-आळंद  र या या पुवकड ल भागात डांबर करण करणे 
 
वषय .-६०) . .६१ दापोड  मधील मुंबई पुणे र ता ते (भाजी मंडई) ते आंबेडकर पुतळा र याचे 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६१) . .६२ फुगेवाड  मधील मशानभूमी लगत सँड वक कंपनी या ना यावर सी.ड .वक 

बांधण े
 
वषय .-६२) बोपखेल शाळेपासून रामनगर पयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६३) . .३७ महा माफुलेनगर मधील गुडवील चौक ते फिल स पयतचा र ता हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६४) भाग .६२ फुगेवाड  मधील मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६५) भाग .७ च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  साईनगर व इतर ठकाण या 

र यांचे डांबर करण करणे 
 
वषय .-६६) पुणे आळंद  र यालगत स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व संत नामदेव महाराज 

यां या भेट वर अधार त समुहिश पासाठ  थाप य वषयक व इतर कामे करणे 
 
वषय .-६७) िचंचवड भाग .२३ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६८) िचंचवड भाग .२२ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-६९) िचंचवड भाग .२४ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७०) भाग .३९ संततुकारामनगर मधील र याचे हॉटिम स प दतीने डाबंर करण करणे 
 
वषय .-७१) . .१९ (वॉड .५९) वा हेकरवाड  मधील गु दारा प रसरातील र ते हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७२) . .१८ कवळे मामुड  साईनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणे 
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वषय .-७३) . .१९ मधील प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७४) भाग .२ वेणीनगर येथील गु द  हो.सोसायट  व बालाजी इं लश कुल या 

पाठ मागील व समोर ल र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७५) भाग .५ कुदळवाड  बालघरे व आ हाट व ती व बो हाईचा मळा भागातील र ते 

बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७६) भाग .२ वेणीनगर येथील िशवपावती हौ.सोसायट  व टॉवर लाईन खालील र ते व 

नुतन शाळे जवळ ल र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-७७) भाग .५ नेवाळे व हरगुडे व ती भागातील र ते बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणे 
 
वषय .-७८) भाग .३ िचखली मधील मोरेव ती येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणे 
 
वषय .-७९) भाग .३ िचखली मधील धमराजनगर येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणे 
 
वषय .-८०) भाग .२ वेणीनगर येथील अ वनायक हौ.सोसायट  राम मंद र माग व तुळजा 

भवानी मं दर तसेच हे ेवाड  ता हाणेव ती प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 

 
वषय .-८१) भाग .२ वेणीनगर व सहयोगनगर येथील टॉवर लाईन खालील र ता िशवश  हौ. 

सोसायट  रघुजानक  हौ.सोसायट  ीकृ ण हौ.सोसायट  मधील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 

 
वषय .-८२) भाग .५ से टर .१३ व १६ मधील र ते बीबीएम व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणे 
 
वषय .-८३) भाग .५ व ानगर येथील सेहगल शो म प रसरात (एम.आय.ड .सी. प रसरात) 

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-८४) भाग .२ वेणीनगर येथील जय िशवशंकर हौ.सोसायट  नं.अ ज यतारा हौ.सोसायट  

व हनुमान हौ.सोसायट  मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-८५) भाग .२ वेणीनगर येथील द  हौ.सोसायट  ते िशवरकर चौक १८ मी.ड .पी. 

र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
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वषय .-८६) भाग .१७ मधील हता मा चौक ते पंपर  िचंचवड पॉिलटे नक पयतचा र ता व रे वेु  

लाईन या बाजू या र यापासून हाळसाकांत चौकापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे 

 
वषय .-८७) वॉड .१० अजंठानगर येथील एम.आय.ड .सी. व आकुड  भागातील र यांचे हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-८८) भाग .१७ हाळसाकांत चौकापासून लोकमा य हॉ पीटलपयतचा र ता हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-८९) भाग .१७ मधील ध वंतर  माग व पो  ऑफ स या लगत या व आयुव दक कॉलेज 

प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे 
 
वषय .-९०) भाग .१७ मधील ड ट सटर येथील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणे 
 
वषय .-९१) भाग .१० खंडोबामंद र ते थरमॅ स चौक होडाफोनने केलेला चर भ न फुटपाथ पुववत 

करणे 
 
वषय .-९२) भाग .४ म ये नेवाळेव ती, हरगुडेव ती प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे 

फुटपाथ करणे 
 
वषय .-९३) भाग .४ म ये पुणानगर व िशवतेजनगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणे 
 
वषय .-९४) वॉड .११ यमुनानगर मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दगानगर चौकापयत या ु

र ता डांबर करण करणे 
 
वषय .-९५) भाग .४ म ये घरकुल योजनेजवळ नाला बांधणेबाबत 
 
वषय .-९६) . .६ मोशी येथे सहयोग कॉलनी, साईकृपा कॉलनी येथे डांबर  र ते व द तीची कामे ु

करणेबाबत 
 
वषय .-९७) . .७ च-होली येथील काळजेवाड , ताजणेमळा, बुडव ती व माटेव ती येथील अंतगत 

र ते डांबर करण करणेबाबत 
 
वषय .-९८) . .७ च-होली-भोसले व ती, पठारेमळा व इतर ठकाण या र यांचे डांबर करण 

करणेबाबत 
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वषय .-९९)काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यावर बीआरट एस बसथांबे उभारणे ू (भाग-१)बाबत 
 
वषय .-१००) औंध रावेत र ता बीआरट एस र यावर ल Y जं शन येथे अंडरपास बांधणेबाबत 
 

वषय मांक – १०१) नािशक फाटा ते वाकड र यावर BRTS बसथांबे उभारणे 

 
वषय मांक – १०२) सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान 

                  ल मणनगर येथे सबवे बांधणे 

 
वषय मांक – १०३) काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  या र यावर बी आर ट  एस साठ  ू Dedicated lane  

                  तयार करणे 

 
वषय मांक – १०४) देह आळंद  र ता साखळ  ू ८/२५० ते १५/२५० क.मी. (मोशी जाधववाड  

                            ह या र यापासुन आळंद  गावापयत) ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे  
                            करणे 

 
वषय मांक – १०५) मनपा प रसरात बस टिमनल- ा सफर टेशन वकसीत करणे अ) औंध रावेत  
                  र यावर ल मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकसीत करणे 

 
वषय मांक – १०६) नािशक फाटा ते वाकड या र यावर बी आर ट  एस साठ  Dedicated lane तयार  
                  करणे 

 
वषय मांक – १०७) जे.एन.एन.यु.आर.एन. योजनेअंतगत ताथवडे गावात वाकडकड ल े ात  
                  जलिनःसारण निलका टाकण े

 
वषय मांक – १०८) जे.एन.एन.यु.आर.एन. योजनेअंतगत ताथवडे गावात पुनावळेकड ल े ात 

                  जलिनःसारण निलका टाकण े

 
वषय मांक – १०९) पंपर  िचंचवड मनपा या जनिन सारण वभागाकड ल उव रत काडा चे काम 

                  करणे 

 
वषय मांक – ११०) अ भाग काय े ातील शु  पा याचे पंप हाऊस कर ता ए स ेस फ डरची 
                  यव था करणे 

 
वषय मांक – १११) जल े  . ड/१३ दापोड  प रसरात येथे पा याचे टाक चे आवारात ५ ल.िल.  
                  मतेचे संप बांधणे 

 
वषय मांक – ११२) जल े  . ड/१३ दापोड  प रसरात येथे पा याचे टाक चे आवारात ५ ल.िल. 
                  मतेचे संप बांधणे 
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वषय मांक – ११३) सन २०१३-१४ साठ  जल े  . बी/१ ते बी/८ म ये नवीन बोअरवेल घेणे व  
                  देखभाल द ती करणेु  

 
वषय मांक – ११४) पं.िच.ं मनपा या गवळ माथा व कृ णानगर पंप हाऊस येथील नाद त एसीबी व ु  

                  टाटर बदलणे 

 
वषय मांक – ११५) अ भागातील तळवडे,िचखली,िचंचवड,आकुड , से. .२२ प रसरातील पाणीपुरवठा  
                  द ती व सुधारणा संबंिधत थाप य वषयक काु मे करणे 

 
वषय मांक – ११६) रावेत अशु  जलउपसा क  येथे अ नीशमन यं णा बस वणे 

 
वषय मांक – ११७) भोसर  लायओ हरखाली बस टिमनल वकसीत करणे 

 
वषय मांक – ११८) सांगवी फाटा येथील ेड सेपरेटर व लायओ हर बांधणे 

 
वषय मांक – ११९) सांगवी फाटा येथील ेड सेपरेटर व लायओ हर बांधणे 

 
वषय मांक – १२०) पंपर  िचंचवड मनपा इमारतीसमोर ल मुंबई पुणे हमर याचे ं द करण क न 

                 डांबर करण करणे तसेच पी.सी.एम.सी. इमारत प रसरातील संर क िभंत दचाक  ु  

                 वाहनतळ िसमािभंत फुटपाथ इ. अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करण े
 

वषय मांक – १२१) पंपर  िचंचवड मनपा इमारतीसमोर ल मुंबई पुणे हमर याचे ं द करण क न  
                 डांबर करण करणे तसेच पी.सी.एम.सी. इमारत प रसरातील संर क िभंत दचाक  ु  

                 वाहनतळ िसमािभंत फुटपाथ इ. अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करण े

 
वषय मांक – १२२) मुंबई पुणे र यावर ल पंपर  चौक ते िनगड  जकात ना यापयत कब टोन,  
                  फुटपाथ, चबस इ. थाप य वाहतूक वषयक कामाची देखभाल व द ती करणेु  

                  अंतगत मुंबई-पुणे र याचे दापोड  व िनगड  या दर यान या कॉर डॉरचे रोड  
                  से ट  ऑ डटनुसार थाप य व व ुत वषयक कामे करणे 

 
वषय मांक – १२३) भाग .९ संभाजीनगर म ये भुमीपुजन, सां कृितक काय म, जयंती,  
                  पु यितथी इ. म.न.पा. समारंभासाठ  मंडप व टेज यव था करण े
 
वषय मांक – १२४) भाग .१० अजंठानगर व आकुड म ये मंडप वषयक कामे करणे 
 
वषय मांक – १२५) भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगरम ये मंडप वषयक कामे करणे –  
                  मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १२६) िचंचवड भाग .२२ म ये महासाधु मोरया गोसावी यांचे संजीवन समाधी 
                  महो सवासाठ  (सन १३०१४) मंडप यव था करणे - मा.सदगु  कदम,मा.सुषमा  
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                  तनपुरे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १२७) िसतांगण उ ान कासारवाड  येथे देखभाल व संर ण करणे - मा.सुषमा तनपुरे, 
                  मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १२८) क भाग, व ुत वभागातील िन वदा . ९/२९-२०१३/१४ अ वये वाय.सी.एम.  
                  हॉ पीटलमधील सी.सी.ट . ह  कॅमेरांची वाष क प तीने देखभाल-द ती करणे ु – 
                  मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १२९) ी राज  ितमूत  असादे यांस फुगेवाड  ना याजवळ ल मनपाचे हॉटेल (राज 

                  फॅमीली रे टॉरंट) पुढ ल १० वष कालावधीक रता स याचे भाडेदरात ५ ट के वाढ 

                  क न चाल वणे - मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३०) क भागातील भोसर  उप वभागातील (क व न वन ई भागातील) टा यांव न  
                  पाणीपुरवठा करणेसाठ  मजुर पुर वणे - मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा  
                  ताव... 
 
वषय मांक – १३१) से. .२२ िनगड  येथील व ुत दा हनी चालन व देखभाल द ती करणे ु –  
                  मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३२) मनपाचे पयावरण वभागामाफत पयावरणाचे जतन व पयावरण वषयक  
                 जनजागृतीचे कामकाज करणेबाबत  - मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा   
                 ताव... 
 
वषय मांक – १३३) मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील व वध वभागांचे अ यावत बैठक  
                 यव था फिनचर व अनुषंिगक कामे करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश  
                 टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३४) मा.कामगार व कायदा मं ालय, भारत सरकार यांनी द.८/१/२०११ राजप (The  

                  Gazete of India) िस  केलेले आहे. या राजप ानुसार भ व य िनवाह कायदा  
                 १९५२ ची अंमलबजावणी करणेबाबत. - मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम  
                 यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३५) पंपर नगर येथे डा को कंपनीजवळ भुयार  माग बांधणे - मा.सुिनता वाघेरे,  
                 मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३६) ीम द तुरे कांचन चं शेखर या मनपा सेवेत आया या पदावर पु हा सेवेत  
                  समा व  क न घेणेबाबत. मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दोन भाग/ े ीय कायालयांसाठ  वाहन  
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                  खरेद बाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३८) मोशी कचरा डेपोपयत वाहतुक सु म कोटाची गाईडलाईन २००२ माणे  
                  करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १३९) तरतुद वग करणाबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक- १४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दोन भाग/ े ीय कायालयांसाठ  वाहन  
                 खरेद बाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४१) मनपाम ये येणा-या नागर कांना मनपा या व वध क पांची मा हतीबाबत –  
                  मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४२) भाग .१६ मधील आर ण .१७१ एक एकर उ ान व एक एकर डांगण 
                 यासाठ  ५ लाख पये वग करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा  
                 ताव... 
 
वषय मांक – १४३) या यानमाला आयो जत करणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा.सुिनता वाघेरे यांचा  
                  ताव... 
 
वषय मांक – १४४) के.एस.बी. चौकात उ डाणपुल बांधणेबाबत 

 
वषय मांक – १४५) मनपा शासक य इमारतीम ये सी.सी.ट . ह  यं णा उभारणे मा.अ वनाश  
                   टेकावडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४६) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे मा.अ वनाश टेकावडे,  
                  मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४७) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे मा.अ वनाश टेकावडे,  
                  मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४८) दिलप वगसरकर ऍकॅडमी थेरगाव स.न.९ येथील खेळाडंूना मोफत केट 
                  िश ण देणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १४९) मे.आयड या कंपनीचे मोबाईल सु वधा पुर व याबाबत - मा.सदगु  कदम,  
                  मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५०) ी.अिनल सखाराम खैरे यांची ाणीसं हालय संचालक पदावर नेमणूक 

                  करणेबाबत - मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
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वषय मांक – १५१) िनगड  गावठाण . .१३ मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा हनुमान पोटस ् 
                   ऍकॅडमी यांना चाल व यास देणेबाबत मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा  
                   ताव... 
 
वषय मांक – १५२) तरतुद वग करणाबाबत मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५३) क भागातील भोसर  उप वभागातील (क व नवीन ई भागातील) टा यांव न  
                    पाणीपुरवठा करणे - मा.महेशदादा लांडगे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५४) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे - मा.सदगु  कदम,  
                   मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५५) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे - मा.सदगु  कदम, 
                  मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५६) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (ब भाग तालेरा) –  
                  मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ज.श.ुके. या ठकाणी सी.सी.ट . ह . यं णा 
                  बस वणेबाबत - मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५८) व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (अ भाग यमुनानगर) 
                  मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 
वषय मांक – १५९) यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील हायमा ट द याचे नुतनीकरण  
                  करणेबाबत 

 
वषय मांक – १६०) मनपा भवन उप वभागातील डांगणामधील व ुत वषयक व द तीची कामे ु  

                  करणेबाबत. 
वषय मांक – १६१) वायसीएम णालयामधील व ुतीकरणाचे नुतणीकरण करणेबाबत 

 
वषय मांक – १६२) वायसीएम णालयामधील व ुतीकरणाचे नुतणीकरण करणेबाबत 

 
वषय मांक – १६३) क भाग इमारतीमधील व ुत यं णेची द तीची कामे करणेबाबतु  

 
वषय मांक – १६४) क भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात वतरण यव थेवर ल नाद त ु  

                             झालेले हॉ ह बदलणेबाबत 

 
वषय मांक – १६५) भाग .६ WD4 ते नािशक र ता (गंधवनगर ) पयत ३०० मी.मी. यासाची  

                 ड .आय. पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेबाबत 
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वषय मांक – १६६) जल े  .७ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणेबाबत 

 
वषय मांक – १६७) जल े  .७ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणेबाबत 

 
वषय मांक – १६८) मनपा भवन उप वभागातील सो. हे. द यांची नाद त केबु ल बदलण.े 

 
वषय मांक – १६९) वायसीएम णालयामधील व ुतीकरणाचे नुतनीकरण करणे 

 
वषय मांक – १७०) अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग २ वेणीनगर सहयोगनगर 
                             प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणे. 

 
वषय मांक – १७१) अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ३ प रसरात आव यकतेनुसार 
                            नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणे. 

 
वषय मांक – १७२) भाग .२० िचचंवडे नगर मधील ओम कॉलनी व िशवनेर  प रसरातील उजा  
                             बचती अंतगत नाद त फट ंग बदलून ु LED कारचे फट ंग बस वणे. 

 
वषय मांक – १७३) अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ३ प रसरात आव यकतेनुसार  
                              नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणे. 

 
वषय मांक – १७४) से.नं.४, ६ व ९ म ये उवर त ठकाणी ड .आय.पाईपलाईन टाकणे. 

 
वषय मांक – १७५) जल े  . क / ४ वॉड . ३४ ग हाणेव ती िशतलबाग प रसरात ड .आय. 
                               पाईपलाईन टाकणे. 

 
वषय मांक – १७६) जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वषयक द तीचीु  कामे करणे. 

 
वषय मांक – १७७) जल े  . वॉड .४ .३६ लांडेवाड  प रसरात ठक ठकाणी ड पाईप लाईन  
                             आय टाकणे 

 
वषय मांक – १७८) जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १७९) जल े  .क/४ वॉड .२९ इं ायणीनगर प रसरात ठक ठकाणी ड.आय 

                              पाईपलाईन टाकणे. 

 
वषय मांक – १८०) जल े  .क/४ वॉड .२९ इं ायणीनगर, भगतव ती, गुळवे व ती प रसरात 

                             पाणीपुरवठा वषयक दु तीची कामे करण.े 

 
वषय मांक – १८१) जल े  .क/४ वॉड .३५ भोसर  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी ड .आय. 
                             पाईपलाईन टाकणे. 
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वषय मांक – १८२) जल े  .क/४ वॉड .३५ भोसर  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी ड .आय. 
                             पाईपलाईन टाकणे 
 

वषय मांक – १८३) क भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात ठक ठकाणी ड.आय पाईपलाईन 

                             टाकणे. 

 
वषय मांक – १८४) जल े  ९ म ये उव रत ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  ड.आय पाईपलाईन   
                   टाकणे. 

 
वषय मांक – १८५) जल े  .ड/६ रहाटणीम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
                              कर यासाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १८६) जल े  .ड/९ पंपळे सौदागर पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
                             कर यासाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १८७) जल े  .ड/१२ पंपळे गुरवम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु  

                             करण.े 

 
वषय मांक – १८८) जल े  .९ म ये उव रत ठकाणी पाणीपाणीपुरव यासाठ  ड .आय. पाईपलाईन  
                             टाकणे. 

 
वषय मांक – १८९) जल े  .ड/१५ मधील भाग .४४ पंपर  वाघेरे प रसरात जु या पाईपलाईन 

                             बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणे. 

 
वषय मांक – १९०) जल े  .ड/७ नवी सांगवी येथे पा या या टाक या वतरण यव थेत  

सुधारणा कर यासाठ  डजाईननुसार नवीव पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १९१) जल े  .ड/४ थेरगावम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा  
                            कर यासाठ  डजाईननुसार नवीव पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १९२) वॉड . ८१ वजयनगर काळेवाड  म ये न याने वकिसत होणा-या भागात  
                             पाणीपुरवठा निलका टाकणे. 

 
वषय मांक – १९३) जल े  .८ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे. 

 
वषय मांक – १९४) जल े  .ड/४ काळेवाड म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु  

                             करण.े 

 
वषय मांक – १९५) जल े  .ड/७ पंपळेिनलख पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु  

करणे. 
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वषय मांक – १९६) जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामेु  

                            करणे. 

 
वषय मांक – १९७) जल े  .३ गु वहार, लांडेनगर से. .१ चा भाग धावडेव ती, सदगु नगर,  
                             देवकर व ती, च पाणी वसाहत, अ यनगर, शा ी चौक प रसर हता मा चौक ु  

                              प रसर, महारा  चौक प रसर, इ. प रसरात पाणीपुरवठा वषयक द तीचीु  

                              कामे करणे. 
 

वषय मांक – १९८) मोशी देहर ता येथे न याने वकिसत होणाू -या भागात ड.आय पाईपलाईन           

                             टाकणे. 
 

वषय मांक – १९९) जल े  . बी/२ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थेती िलकेजेस काढणे व 

                             देखभाल द तीची कामेु  टाकणे. 

 
वषय मांक – २००) जल े  . ड/४ थेरगाव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु  

                             करण.े 

 
वषय मांक -२०१) सन २०१३-१४ साठ  जल े  . बी/८ अंतगत भाटनगर, वैशालीनगर, आनंदनगर 
      प रसरात पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची ु
      कामे करणे. 
 

वषय मांक -२०२) सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/७ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण याव थेतील 
      िलकजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेु . 
 
वषय मांक -२०३) सन २०१३-१४ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत बी- लॉक, शा ीनगर, कैलासनगर 
      प रसरात पाणीपुरवठा वतरण याव थेतील िलकजेस काढणे व देखभाल द तीची ु
      कामे करणे. 
 
वषय मांक -२०४) क भाग व ुत पंप व अनिधकृत नळ कने शन तोड यासाठ  मजुरासह वाहन 
      पुर वणे. 
 
वषय मांक -२०५) जल े  .ड/४, थेरगावम ये टॅकर ारे पाणीपुरवठा करणे. 
 
वषय मांक -२०६) जल े  .ड/१, वाकड प रसरात टॅकर ारे पाणीपुरवठा करणे. 
 
वषय मांक -२०७) जल े  .ड/१, वाकड म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेु . 
 
वषय मांक -२०८) बो-हाडेवाड  येथे न याने वकिसत होणा-या भागात ड.आय.पाईपलाईन टाकणे. 
 
वषय मांक -२०९) जलशु द करण से. .२३ मधील व वध इमारतींना रंगकाम करणे. 
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वषय मांक -२१०) जल े  .ड/१२, पंपळेगुरव पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा  
      करणेकामी डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे. 
 
वषय मांक -२११) जलशु द करण क  से.२३ येथे अंतगत बैठक यव था करणे. 
 
वषय मांक -२१२) जल े  .ड/१५ मधील भाग . ४५ पंपर  वाघेरे प रसरात जु या पाईपलाईन 
      बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणे. 
 
वषय मांक -२१३) जल े  .क/१ व २ म ये पाणी पुरवठा होणा या भागात द ती वषयक कामे ु
      करणे. 
 
वषय मांक -२१४) जल े  . ७ व जल े  . ६ या काटेव ती भागात पाणी पुरवठा द तीचे ु            

                  कामे करणे.   
 
वषय मांक -२१५) जल े  . ड/१४ नवी सांगवी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व  
       करकोळ द तीचे कामे करणेु . 
 
वषय मांक -२१६) कासारवाड  उप वभागातील उंच टा यांची शा य प दतीने िलकेज ( ाऊट ंग) व  

                 रंगसफेद  करणे.  
 
वषय मांक -२१७) जल े  . अ/२,अ/३,अ/४,अ/५,अ/६ व अ/९ प रसरात हॉ ह बस वण,े  

                  गळती थांब वणे व करकोळ द ती व तातड चे कामे करणेु . 
 
वषय मांक -२१८) जल े  . अ/५ म ये िचखली गावठाण व इतर प रसरात पाईप लाईन टाकण.े 
 
वषय मांक -२१९) जल े  . अ/१, अ/७, अ/८ प रसरातील पा या या टाक ची व आवारातील इतर  

                 आक मक थाप य वषयक कामे करणे. 
 
वषय मांक -२२०) अ भागातील जल े  .अ/८ मधील िनगड  गांवठाण इ. भागात सुधारणा  

                  करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे व जोड करणे, हॉ ह बस वणे व  

                  करकोळ द तीचे कामे करणेु . 
 

वषय मांक २२१) भाग .४७ काळेवाड  मधील भागातील पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर ु  
                 थाप य वषयक कामे करणे. 
 
वषय मांक २२२) मे. भाग .४९ मधील पवार नगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व  

    इतर थाप य वषयक कामे करणे. 
 

वषय मांक २२३) थेरगांव भाग .५१ गणेशनगर, संतोषनगर, मंगलनगर व उव रत प रसरात  
    थाप य वषयक कामे करणे. 

वषय मांक २२४) भाग .५३ वाकड गावठाण येथे मशानभूमी जवळ घाट बांधणे. 
 
वषय मांक २२५) भोसर  भाग .३३ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी उदयान  
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           भोसर  येथील िसमािभंतीवर तार फेसींग करणे  व इतर थाप य  
           वषयक कामे करण.े 
 

वषय मांक २२६) भाग .२९ मधील से. .१० व १२ म ये टॉमवॉटर लाईन टाकणे. 
 
वषय मांक २२७) दापोड  येथील भाग .६१ मधील भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  
                 पुतळयास अशोकच ासह मेघडंबर ,चारह  बाजूंर  अन ेकेबल काच  
                 बस वणे व भारतीय संवीधाना या ता वकांची ितकृती तयार करणे. 
 
वषय मांक २२८) भाग .५९ मधुबन सोसायट  भागातील र या याकडेने पे ह ंग  
                 लॉक बस वणे व  थाप य द तीची कामे करणेु . 
 
वषय मांक २२९) भाग .४७ काळेवाड  येथील मनपा शाळा इमारतीची थाप य  
                 वषयक द तीची कामे करणेु . 
 
वषय मांक २३०) भाग .४७ काळेवाड  योतीबानगर म ये व वध ठकाणी बंदपाईप गटर व इतर  

    थाप य वषयक कामे करणे. 
 

वषय मांक २३१) भाग मांक ९० पंपळे िनलख येथील मशानभूमीची सुधारणा करणे,  
                 घाटांची द ती करणेु  

--------- 
अ) दनांक १३/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक- ९९) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक १२/०२/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक-१००)  

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

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक- मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक- मा.स  कदमु  

बुधवार, दनांक २६/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ५.३० वाजेपयत सभा ऐनवेळ या वषयांचा अ यास 
करणेकामी तहकुब कर यात यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
----------. 

मा.सभापती :- बुधवार, दनांक २६/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ५.३० वाजेपयत सभा  
      तहकुब करणेत येत आहे. 
 

                                     (जगताप नवनाथ द ु) 
                                    सभापती 
                                   थायी सिमती 
                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक– १०२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २६/०२/२०१४ सकाळ  ११.०० ची तहकुब सभा) 
 

दनांक- २६/०२/२०१४                           वेळ-  दपार  ु ५.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २६/०२/२०१४ सकाळ  ११.०० 

ची तहकुब सभा शु वार दनांक २६/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ५.३० 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. वनया दप (आबा) तापक र 

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

 ६)  मा. जगद श शे ट  

  ७)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

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

 यािशवाय मा.तानाजी िशंदे–अित.आयु , मा.झुरे-सह.आयु , मा.गावडे, मा.कुलकण , मा.फंुदे, 
मा.दरगुडेु , मा.खांडकेकर, मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.काची, 
मा.तांबे, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.संजय कांबळे, मा.घोडे, मा.गलबले, मा.केदार -कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  
(िश ण मंडळ) मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.िशंपी-नगररचनाकार, मा.बोदडे – 
शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

           

       -------- 
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ठराव मांक– ६१९३     वषय मांक– १ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५४/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५३ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३६ लांडेवाड  मधील जलिनःसारण 
निलका बदलणेकामी मे.एच.सी.लुंकड (िन.र. .२१,००,७८८/- [अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
अ याऐंशी] पे ा २०.४० % 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– ६१९४     वषय मांक– २ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा. वनया तापक र       अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६३/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, वॉड 
.५६ वैदव ती येथे रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी मेु . ह .एम.मातेरे 

इ ा. ा.ली. (िन.र. .२०,५३,८४१/- [अ र  र. .वीस लाख ेप न हजार आठशे ए केचाळ स] पे ा 
१६.९५९ % 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– ६१९५     वषय मांक– ३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.स  कदम   ु     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६१/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३२ सँ ड वक कॉलनी मधील 
जलिनःसारण निलका बदलणेकामी म.ेक पल क शन (िन.र. . २१,००,७९६/- [अ र  र. .एकवीस 
लाख सातशे शहा नव] पे ा २५.९८९ % 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– ६१९६     वषय मांक– ४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– व ुत 
सुचक– मा.सुिनता वाघेरे        अनुमोदक–मा.स  कदमु  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/९५/१४ द.१५/२/१४ 

मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, . .२९ 

इं ायणीनगर से.२३ मधील १२.५ % परतावा े ातील न याने तयार होणा-या र यावर ट लाईट 
बस वणेकामी मे.सिचन इले क स (िन.र. . ७,१४,२०५/- [अ र  र. .सात लाख चौदा हजार दोनशे 
पाच] 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. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६१९७     वषय मांक– ५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५९/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४७ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत, भोसर  येथील भाग .३४ ग हाणे व ती मधील जलिनःसारण 
निलका बदलणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. . २१,००,८३३/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे 
तेहतीस] पे ा २५.९९ % 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– ६१९८     वषय मांक– ६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक–मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६०/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, वॉड 
.५९, ६० मधूबन सांगवी गावठाण रा हले या ठकाणी जलिनःसारण सु वधा पुर वणेकामी मे. वण 

क शन (िन.र. .२०,६४,०९१/- [अ र  र. .वीस लाख चौस  हजार ए या नव] पे ा २३.२३० % 

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– ६१९९     वषय मांक– ७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५५/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४९ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६३ म ये मु य व अंतगत मधील जलिनःसारण 
निलका बदलणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२१,००,५४१/- [अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे 
ए केचाळ स] 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– ६२००     वषय मांक– ८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५८/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३८ मधील जलिनःसारण निलका बदलणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२१,००,५८६/- [अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे शहाऐंशी] पे ा २२.८८ % 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२०१     वषय मांक– ९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५७/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .५४ अ वये, इं ायणी 
नद लगत तळवडे ते च-होली मैलाशु द करण क ापयत मु य े नेज लाईनची व चबसची देखभाल 
द ती करणेकामी मेु .छोटेलाल चौहान (िन.र. .२३,३४,२४०/- [अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे चाळ स] 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. 
 ---------- 
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ठराव मांक– ६२०२     वषय मांक– १० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/५६/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, ड 
भागातील संप व पंपींग टेशन मधील थाप य वषयक द तीची कामे करणे कामी मेु .छोटेलाल 

चौहान (िन.र. .१३,९८,८५१/- [अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार आठशे ए या नव] 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– ६२०३     वषय मांक– ११ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक– मा.शकंुतला धराडे       अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६२/१४ द.१५/२/१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .६४ मधील मु य व अंतगत जलिनःसारण निलका 
बदलणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस (िन.र. .२१,००,५४३/- [अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे ेचाळ स] 
पे ा १८.९९८ % 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– ६२०४     वषय मांक– १२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– व ुत  
सुचक– मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वसुका/५/का व/१०३/१४ द.१८/२/१४ 

मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, 

वाय.सी.एम.एच. णालयातील अ न ितबंधक यं णेचे नुतनीकरण करणे कामी मे. वमलाई इले क 
काप रेशन (िन.र. .२३,०६,५४७/- [अ र  र. .तेवीस लाख सहा हजार पाचशे स ेचाळ स] पे ा ४.८६ % 

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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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल-े 
 
ठराव मांक– ६२०५     वषय मांक– १३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक– मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४५३/१४ द.२५/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, नािशक फाटा 
ते वाकड र यावर BRTS बसथांबे उभारणे (भाग १) कामी मे.एस.एस.साठे (िन.र. . ३,८९,५९,२७०/- 
(अ र  र. .तीन कोट  एकोणन वद लाख एकोणसाठ हजार दोनशे स र) पे ा २.७० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३,९८,०२,७३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील ि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 यु ता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२०६     वषय मांक– १४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४५४/१४ द.२५/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/२४/२०१३-१४ मधील अ. .३ 
अ वये, काळेवाड  फाटा ते देह आळंद  र यावर बसथांबे उभारणेकामी मेू .अजवानी इ ा. ा.िल. 
(िन.र. . ४,८६,५१,९०३/- (अ र  र. .चार कोट  शहाऐंशी लाख ए काव न हजार नऊशे तीन) पे ा 
४.९५ % जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,१०,६०,१७२/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील ि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. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२०७     वषय मांक– १५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१६५/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, भाग .२८ 
म ये आ णा साहेब मगर टेड यम येथील थाप य वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.ओमकार एंटर ायझेस (िन.र. .३५,०१,३८५/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे पं याऐंशी) 
पे ा ३३.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,६३,२२४/- पयत काम क न 
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घेणेस तसेच ि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 आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२०८     वषय मांक– १६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९७/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, . . ३१ 
दघी येथे आदशनगर व ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. . 
५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे ए केचाळ स) पे ा ३.८५ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५६,५५,८८२/- 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 आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२०९     वषय मांक– १७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९८/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, . . ३१ 
दघी येथील पुणे-आळंद  र या या प मेकड ल भागात डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम. मातेरे 
इं ा. ा.ली. (िन.र. .५२,५२,१०१/- (अ र  र. .बाव न लाख बाव न हजार एकशे एक) पे ा ३.८० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५३,०५,१४७/- 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 आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१०     वषय मांक– १८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९९/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, . . ३१ 
दघी येथे व वध ठकाणी डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. (िन.र. . ५२,५२,१०१/- 
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(अ र  र. .बाव न लाख बाव न हजार एकशे एक) पे ा ३.७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .५३,१०,६६२/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२११     वषय मांक– १९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४००/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भाग .६१ 
दापोड  गावठाण मधील मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  र. .अ वीस लाख एक हजार बेचाळ स) पे ा ३.८० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,२९,३३३/- 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 यांु चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१२     वषय मांक– २० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४०१/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, भाग .६१ 
दापोड  मधील िशवाजी पुतळा ते सांगवी पुलापयत या र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  र. .अ वीस लाख एक हजार बेचाळ स) 
पे ा ३.९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,२६,३९१/- 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक– ६२१३     वषय मांक– २१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१६३/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, भाग .५३ 
भुजबळव ती, वाकडकरव ती व प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २३.०० 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३०,८८३/- 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/वसलु करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१४     वषय मांक– २२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१६४/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, भाग .५७ 
वनायकनगर, कवडेनगर व इतर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३.७० 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,४०,४४२/- 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 आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१५     वषय मांक– २३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६५/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .२२ 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील िचखली आकुड  र याचे ं द करण क न हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा(इं) ा.िल.(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३.१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
२८,५०,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाव 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१६     वषय मांक– २४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–िनवडणूक 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िनवडणूक/का व/४५/१४ द.२४/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
      सहावी आथ क गणना 2013  कामाकर ता शासनाने अंदाजे एका गणन गटास र.  २१०० इतके 
मानधनाची र कम िन त केली आहे. सदर कामकाज  पुण झालेने एकुण 256 व ाथाना 256 X3 गट 
= 768 गट X2100/- मानधन = एकुण र कम पये 16,12,800/- इतक   मानधनाची र कम अदा 
करावी लागणार आहे.  शासनाकडून मानधन ा  झालेनंतर व ा याना अदा केलेली र कम समायोजीत 
करणेत येईल.  तावात नमुद केले माणे र  कम पये 16,12,800/-  सहा या आथ क गणने या 
कामाकर त नेमणूक केले या व ाथाना यांचे मानधनापोट  ा या लागणा-या रकमा महानगरपािलकेचे 
फंडातून देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२१७     वषय मांक– २५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–िनवडणूक 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४५५/१४ द.२५/२/१४ 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पा अंतगत टे नकल अिस टंट (T.A.) 
बाबत िन वदा पुण करणेसाठ  मे.आकार अिभनव क लटंट ा.िल. यांची सवात लघु म दराची र. .१२ 
लाखाची िन वदा वकृत क न कामाचा करारनामा क न घे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ---------- 
ठराव मांक– ६२१८     वषय मांक– २६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–िनवडणूक 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३१४/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, जल े  .७ 
मधील भाग .७ च-होली येथील स.नं.३०१ ते १३३ मधील २४ मी.व ३० मी. ं द चा र या या कडेने व इतर 
ठकाणी ड  आय जल वतरण निलका टाकणेकामी म.े वजय ह . साळंुखे (िन.र. .१,४९,३७,८२८/- [अ र  र. .एक 
कोट  एकोणप नास लाख सदोतीस हजार आठशे अ ठावीस] पे ा ८.२० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक– ६२१९     वषय मांक– २७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/३१३/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/३८/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, क 
भागातील जल े  .७ मधील च-होली मधील मनपाचे ता यात आलेले र याचे कडेने ड  आय 

जल वतरण निलका टाकणेकामी मे. वजय ह . साळंुखे (िन.र. .१,७७,३५,९७३/- [अ र  र. .एक कोट  
स याह र लाख प ती हजार नऊशे याह र] पे ा ८.२० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ---------- 
ठराव मांक– ६२२०     वषय मांक– २८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/७/का व/६५/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 तावात नमुद केले माणे दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे र. .२,६०,०६४/- (अ र  र. .दोन  
लाख साठ हजार चौस ) दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे र. .१,२४,२००/- (अ र  र. .एक लाख 
चो वस हजार दोनशे) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२१     वषय मांक– २९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/1/का व/१४४/14 द.25/2/14 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
     पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल ६/१२/१३ अ वये सांगवी मशानभुमी येथे गॅस दा हनी 
बस वणे याकामासाठ  मे.जे.अँ ड जे हॉटिम स ा.िल. याचेकडून र. .१,३६,८०,०००/- (Instalation) व 
३,००,०००/- (O & M) ित महा या दराने ३ वष कालावधीक रता करणेस व तसेच CNG मांडणी व 
CNG गँस पुरवठा िनयमानुसार झालेनंतर व अपे त िनधा रत तापमान साधले जात अस याची याची 
चाचणी यश वी झालेनंतरच पुरवठाधारकाला देयक अ ीम दले जाईल या अट वर याचे बरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२२२     वषय मांक–30 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/213/14 द.26/2/14  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपाचे वायसीएम हॉ पीटल मधील MUCH PCMC P.G. Institute साठ  लागणारे आव यक 
संगणक यं णा खरेद कामी मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे डे कटॉप (बाब .१) सा ह यासाठ  दर ती 
नग र. .३९,८६१/- माणे ५० नग डे कटॉपसाठ  एकूण १९,९३,०५०/- मे.एम.के.एंटर ायजेस यांचे बाब 
२ व ६ सा ह यासाठ  एकूण र. .९२००० व मे.झुम का युटस यांचे बाब ३, ४, ५ सा ह यासाठ  
र. .६,७३,७५०/- असे एक त एकुण र. .२७,५८,८०० दर वकृत क न, करारनामा करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२३     वषय मांक–3१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/१२०/14 द.26/2/14  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपाचे सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व यात येणा-या वाचनालयांक रता आव यक 
फिनचर सा ह य खरेद कामी लघु म दराचे िन वदाकार मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  याचे बाब .१, 
४, ५, ६, ७, ,८, १० व ११ फिनचर सा ह याचे दर एकूण र. .६,९१,४४०/- मे.रेखा इं जिनअ रंग व स 
िचंचवड याचे बाब .२, ३, ९, १२ व १३ क रता र. .१,००,८६२/- असे एकूण र. .७,९२,३०२/- चा 
पुरवठा आदेश िनगत केलेला असून यांचे बरोबर करारनामा कर यात आलेला अस याने सदर 
करारना याची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२४     वषय मांक–३२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/2ब/का व/१६६/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, .कॅ.२८ 
मधील र याची व वध ठकाणी थाप य वषयक ठक ठकाणी हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. (िन.र. .४२,०१,०३४/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
एक हजार चौतीस) पे ा ३.४५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,५८,९०३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड यातीनह  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 सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२२५     वषय मांक–३३ 
दनाकं–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४०४/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, . .३६ 
लांडेवाड  येथील नािशक हायवेलगत वेश दार कमान उभारणेकामी मे.गग क शन  (िन.र. . 
१,२४,३८,६८०/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख अडोतीस हजार सहाशे ऐंशी) पे ा ४ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,२५,३८,१८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाव 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 यांचे बरोबर कु रानामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२६     वषय मांक–३४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४०३/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२९/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भोसर  सनं१ 
येथील आर ण .४३१म ये अ ावत णालय व वाचनालय बांधणेकामी मे.ईगल इं ा.(ई.) िल. 
(िन.र. .१८,५८,२७,७२१/- (अ र  र. .अठरा कोट  अ ठाव न लाख स ावीस हजार सातशे एकवीस) 
पे ा २.३५ % जा त) (सुधा रत दर) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,०१,९४,६७२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२७     वषय मांक–३५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१६२/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, पंपर  वाघेरे 
आ. .१६७ म ये जलतरण तलावास चे जंग म इतर सु वधा वषयक इमारत बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.बी.के.खोसे (िन.र. .१,७९,६९,५५४/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणऐंशी लाख एकोणस र 
हजार पाचशे चोप न) पे ा २५.८१ % जा त) (सुधा रत दर) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२,२६,०७,४९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२२८     वषय मांक– ३६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/2/का व/74/14 द.26/2/14 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५८ अ वये, 
भाटनगर मलैाशु द करण  क ाअंतगत जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे. वजय ह . 
साळंुखे (िन.र. .१,३९,६१,०४८/- [अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख एकस  हजार आ ठेचाळ स] 
पे ा ४.९९ % जा त) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक– ६२२९     वषय मांक– ३७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .पअक/4/का व/81/14 द.25/2/14 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

ी. जावरानी एम.ट ., उपअिभयंता पयावरण हे India Habitat Centre, New Delhiयेथे दनांक 
१६/०१/२०१४ रोजी आदश पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने राब वले या GRIHAव SVAGRIHAया 
योजनां या यश वी अंमलबजावणी के याब ल आदश सं थेमाफत मनपास मानिच ह व स मानप  
वकारणेकामी काय माम ये उप थत राह याने या अनुषंगाने झालेला खच र कम पये २०,२९६/-  

( वमान वासासह TA/DA) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल “ वास खच ”या लेखािशषातून खच  
टाक यास व सदरचा धनादेश ी.जावरानी एम.ट . यांचे नांवे काढणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३०     वषय मांक– ३८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका अित.आयु  यांचे प  .सावा/4/का व/12/14 द.20/2/14 
      मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
      सावजिनक वाचनालय वभाग यांचे क डल बायड ग कामकाज करणेकामी मे. सुहास एज सी,  
आकुड  पुणे - ३५ यांचे कडुन ५ सावजिनक वाचनालया क रता एकुण ११४२ पु तके बायड ंग करणे 
कामी अंदाजे र. .४९४८९/- (अ र  र. .एकोणप नास हजार चारशे एकोण न वद) इतका खच अपे त 
आहे. सावजिनक वाचनालयातील बायड ंग करणेकामी  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक– ६२३१     वषय मांक– ३९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क / व/78/14 द.7/2/14 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
इं ायणीनगर . .२९ येथील संत ाने र डा संकुल येथे मनपा अ थापनेवर ल रखवालदार पदे 
भर याकामी यावया या शार र क मता चाचणीसाठ  द.३/२/१४ ते १४/२/१४ (१२ दवस) या 
कालावधीत विन ेपण यव था, काश यव था तसेच CCTV कँमेरा इ.ता पुर या व पात यव था 
करणे हे काम पुव िन वदा सुचना .३/२/१२-१३ अ वये ०.०७ % कमी दराने मे. मुत  मंडप पकस 
आ ण इले क स यांचेकडून पुव वकृत दराने करारनामा न करता क न घेणेस व र. .५,२१,३७७/- 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३२     वषय मांक– ४० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–जलिनःसारण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/जिन/5/का व/35/14 द.24/2/14 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
      ी च हाण ए. ह ., सह शहर अिभयंता, जलिनःसारण वभाग, Administrative Staff College of 

India या सं थेमाफत आयो जत Structuring and Implementing Waste to Energy Projects in 

Municipal Solid Waste Management या वषयाचे िश णासाठ  द.०७/०१/२०१४ ते ०९/०१/२०१४ 
या कालावधीत Bella Vista, Raj Bhavan Road, Khairtabad, Hydrabad-500082 या ठकाणी 
आयो जत िश णास उप थत रहाणेकामी ी च हाण यांनी मे. पाईसजेट ली. कंपनी या वमानाने 
पुणे-बगलोर-है ाबाद व है ाबाद ते पुणे असा वमान वास केलेला आहे. पुणे-बगलोर-है ाबाद व है ाबाद 
ते पुणे असा वमान वासाचा खच र. .१८,०३६/- ी च हाण सह शहर अिभयंता जलिनःसारण वभाग 
यांनी वतः खच केला असून सदर र कमचेी बले अदा करणेकामी सादर केली आहेत. सदरची र कम 
अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३३     वषय मांक– ४१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–ना. व.यो. 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.मनपा आयु  यांचे प  .ना वयो/1/का व/144/14 द.25/2/14 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
आचार सं हता कालावधीम ये, अथवा यानंतर वभागाकड ल व वध योजनांची कामे समुह संघटकां वना 
अडून राह नयेतू , याम ये य यय येवू नये, सव कामे सुरळ त पणे पुण होणेसाठ , समुह संघटकांची 
स याची मुदत ( द.19/04/2014) रोजी संपलेनंतर पुढे तीन म हने कालावधीसाठ  अथवा नवीन नेमणूका 
होईपयत, (जो कमी असेल या कालावधीसाठ ) स या वभागात कायरत असले या 8 समुह संघटकांना 
मुदतवाढ दे यास व याकामी पूव या दराने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 32 

ठराव मांक– ६२३४     वषय मांक– ४२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–ना. व.यो. 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.मनपा आयु  यांचे प  . े ा/का व/ ४७ /२०१४ दनांक-२६ /०१/२०१४ 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
सन २०१३-२०१४ या व य वषा या अंदाजप कय तरतूद म ये उपरो  लेखािशषामधून  खच 

हो याची श यता वाटत नाह . यामुळे तावात नमूद केले माणे अ. .१ ते ४ या िशषाची एकूण 
र. .६,५०,०००/- एवढ  तरतूद ‘ व ूत खच’ या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३५     वषय मांक– ४३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.मनपा आयु  यांचे प  .पअक/1/का व/141/14 द.25/2/14 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मु यालय/२/१/२०१३-१४  मधील कासारवाड  येथील ४० 

द.ल.िल. मते या ए.एस.पी. तं ानावर आधा रत मैलाशु द करण क  ट पा २ चे पाच वषाक रता 
चालन, देखभाल व दु ती करणे या कामासाठ  मे. ह .ए.टेक वबाग िल. यांचेकडुन िन.र. . 
२,७७,२२,०५४/-  पे ा -१.९९९% कमी या दराने क न घेणेस मे. ह .ए.टेक वबाग िल. यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३६     वषय मांक– ४४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.मनपा आयु  यांचे प  .पअक/1/का व/142/14 द.25/2/14 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मु यालय/१-६-२-२०१३-१४ मधील िचंचवड भाटनगर 

(ASP, तं ान) मैलाशु द करण क ाची देखभाल व द ती करणेु  या कामासाठ  मे. ह .ए.टेक वबाग 
िल.यांचेकडुन िन.र. .१,८९,१९,५३१/- पे ा -२.०९९ % कमी या दराने क न घेणेस मे. ह .ए.टेक वबाग 
िल. यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३७     वषय मांक– ४५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग–पयावरण 
सुचक– मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 

संदभ:- मा.मनपा आयु  यांचे प  .पअक/1/का व/14३/14 द.25/2/14 

मा.मनपा आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मु यालय/१-३-२०१३-१४  मधील िचंचवड, िलंकरोड (SBR 

तं ान) मैलाशु द करण क ाची देखभाल व द ती करणेु   या कामासाठ  मे.एच.एन.बी. इं ज. ा.िल. 
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यांचेकडुन िन.र. .१,८७,६१,८६०/-  पे ा +४.९८०% जा त या दराने यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२३८     वषय मांक–४६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१५६/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भाग .५३ 
मधील वेणुनगर व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
(िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा २३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३०,८८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाव 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२३९     वषय मांक–४७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक–मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१५७/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, पंपर  वाघेरे 
भाग .४५ मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

(िन.र. .३५,०१,१४०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे चाळ स) पे ा २३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३०,६७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील बाजारभाव 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२४०     वषय मांक–४८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ वनाश टेकावडे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१५८/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग .४६ 
वजयनगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा. ा.ली. 
(िन.र. .२८,१५,०८७/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख पंधरा हजार स याऐंशी) पे ा ३.७५ % कमी) या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,४४,९९७/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२४१     वषय मांक–४९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१५९/१४ द.२६/२/१४ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, भाग .४७ 
काळेवड  मधील योितबानगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .२६,६१,००३/- (अ र  र. .स वीस लाख एकस  हजार तीन) पे ा 
३.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२६,८७,८७९/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४२     वषय मांक–५० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१६०/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, जुनी सांगवी 
येथील मनपा या ता यात येणा-या वकास आराख यातील िनयो जत १८.०० मी. ं द चा र ता वकासीत 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली.पुणे (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . प तीस लाख एक 
हजार चारशे एक) पे ा ३.३० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,५५,१४८/- 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 यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२४३     वषय मांक–५१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१६१/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२२/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग .४६ 
आदशनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
(िन.र. .२८,००,८०६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे सहा) पे ा ३.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,२७,६२४/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२४४     वषय मांक–५२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा. अ णा भालेकर        अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८३/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, . .३७ 
महा माफुलेनगर येिथल इं ायणीनगर चौक ते टे को र ता पयतचा र ता ं द करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .५९,९२,६०४/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख या नव हजार सहाशे चार) पे ा 
२४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४७,४४,३४५/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४५     वषय मांक–५३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८४/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, . .६ मोशी 
आदशनगर, खानदेशनगर येथे डांबर करण र ते करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. . २८,०१,११९/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे एकोणीस) पे ा ३.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२८,३०,८८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे बाजारवाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ु देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४६     वषय मांक–५४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.संिगता भ डवे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८२/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, बोपखेल वॉड 
.६४ आळंद  फाटा ते गणेशनगर कॉलनी .१ पयतचा मु य र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .६९,८३,४११/- (अ र  र. .एकोणस र लाख याऐंशी हजार चारशे 
अकरा) पे ा २४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५५,२८,७६६/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४७     वषय मांक–५५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.संिगता भ डवे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८५/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वये, मोशी 
ल मीनगर येथील र ते डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .४२,०१,६५६/- (अ र  

र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे छप न) पे ा ३.८० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .४२,४४,०९३/- 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 यांचे ु
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४८     वषय मांक–५६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.संिगता भ डवे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८६/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, . . ७ च-
होली येथील च-होली-काळजेवाड -ताजणेमळा र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
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(िन.र. .४९,०२,३२७/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन हजार तीनशे स ावीस) पे ा २४.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३८,८१,१७२/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२४९     वषय मांक–५७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.संिगता भ डवे       अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८७/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, . .६२ 
फुगेवाड  मधील िशतळादेवी चौक ते पंपळे गुरव मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 
बेचाळ स) पे ा ३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,२६,३९१/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५०     वषय मांक–५८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक– मा.सिंगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८८/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, . .६२ 
फुगेवाड  मधील िशतळादेवी चौक, दापोड  रे वे टेशन आंबेडकर पुतळा पयत मु य र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा. ा.ली. (िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख एक हजार बेचाळ स) पे ा ३.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२८,३०,८०३/- 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 यांचे ु
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२५१     वषय मांक–५९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३८९/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, . .१ दघी 
येथील पुणे-आळंद  र या या पुवकड ल भागात डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा. ा.ली. 
(िन.र. .५६,०२,२४१/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे ए केचाळ स) पे ा ३.८० % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५६,५८,८२४/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२५२     वषय मांक–६० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९०/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, . .६१ 
दापोड  मधील मुंबई पुणे र ता ते (भाजी मंडई) ते आंबेडकर पुतळा र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक 
हजार बेचाळ स) पे ा ३.७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३२,२७४/- 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 यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५३     वषय मांक–६१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९१/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, . .६२ 
फुगेवाड  मधील मशानभूमी लगत सँड वक कंपनी या ना यावर सी.ड .वक बांधणेकामी मे.देव 
क शन (िन.र. .५६,०२,२२५/- (अ र  र. .छप न लाख दोन हजार दोनशे पंचवीस) पे ा ३.३३% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५६,८६,४५४/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेतु  येत 
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५४     वषय मांक–६२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९२/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, बोपखेल 
शाळेपासून रामनगर पयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
(िन.र. .६९,९९,६५०/- (अ र  र. .एकोणस र लाख न या नव हजार सहाशे प नास) पे ा २४.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५५,४१,६२३/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५५     वषय मांक–६३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९३/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, . .३७ 
महा माफुलेनगर मधील गुडवील चौक ते फिल स पयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .६७,४७,०१७/- (अ र  र. .सदस  लाख स ेचाळ स हजार सतराु ) 
पे ा २४.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५३,४१,६२१/- 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 यांु चे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२५६     वषय मांक–६४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे       अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९४/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, भाग .६२ 
फुगेवाड  मधील मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
(िन.र. .२८,०१,०४२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार बेचाळ स) पे ा ३.६५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३३,७४४/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२५७     वषय मांक–६५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे       अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९५/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, भाग .७ 
च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  साईनगर व इतर ठकाण या र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .३३,६२,०६८/- (अ र  र. .तेहतीस लाख बास  हजार अडुस ) पे ा २४.६० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२६,६१,७४९/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५८     वषय मांक–६६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९६/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, पुणे आळंद  
र यालगत स.नं.७८ येथे संत ाने र महाराज व संत नामदेव महाराज यां या भेट वर अधार त 
समुहिश पासाठ  थाप य वषयक व इतर कामे करणेकामी मे.गग क शन 
(िन.र. .१,२८,९५,९५२/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख पं या नव हजार नऊशे बाव न) पे ा 
३.०० % जा त) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,३२,८२,८३०/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२५९     वषय मांक–६७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१५५/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, िचंचवड 
भाग .२३ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी 

इ ा चर ा.ली. (िन.र. .८४,२५,३८५/- (अ र  र. .चौ-यांऐंशी लाख पंचवीस हजार तीनशे 
पं याऐंशी) पे ा ३.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८५,२८,१७५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  
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 यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६०     वषय मांक–६८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१५६/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, िचंचवड भाग 
.२२ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .८४,०१,८९०/- (अ र  र. .चौ-यांऐंशी लाख एक हजार आठशे न वद) पे ा ३.५० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८५,१३,२१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२६१     वषय मांक–६९ 
दनाकं–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१५७/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, िचंचवड 
भाग .२४ म ये ठक ठकाणी र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी 

इ ा चर ा.ली. (िन.र. .६६,२२,१६२/- (अ र  र. .सहास  लाख बावीस हजार एकशे बास ) पे ा 
३.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६६,९२,५२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६२     वषय मांक–७० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  ु कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१५८/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग .३९ 
संततुकारामनगर मधील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.ली. पुणे (िन.र. .४२,०१,६०७/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे सात) पे ा ३.५० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४२,५७,२७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६३     वषय मांक–७१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१५९/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२०/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, . .१९ (वॉड 
.५९) वा हेकरवाड  मधील गु दारा प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी क शन (िन.र. .४६,६६,१८४/- (अ र  र. .शेहेचाळ स लाख सहास  हजार एकशे चौ-
याऐंशी) पे ा ३.७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . ४७,१८,२१२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६४     वषय मांक–७२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१६०/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .३१ अ वये, . .१८ 
कवळे मामुड  साईनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या (िन.र. .१,२६,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख) पे ा ३.७५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,२७,३३,८७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६५     वषय मांक–७३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/१६१/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, . .१९ 
मधील प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा चर (इं) 
ा.ली. (िन.र. .८९,२२,०३९/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख बावीस हजार एकोणचाळ स) पे ा ३.४० % 

कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९०,४९,६२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२६६     वषय मांक–७४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५८/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील गु द  हो.सोसायट  व बालाजी इं लश कुल या पाठ मागील व 
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समोर ल र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२८,००,७५१/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे ए काव न) पे ा ४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२८,२०,२१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६७     वषय मांक–७५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५७/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१८ 
अ वये, भाग .५ कुदळवाड  बालघरे व आ हाट व ती व बो हाईचा मळा भागातील र ते बी.बी.एम. 
व हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. 
(िन.र. .३५,००,३२०/- (अ र  र. .प तीस लाख तीनशे वीस) पे ा ४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,२४,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न ु
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२६८     वषय मांक–७६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५६/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील िशवपावती हौ.सोसायट  व टॉवर लाईन खालील र ते व नुतन 
शाळे जवळ ल र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन 
(िन.र. .२८,००,७५१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे ए काव न) पे ा ३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,५२,५६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२६९     वषय मांक–७७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे         अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५५/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .५ 
अ वये, भाग .५ नेवाळे व हरगुडे व ती भागातील र ते बी.बी.एम. व हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल.(िन.र. .३५,००,३२०/- (अ र  र. .प तीस 
लाख तीनशे वीस) पे ा ३.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने  र. .३५,५०,३७५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यु ता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७०     वषय मांक–७८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५४/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४६ 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील मोरेव ती येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे) पे ा ३.७० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,४०,४४१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२७१     वषय मांक–७९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५३/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१० 
अ वये, भाग .३ िचखली मधील धमराजनगर येथील सोसायट  र यांना हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम. मातेरे इं ा.(इं) ा.ली. (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ४.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२८,२७,०५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेु त 
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७२     वषय मांक–८० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५२/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील अ वनायक हौ.सोसायट  राम मंद र माग व तुळजा भवानी 
मं दर तसेच हे ेवाड  ता हाणेव ती प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२८,००,७५१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे ए काव न) पे ा ३.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,३४,९२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ु
बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७३     वषय मांक–८१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५१/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१३ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर व सहयोगनगर येथील टॉवर लाईन खालील र ता िशवश  हौ. 
सोसायट  रघुजानक  हौ.सोसायट  ीकृ ण हौ.सोसायट  मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे (िन.र. .२८,००,७५१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख 
सातशे ए काव न) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,५२,५६५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२७४     वषय मांक–८२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५०/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .१७ 
अ वये, भाग .५ से टर .१३ व १६ मधील र ते बीबीएम व हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.आजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .३५,००,३२०/- (अ र  र. .प तीस लाख तीनशे 
वीस) पे ा ३.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,३०,१६०/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क नु  घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७५     वषय मांक–८३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४९/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, भाग .५ व ानगर येथील सेहगल शो म प रसरात (एम.आय.ड .सी. प रसरात) हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार चारशे) पे ा ३.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३५,४४,११७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२७६     वषय मांक–८४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.माया बारणे        अनुमोदक– मा.स  कदमु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४८/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील जय िशवशंकर हौ.सोसायट  न.ंअ ज यतारा हौ.सोसायट  व 
हनुमान हौ.सोसायट  मधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी इ ा चर 
ा.िल. (िन.र. .२८,००,७५१/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे ए काव न) पे ा ४.४० % कमी) या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,११,३९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७७     वषय मांक–८५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४७/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३१ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील द  हौ.सोसायट  ते िशवरकर चौक १८ मी.ड .पी. र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .२८,००,७५१/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख सातशे ए काव न) पे ा ४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२८,२०,२१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२७८     वषय मांक–८६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६२/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .२९  
अ वये, भाग .१७ मधील हता मा चौक ते पंपर  िचंचवड पॉिलटे नक पयतचा र ता व रे वे ु
लाईन या बाजू या र यापासून हाळसाकांत चौकापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे (िन.र. .३४,५०,५९६/- (अ र  र. .चौतीस लाख प नास 
हजार पाचशे शहा नव) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३५,१४,४३२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२७९     वषय मांक–८७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६४/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 
अ वये, वॉड .१० अजंठानगर येथील एम.आय.ड .सी. व आकुड  भागातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
चारशे एक) पे ा २३.००० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . २८,३०,८८३/- 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 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 यांचे बरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८०     वषय मांक–८८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६१/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .२७ 
अ वये, भाग .१७ हाळसाकांत चौकापासून लोकमा य हॉ पीटलपयतचा र ता हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.आजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .२८,००,१८५/- (अ र  र. .अ ठावीस 
लाख एकशे पं याऐंशी) पे ा ४.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,१६,११८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यताु  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८१     वषय मांक–८९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१५९/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३९ 
अ वये, भाग .१७ मधील ध वंतर  माग व पो  ऑफ स या लगत या व आयुव दक कॉलेज 
प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. पुणे 
(िन.र. .३७,३४,३२१/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार तीनशे एकवीस) पे ा ३.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३८,०३,४०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८२     वषय मांक–९० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६०/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३२ 
अ वये, भाग .१७ मधील ड ट सटर येथील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल. पुणे (िन.र. .३७,३३,९२१/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
तेहतीस हजार नऊशे एकवीस) पे ा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .३८,०२,९९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८३     वषय मांक–९१ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४६/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .२५ 
अ वये, भाग .१० खंडोबामंद र ते थरमॅ स चौक होडाफोनने केलेला चर भ न फुटपाथ पुववत 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस) पे ा ३७.१०९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,४९,७३५/- 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 राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२८४     वषय मांक–९२ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४५/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .१० 
अ वये, भाग .४ म ये नेवाळेव ती, हरगुडेव ती प रसरातील र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ 
करणेकामी मे.रेणूका कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस) पे ा ३८.००० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,२३,५२९/- 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 राहन यांचे बरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८५     वषय मांक–९३ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४४/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .६ 
अ वये, भाग .४ म ये पुणानगर व िशवतेजनगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .६३,०२,५२१/- (अ र  र. . ेस  लाख दोन हजार 
पाचशे एकवीस) पे ा २२.७०० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५१,१५,४४१/- 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 करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८६     वषय मांक–९४ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स ु  कदम        अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४३/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, वॉड .११ यमुनानगर मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते दगानगर चौकापयत या र ता ु
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२७,८१,७६६/- (अ र  र. .स ावीस लाख ए याऐंशी 
हजार सातशे सहास ) पे ा २३.००० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४९,०५८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय 
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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 राहन ु यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२८७     वषय मांक–९५ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१६३/१४ द.२५/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .३० 
अ वये, भाग .४ म ये घरकुल योजनेजवळ नाला बांधणेकामी मे. काश कॉ टर (िन.र. . 
३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा ३७.९९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,७९,४४९/- 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 राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव मांक– ६२८८     वषय मांक–९६ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१७०/१४ द.२४/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, . .६ मोशी 
येथे सहयोग कॉलनी, साईकृपा कॉलनी येथे डांबर  र ते व द तीची कामे करणेकामी मेु .परमानंद ए 
कृपलानी (िन.र. .३५,०१,३८०/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे ऐंशी) पे ा २३.९२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,९७,०४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक– ६२८९     वषय मांक–९७ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१६९/१४ द.२४/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, . .७ च-
होली येथील काळजेवाड , ताजणेमळा, बुडव ती व माटेव ती येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन (िन.र. .४२,०१,७२३/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सातशे तेवीस) 
पे ा २४.१९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,४४,५९३/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक– ६२९०     वषय मांक–९८ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१६८/१४ द.२४/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, . .७ च-
होली-भोसले व ती, पठारेमळा व इतर ठकाण या र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन (िन.र. .४२,०१,८४२/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार आठशे बेचाळ स) पे ा २४.१९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३३,४४,६८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२९१     वषय मांक–९९ 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६९/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, काळेवाड  
फाटा ते देह आळंद  र यावर बीआरट एस बसथांबे उभारणे ू (भाग-१) कामी मे.बी.के.खोसे (िन.र. . 
४,८६,५१,९०३/- (अ र  र. .चार कोट  शहाऐंशी लाख ए काव न हजार नऊशे तीन) पे ा ३.८० % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,०५,००,६७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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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 यांचे बरोबर करारनामा क न ु घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक– ६२९२     वषय मांक–१०० 
दनांक–२६.०२.२०१४      वभाग– थाप य 
सुचक– मा.स  कदम    ु     अनुमोदक– मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६७/१४ द.२६/२/१४ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२७/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, औंध रावेत 
र ता बीआरट एस र यावर ल Y जं शन येथे अंडरपास बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इं) 
ा.िल. (िन.र. .१२,५३,२३,७०७/- (अ र  र. .बारा कोट  ेप न लाख तेवीस हजार सातशे सात) पे ा 

१५.११ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,१७,०६,६६०/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६२९३      वषय मांक – १०१ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६८/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२४/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, नािशक फाटा 
ते वाकड र यावर BRTS बसथांबे उभारणे भाग-२ कामी मे.एच.सी. लुंकड (िन.र. .३,४०,८९,३६१/- 
(अ र  र. .तीन कोट  चाळ स लाख एकोणन वद हजार ितनशे एकस ) पे ा ०३.००% जा त)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३,५१,१२,०४२/- 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६२९४      वषय मांक – १०२ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६६/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२७/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, सांगवी ते 
कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान ल मणनगर येथे सबवे 
बांधणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इ) ा.िल. (िन.र. .३,६२,७९,७२९/- (अ र  र. .तीन कोट  बास  
लाख एकोणस र हजार सातशे एकोणतीस) पे ा ११.११% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३,३९,५४,८३८/- 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 – ६२९५      वषय मांक – १०३ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६५/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३०/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, काळेवाड  
फाटा ते देह आळंद  या र यावर बी आर ट  एस साठ  ू Dedicated lane तयार करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इ) ा.िल. (िन.र. .४,९६,३१,४०९/- (अ र  र. .चार कोट  शहा णव लाख 
एकतीस हजार चारशे नऊ) पे ा १.९०% जा त)  (सुधा रत) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .५,०५,७४,४०६/- 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 – ६२९६      वषय मांक – १०४ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६४/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३०/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, देह आळंद  ू
र ता साखळ  ८/२५० ते १५/२५० क.मी. (मोशी जाधववाड  ह या र यापासुन आळंद  गावापयत) 
३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणेकामी मे.अजवानी इं ा इं ा.ली. (िन.र. .४२,०३,१७,९३०/- 
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(अ र  र. .बेचाळ स कोट  तीन लाख सतरा हजार नऊशे तीस) पे ा १५.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .३७,५१,३३,७५३/- 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 – ६२९७      वषय मांक – १०५ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६२/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३१/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, मनपा 
प रसरात बस टिमनल- ा सफर टेशन वकसीत करणे अ) औंध रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे 
बस टिमनल वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा इं ा.ली. (िन.र. .१,२२,१६,५५२/- (अ र  

र. .एक कोट  बावीस लाख सोळा हजार पाचशे बाव न) पे ा ०१.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१,२६,९९,१०६/- 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 – ६२९८      वषय मांक – १०६ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४६३/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३०/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, नािशक फाटा 
ते वाकड या र यावर बी आर ट  एस साठ  Dedicated lane तयार करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा इं 
ा.ली. (िन.र. .४,९८,३१,०४२/- (अ र  र. .चार कोट  अ या णव लाख एकतीस हजार बेचाळ स) पे ा 

०१.९१% जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,०७,८२,८१५/- 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६२९९     वषय मांक – १०७ 
दनांक – २६.०२.२०१४      वभाग– जलिनःसारण 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/७६/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१८/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
जे.एन.एन.यु.आर.एन. योजनेअंतगत ताथवडे गावात वाकडकड ल े ात जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे. वजय ह  साळंूखे (िन.र. .१४,१६,४७,४७०/- (अ र  र. .चौदा कोट  सोळा लाख 
स ेचाळ स हजार चारशे स र) पे ा ३१.६१% 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 – ६३००      वषय मांक – १०८ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– जलिनःसारण 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/७५/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१८/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
जे.एन.एन.यु.आर.एन. योजनेअंतगत ताथवडे गावात पुनावळेकड ल े ात जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे. वजय ह . साळंुखे (िन.र. .११,८५,०३,४५०/- (अ र  र. .अकरा कोट  पं याऐंशी लाख 
तीन हजार चारशे प नास) पे ा ३१.६१% 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 – ६३०१      वषय मांक – १०९ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– जलिनःसारण 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/७७/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, पंपर  िचंचवड 
मनपा या जनिन सारण वभागाकड ल उव रत काडा चे काम करणेकामी मे.चेतास कं ोल िस ट म 
(िन.र. .९७,०४,०४७/- (अ र  र. .स या णव लाख चार हजार स ेचाळ स) पे ा १३.३०% 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३०२      वषय मांक – ११० 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा से. .२३ 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४३/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये,अ भाग 
काय े ातील शु  पा याचे पंप हाऊस कर ता ए स ेस फ डरची यव था करणेकामी मे.इंड यल 
इले क कॉप रेशन  (िन.र. .२३,८०,९३१/- (अ र  र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार नऊशे एकतीस) पे ा   
२९.२९% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०३      वषय मांक – १११ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/३४२/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये,जल े  
. ड/१३ दापोड  प रसरात येथे पा याचे टाक चे आवारात ५ ल.िल. मतेचे संप बांधणेकामी 

मे.एच.एम.क शन (िन.र. .२३,२९,३११/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकोणतीस हजार तीनशे अकरा) 
पे ा १९.००% जा त)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०४      वषय मांक – ११२ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे प  .पाप/ु६/का व/३३९/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये,जल े  
. ड/१ ते १४ म ये आव यक ठकाणी नवीन बोअरवेल घेणेकामी मे.जीवनधारा यूबवेल कंपनी 

(िन.र. .११,१५,५६०/- (अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार पाचशे साठ) पे ा अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०५      वषय मांक – ११३ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा 
सचुक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४०/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये,सन 
२०१३-१४ साठ  जल े  . बी/१ ते बी/८ म ये नवीन बोअरवेल घेणे व देखभाल द ती करणेु कामी 
मे.जीवनधारा यूबवेल कंपनी (िन.र. .११,१९,९३४/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे 
चौतीस) पे ा अंदाजप क य दराने)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०६      वषय मांक – ११४ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा से. .२३ 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४५/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, प.ंिचं. 
मनपा या गवळ माथा व कृ णानगर पंप हाऊस येथील नाद त ु एसीबी व टाटर बदलणेकामी 
मे. लोमक इं जिनअ रंग कॉप रेशन (िन.र. .१२,५४,८५६/- (अ र  र. .बारा लाख चोप न हजार आठशे 
छप न) पे ा २७.००% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०७      वषय मांक – ११५ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये,अ 
भागातील तळवडे,िचखली,िचंचवड,आकुड , से. .२२ प रसरातील पाणीपुरवठा द ती व सुधारणा ु

संबंिधत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .११,४३,२५०/- (अ र  

र. .अकरा लाख ेचाळ स हजार दोनशे प नास) पे ा २९.९९०% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०८      वषय मांक – ११६ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा से. .२३ 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३४४/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/११/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, रावेत अशु  
जलउपसा क  येथे अ नीशमन यं णा बस वणेकामी मे.एनज टेक िस ट स (िन.र. .५,१३,०३९/- 
(अ र  र. .पाच लाख तेरा हजार एकोणचाळ स) पे ा २५.१८% कमी)  या ठेकेदाराबरोबर 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 – ६३०९      वषय मांक – ११७ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७०/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३१/२०१३-१४मधील अ. .०१ अ वये, 
भोसर  लायओ हरखाली बस टिमनल वकसीत करणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .१,७२,७३,५७६/- 
(अ र  र. .एक कोट  बहा र लाख याह र हजार पाचशे शहा र) पे ा १८.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने .१,४६,९२,९९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेमधील िन वदा 
अट नुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार कर याची र कम अदा/वसूल 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 – ६३१०      वषय मांक – ११८ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७७/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३०/२०१३-१४ मधील अ. .०१ 
अ वये,सांगवी फाटा येथील ेड सेपरेटर व लायओ हर बांधणेकामी मे.ट  & ट  इ ा ा.िल.             
(िन.र. .५२,२५,७५,०१३ (बाव न कोट  पंचवीस लाख पं याह र हजार तेरा)) या कामासाठ  सवात कमी 
दराची िन वदा मे.ट  & ट  इ ा ा.िल. यांची .५२,२५,७५,०१३/- ा  झालेली आहे. ठेकेदार यांना 
द.२५/०२/२०१४ रोजी ऑफर कमी करणेबाबत प  दलेले असून यानुसार यांनी द.२६.०२.२०१४ 
रोजी र कम .५१,७५,७५,०१३/- (अ र  र. .एकाव न कोट  पं याह र लाख पं याह र हजार तेरा) 
अशी सुधा रत ऑफर दलेली आहे. ठेकेदार यांची ऑफर संयु क अस याने द. २६.०२.२०१४ रोजी 
यांचेकडून गुणव ा व दजा राखून काम क न दे याचे हमीप  घे यात आले आहे. मे.ट  & ट  इ ा 
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ा.िल. यांची ऑफर र. .५१,७५,७५,०१३/- (अ र  र. .ए काव न कोट  पं याह र लाख पं याह र 
हजार तेरा) या ठेकेदाराबरोबर काम क न घेणेस तसेच ि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. 
(िन.र. .४३,३७,०८,३८७) 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३११      वषय मांक – ११९ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक–मा.शकंुतला धराडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७७/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३०/२०१३-१४ मधील अ. .०१ 
अ वये,सांगवी फाटा येथील ेड सेपरेटर व लायओ हर बांधणेकामी मे.ट  & ट  इ ा ा.िल.             
(िन.र. .५२,२५,७५,०१३ (बाव न कोट  पंचवीस लाख पं याह र हजार तेरा)) या कामासाठ  सवात कमी 
दराची िन वदा मे.ट  & ट  इ ा ा.िल. यांची .५२,२५,७५,०१३/- ा  झालेली आहे. ठेकेदार यांना 
द.२५/०२/२०१४ रोजी ऑफर कमी करणेबाबत प  दलेले असून यानुसार यांनी द.२६.०२.२०१४ 
रोजी र कम .५१,७५,७५,०१३/- (अ र  र. .एकाव न कोट  पं याह र लाख पं याह र हजार तेरा) 
अशी सुधा रत ऑफर दलेली आहे. ठेकेदार यांची ऑफर संयु क अस याने द. २६.०२.२०१४ रोजी 
यांचेकडून गुणव ा व दजा राखून काम क न दे याचे हमीप  घे यात आले आहे. मे.ट  & ट  इ ा 
ा.िल. यांची ऑफर र. .५१,७५,७५,०१३/- (अ र  र. .ए काव न कोट  पं याह र लाख पं याह र 

हजार तेरा) या ठेकेदाराबरोबर काम क न घेणेस तसेच ि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. 
(िन.र. .४३,३७,०८,३८७) 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३१२      वषय मांक – १२० 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४६१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३१/२०१३-१४ मधील अ. .०२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा इमारतीसमोर ल मंुबई पुणे हमर याचे ंद करण क न डांबर करण करणे 
तसेच पी.सी.एम.सी. इमारत प रसरातील संर क िभंत दचाक  वाहनतळ िसमािभंत फुटपाथ इु . 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.आजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .४,२६,०३,५३६/- (अ र  

र. .चार कोट  स वीस लाख तीन हजार पाचशे छ ीस) पे ा १३.६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .३,८६,४९,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 
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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 – ६३१३      वषय मांक – १२१ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४६१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३१/२०१३-१४ मधील अ. .०२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा इमारतीसमोर ल मुंबई पुणे हमर याचे ंद करण क न डांबर करण करणे 
तसेच पी.सी.एम.सी. इमारत प रसरातील संर क िभंत दचाक  वाहनतळ िसमािभंत फुटपाथ इु . 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आजवानी इ ा. ा.िल. (िन.र. .४,२६,०३,५३६/- (अ र  

र. .चार कोट  स वीस लाख तीन हजार पाचशे छ ीस) पे ा १३.६०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .३,८६,४९,९२८/- 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 – ६३१४      वषय मांक – १२२ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४७१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३१/२०१३-१४ मधील अ. .०४ 
अ वये, मंुबई पुणे र यावर ल पंपर  चौक ते िनगड  जकात ना यापयत कब टोन, फुटपाथ, चबस इ. 
थाप य वाहतूक वषयक कामाची देखभाल व द ती करणे अंतगत मुंबईु -पुणे र याचे दापोड  ते 

िनगड  या दर यान या कॉर डॉरचे रोड से ट  ऑ डटनुसार थाप य व व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे.यशक असोिसएटस ् (िन.र. .१,६०,५९,७५७/- (अ र  र. .एक कोट  साठ लाख एकोणसाठ हजार 
सातशे स ाव न) पे ा १७.२८% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१,३९,४८,८६३/- 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. 
---------- 
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ठराव मांक – ६३१५      वषय मांक – १२३ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 भाग .९ संभाजीनगर म ये भुमीपुजन, सां कृितक काय म, जयंती, पु यितथी इ. म.न.पा. 
समारंभासाठ  मंडप व टेज यव था करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा एंटर ायजेस यांना आदेश . 
अ /िन/का व/१००६/२०१३ द.१२/११/२०१३ अ वये देणेत आलेले असुन सदरचे कामाची िन वदा 
र. .७,००,२७९/- इतक  आहे व िन वदा दर ५.५४९% कमी आहे. तर  सदर कामाची िनकड व 
आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधार त खच र. .२२,००,०००/- (र कम पये बावीस ल  फ ) 
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 – ६३१६      वषय मांक – १२४ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
  भाग .१० अजंठानगर व आकुड म ये मंडप वषयक कामे करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस यांना आदेश . अ /िन/का व/१०१४/२०१३ द.१२/११/२०१३ अ वये देणेत आलेले असुन 
सदरचे कामाची िन वदा र. .५,६०,२२४/- इतक  आहे व िन वदा दर ५.५४९% कमी आहे. तर  सदर 
कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधार त खच र. .१८,००,०००/- (र कम पये 
अठरा ल  फ ) 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 – ६३१७      वषय मांक – १२५ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
  भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगरम ये मंडप वषयक कामे करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस यांना आदेश . अ /िन/का व/१०१२/२०१३ द.१२/११/२०१३ अ वये देणेत आलेले असुन 
सदरचे कामाची िन वदा र. .५,६०,२५०/- इतक  आहे व िन वदा दर ५.५५०% कमी आहे. तर  सदर 
कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधार त खच र. .१८,००,०००/- (र कम पये 
अठरा ल  फ ) यास 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 – ६३१८      वषय मांक – १२६ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     नुमोदक–मा. सुषमा तनपुरे  

संदभ:- मा.सदगु  कदम,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव... 
   िचंचवड भाग .२२ म ये महासाधु मोरया गोसावी यांचे संजीवन समाधी महो सवासाठ  (सन 
१३/१४) मंडप यव था करणे या कामा या सुधार त खच र कम १४,०५,०००/- 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 – ६३१९      वषय मांक – १२७ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 

िसतांगण उ ान कासारवाड  येथे देखभाल व संर ण करणेकामी एन.जी. पडवळ या सं थेचे 
काम सु  आहे. या सं थेस पुढ ल एक वष देखभाल व संर ण करणेकामी मुदत वाढ 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 – ६३२०      वषय मांक – १२८ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

क भाग, व ुत वभागातील िन वदा . ९/२९-२०१३/१४ अ वये वाय.सी.एम. हॉ पीटलमधील 
सी.सी.ट . ह  कॅमेरांची वाष क प तीने देखभाल-द ती करणेकामी रु . .६,२१,५७०/- मंजूर आहे. या 
िन वदा कामाम ये खराळवाड  एच.ए. कॉलनी येथील छ पती िशवाजी महाराज पुतळा संर णा या 
कामासाठ  एक सी.सी. ट. ह  कॅमेरा बस वणेत आला आहे. तथा प अजून दोन कॅमेरे, एक ड. ह .आर. 

न व अनुषंिगक सा ह यासह एक वष देखभाल – द ती करणेकामी रु . . ३,५०,०००/- पये 
इत या वाढ व 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 – ६३२१      वषय मांक – १२९ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.माया बारणे यांचा ताव... 

ी राज  ितमूत  असादे यांस फुगेवाड  ना याजवळ ल मनपाचे हॉटेल (राज फॅमीली रे टॉरंट) 
पुढ ल १० वष कालावधीक रता स याचे भाडेदरात ५ ट के वाढ क न चाल वणेक रता करारनामा करणेस 
(महारा  शासन व प.ंिच.मनपाचे परवाना हॉटेल चालकास बंधनकारक राह ल या अट वर) 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 – ६३२२      वषय मांक – १३० 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
      क भागातील भोसर  उप वभागातील (क व न वन ई भागातील) टा यांव न पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  मजुर पुर वणेचे काम मे.शुभम उ ोग पंपर  या सं थेमाफत चालू असून सदर कामाची मुदत 
द.३१/३/२०१४ रोजी संपणार आहे. पाणीपुरवठा व कळ त होऊ नये व कामाची िनकड ल ात घेता 
आ ण मे.शभुम उ ोग यांचा या कामाचा पुवानुभव चांगला अस याने मे.शुभम उ ोग यांना या कामाची 
मुदत संप यानंतर पुढ ल १ वष (३१/३/२०१५) मुदतवाढ दे यास व यासाठ  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 – ६३२३      वषय मांक – १३१ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
से. .२२ िनगड  येथील व ुत दा हनी चालन व देखभाल द तीचे काम मेु .एन.सी.वाय ए टर ायझेस 
यांना आदेश . विन/१अ/२७५/२०११ द.२१/६/२०११ अ वये दे यात आले आहे. सदर कामाची मुदत 
द. १९/३/२०१४ रोजी संपत आहे. सदर व ुत दा हनी चालन व देखभाल द ती करणेचे सन ु २०१४-
१५ कर ताचे कामाची िन वदा कायवाह  चालू असून सदर कामाचे आदेश िमळ यास लागणारा कालावधी 
ल ात घेता मे.एन.सी.वाय. ए टर ायजेस यांना दोन म हने मुदतवाढ देऊन पूव मंजूर दराने येणा-या 
खचास र. .१,६४,०००/- 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 – ६३२४      वषय मांक – १३२ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
मनपाचे पयावरण वभागामाफत पयावरणाचे जतन व पयावरण वषयक जनजागृतीचे कामकाज 

कर यात येते. याक रता व वध मा यमां ारे पयावरणाचे मह व नागर कांपयत पोच व याचा य  
कर यात येतो. पयावरणाचा -हास, याचे मह व, प रणाम, काळजी, उपाययोजना इ याद  बाबत जाणीव 
व जागृती करणे गरजेचे आहे. यासाठ  नागर कांना व वध रंगात आकषक प तीने ासंिगत िच े व 
सवाना समजेल अशा प तीने वॉटर ूफ बोड तयार क न महापािलके या उ ानांम ये तसेच 
महापािलके या मालक या सावजिनक ठकाणी लाव यास पयावरणाचे मह व सव नागर कांपयत 
समज वणे सहज श य आहे. यासाठ  मनपा या पयावरण वभागामाफत उ ानांम ये तसेच मनपा या 
मालक या सावजिनक ठकाणी पयावरण वषयक जनजागृती करणेकामी मे. ओम एंटर ायजेस यांचे 
वै क य वभागामधील िन वदा . ३/२००८-०९ मधील लघु म मा य दरा माणे आव यकतेनुसार 
वॉटर ुफ बोड फोमिशटवर दो ह  बाजंूस ंट ंग, पे ट ंग, मॅट लॅिमनेशन सह क न घेणेकामी येणा-या 
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य  खचास मा यता दे यात येत आहे. तसेच सदरचा खच पयावरण वभागाकड ल मनपा े ात 
पयावरण वषयक आव यक ती कामे करणे (सन २०१३-१४ अंदाजप क महसुली पान . १२४,१२५ 
अ. .११) या लेखािशषामधुन खच  टाक 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 – ६३२५      वषय मांक – १३३ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील व वध वभागांचे अ यावत बैठक यव था फिनचर 

व अनुषंिगक कामे करणेचे काम थाप य वभागामाफत कर यात येत आहे. सदर कामा या 
अंदाजप कात व ुत वषयक बाबींचा समावेश नसलेने व व ुत वभागाकडे याकामी कोणतेह  काम 
चालू नस याने कामाची तातड  वचारात घेता या कामातील व ुतीकरण वषयक कामे मे.िनिमती 
इं जिनअ रंग काप रेशन, पंपर  यांचेकड ल थाप य वषयक काम करणा-या एज सीकडून क न घे यात 
येत आहे. सदर कामाचा व ुत मु य कायालयाकडल मु य शासक य इमारत या लेखािशषामधील 
अ. . १३ चे मनपाचे मु य शासक य इमारतीतील थाप य वभागाकडून फन चर नुतनीकरणाचे 
कामाम ये व ुत वषयक कामे व अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  उपल ध तरतुद मधुन कर यात 
येणार आहे. तर  व ुत मु य कायालया या मु य शासक य इमारत या लेखािशषावर ल अ. . १३ 
वर ल “मनपाचे मु य शासक य इमारतीतील थाप य वभागाकडून फनचर नुतनीकरणाचे कामाम ये 
व ुत वषयक कामे व अनुषंिगक कामे करणे” हे काम मे.िनिमती इं जिनअ रंग काप रेशन, पंपर  
यांचेकड ल थाप य वषयक कामा या (िन. .२१/१२ ---२०१२/१३) िन वदा दरानेच (१७.१७% कमी) थेट 
प तीने परंतू करारनामा क न घे यास व सदर व ुत वषयक कामापोट  बलाची अदायगी होणेस 
र कम पये ३५,७९,५००/- (अ र  र कम पये प तीस लाख एकोणऐंशी हजार पाचशे)इत 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 – ६३२६                 वषय मांक – १३४ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
      मा.कामगार व कायदा मं ालय, भारत सरकार यांनी द.८/१/२०११ राजप (The Gazete of India)  
िस  केलेले आहे. या राजप ानुसार भ व य िनवाह कायदा १९५२ ची अंमलबजावणी महानगरपािलकेस 

बंधनकारक आहे. या काय ानुसार येक सं थेत भ व य िनवाह िनधी कोड नंबर लागू कर यात 
आलेला आहे. या काय ा या तरतूद ची अंमलबजावणी कर याची जबाबदार  मु य मालक (Principle 

Employer) हणून महानगरपािलकेची आहे. यातील मु य तरतुद  हणून महापािलके या अिधन 
असणा-या सव कं ाट  कामगार ता पुर या व पाचे कामगार, बदली कामगार कॉ ॅ ट कामगार इ. 

य  अथवा अ य पणे महानगरपािलकेसाठ  काम करणारे अथवा महानगरपािलकेतफ लाव यात 
येणारे सव कमचा-यांचा/ कामगारांचा समावेश कर यात आलेला आहे. यामुळे महापािलकेम ये ठेकेदार  
प तीने दले या कामावर नेम यात आलेले कामगार अथवा ठेकेदाराने नेमले या कामगारां या पी.एफ. 
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वसूलीबाबत कायवाह  कर यासाठ  ी.िभवाजी बाबुराव पवार यांची भ व य िनवाह िनधी स लागार 
हणून दरमहा र. .२०,०००/- इत या मािसक मानधनावर सहा म हने कालावधीसाठ  िनयु  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 – ६३२७      वषय मांक – १३५ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 पंपर नगर येथे डा को कंपनीजवळ भुयार  माग बांधणे या कामाचे आदेश द.३/१/२०१२ रोजी 
दे यात आलेले असून य  मनपा या ता यात जागा आ यानंतर द.१४/१२/२०१२ रोजी काम चालू 
क न भुयार  मागाचे का ट बॉ सेस पुिशंग करणेसाठ  रे वे खा याची मंजूर  अंदाजे एक ते दड 
म ह यात िमळणे अपे त आहे. सदर कामाअंतगत रे वे मागावर ल िस नल अँड टेिलकॉम केबल 
िश ट ंग करणे अ याव यक आहे. सदरचे काम स ल रे वे वभाग करणार आहे. याबाबत ड ह जनल 
इं जिनअर रे वे यांचे द.२८/८/२०१३ चे प ानुसार रे वे खा यास िस नल अँड टेिलकॉम केबल 
िश ट ंगसाठ  र कम .१०,५५,१५६/- ची मागणी केली असून या माणे सदर र कम अदा करणे 
आव यक आहे. तर  सदर र कम .१०,५५,१५६/- रे वे खा यास 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 – ६३२८      वषय मांक – १३६ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 ीम द तुरे कांचन चं शेखर या मनपा सेवेत आया या पदावर कायरत हो या. द. १८/३/२००९ 
रोजी यांचे सेवािनलंबन कर यात आले आहे. मा. थायी सिमती ठराव . ६३१२ द.२३/९/२००८ व 
वधी सिमती सभा ठराव . ९७ द.९/९/२०१० अ वये यांना एक संधी देऊन पु हा सेवेत समा व  
क न घे यासाठ  ठराव करणेत आले होते. शासनाचे प  द. ४/११/११ अ वये मा.आयु  यांचे तरावर 
िनणय घे याचे कळ वले आहे. ीम. द तुरे कांचन चं शेखर यांचा मुलगा मितमंद आहे. यासंबंधीची 
यो य ती सव कागदप े सादर केलेली आहेत. मानवते या ीने यांचे कुटंूबात कोणतेह  उदरिनवाहाचे 
साधन नस याने यांना शेवटची एक संधी देऊन शासन आदेशानुसार यांची सेवा समा ीचा आदेश र  
क न यांना मनपा सेवेत समा व  क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
    सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३२९      वषय मांक – १३७ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दोन भाग/ े ीय कायालये न याने चालू कर यात आलेली 
आहेत. तर  नवीन फ े ीय कायालयाचे कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे वापराकर ता नवीन टाटा 
मांझा (पे ोल/ डझेल) आ ण शासन अिधकार  ( शासन), सहा.आरो य अिधकार  (आरो य) यांचे 
वापराकर ता येक  एक अशी दोन टाटा सुमो गो ड ( डझेल) मे.टाटा मोटस यांचेकडून आगाऊ र कम 
अदा क न खरेद  करणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणे. सदरची वाहने खरेद ची कायवाह  
भाग तराव न करणेस व सदरचा खच कायशाळा वभागाकडे वाहन खरेद  लेखािशषाव न खच  

टाकणेस 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 – ६३३०      वषय मांक – १३८ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य खाते या घनकचरेची वाढ बघुन शहरातुन मोशी 
कचरा डेपोपयत वाहतुक सु म कोटाची गाईडलाईन २००२ माणे करणे बंधनकारक आहे. यासाठ  
महानगरपािलकेने टडर .७/(ब)/२००७-२००८ म ये टडर या क न MSSIDC यां या कडुन ा  
झाले या लघु म िन वदा दरानुसार व यांचे समवेत झाले या करारानुसार ट याट यात JNNURM  या 
अनुदानातुन १८ यु बक मीटर कॉ पॅ टर वथ ड .पी. अमस खरेद  केले होते. हे कॉ पॅ टर आता जुने 
झा याने याची मता कमी झाली आहे. व शहराचा घनकचरा वाढ याने व आणखीन दोन न वन वॉड 
था पत झा याने आणखी १२ नग कॉ पॅ टर खरेद  करणे अितशय गरजेचे आहे. कॉ पॅ टर हे टडर . 

७/(ब)/ २००७-२००८ चे दरानुसार व अट  शत नुसार १२ नग कॉ पॅ टर हे महारा  सरकार अिधकृत 
MSSIDC कडून ७५%  आगाऊ र कम बँक गॅरंट  घेऊन तातड ने खर द यात यावी व या कॉ पॅ टरला 
लागणारे Tata-Chasis िसंगल ऍ सल ऐवजी म ट  ऍ सल Chasis (Modal no. BS-4-2521) उ पाद त 
कंपनी Tata Motors याचे चिलत ाईजिल ट माणे व Tata Motors या अट  शत माणे 100%  
ऍड हा स पेमट देऊन व MSSIDC कडुन या Chasis चे Indemnity Bond घेवुन कर यात यावे. यास 
लागणार खच पयावरण/कायशाळा यांचेमाफत करणे व यास 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३३१      वषय मांक – १३९ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 
तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट ५ लाख)  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३३२      वषय मांक – १४० 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची दोन भाग/ े ीय कायालये न याने चालू कर यात आलेली 
आहेत. तर  नवीन फ े ीय कायालयाचे कायकार  अिभयंता ( थाप य) यांचे वापराकर ता नवीन टाटा 
मांझा (पे ोल/ डझेल) आ ण शासन अिधकार  ( शासन), सहा.आरो य अिधकार  (आरो य) यांचे 
वापराकर ता येक  एक अशी दोन टाटा सुमो गो ड ( डझेल) मे.टाटा मोटस यांचेकडून आगाऊ र कम 
अदा क न खरेद  करणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणे. सदरची वाहने खरेद ची कायवाह  
भाग तराव न करणेस व सदरचा खच कायशाळा वभागाकडे वाहन खरेद  लेखािशषाव न खच  

टाकणेस 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 – ६३३३      वषय मांक – १४१ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड मनपा मु य इमारतीत येक मज यावर ल लॉबीम ये मनपाम ये येणा-या 
नागर कांना मनपा या व वध क पांची मा हती हावी व जागेचे सुशोिभकरण करणेसाठ  क पांचे 
एनलाजमट फोमिशटवर ं टंग पे ट ंग मॅट लॅिमनेशन करणेसाठ  व यो य या ठकाणी लावणेसाठ  
थाप य वभागाकडून (ब भाग) कोटेशन ारे १२४/२०१३ द.१२/१०/१३ माग वणेत आलेले होते. 

मे.ओम एंटर ायजेस यांचेकड ल लघु म दर र. ४३४/- ती वे.फूट यास मा.आयु  यांनी मा यता 
दलेली आहे. व थायी सिमती ठराव . ४५८२ द.२९/१०/१३ रोजी मंजूर  दली आहे. मे.ओम 
एंटर ायजेस यांचे या मा य लघु म र. .४३४/- ित वे.फूट या दराने मनपा य सव कार या 
योजनांची िस  जनजागृती तसेच ासंिगक िच े यासारखे व इतर फोटो इनलाजमट फोमिसटवर 
ंट ंग पे ट ंग मेट लॅिमनेशन करणेसाठ  पुढ ल ३ वषाकर ता कर यास तसेच येणारे 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३३४      वषय मांक – १४२ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 भाग .१६ मधील आर ण .१७१ एक एकर उ ान व एक एकर डांगण यासाठ  पान . 
६७ अ. .५३ मधून ५ लाख पये वर ल कामास वग 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 – ६३३५      वषय मांक – १४३ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा. सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ताव... 
      िशवजयंती बोधन या यानमाला यावष पासून एच.ए. कॉलनी प रसरात सु  क न यासाठ या 
वाढ व खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीिनिम ह  एच.ए. 
कॉलनी पंपर  येथील पुत याजवळ मनपा या वतीने या यानमाला 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 – ६३३६      वषय मांक – १४४ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/४७६/१४, द.२६/०२/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .मु यालय/HO/३०/२०१३-१४ मधील अ. .०३ 
अ वये, के.एस.बी. चौकात उ डाणपुल बांधणेकामी मे.जे कुमार इ ा. ोजे टस िल् . 
(िन.र. .१०९,६६,०९,८९२/- (अ र  र. .एकशे नऊ कोट  सहास  लाख नऊ हजार आठशे या णव) )  या 
ठेकेदाराकडून र. .१०९,२६,०९,८९२/- (अ र  र. .एकशे नऊ कोट  स वीस लाख नऊ हजार आठशे 
या णव) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदेमधील िन वदा अट  व शत माणे व िनयमानुसार देय 
असले या बांधकाम सा ह या 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.  
(िन.र. .९१,८९,७६,०६७/-) 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३३७      वषय मांक – १४५ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
      मनपा शासक य इमारतीम ये सी.सी.ट . ह  यं णा उभारणे कामाची िन वदा नोट स . १४/३-
२०१३-१४ अ वये र. .१,७४,२७,७३७/- या रकमेची िन वदा िस  कर यात आली होती. सदर 
िन वदेम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.६३% कमी) या दराची मे.वैभव एंटर ायजेस यांची 
िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.वैभव एंटर ायजेस यांचेकडून क न 
घेणेस व यो य तो करारनामा 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 – ६३३८      वषय मांक – १४६ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
   व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (ब भाग वायसीएमएच णालय) 
कामाची िन वदा नोट स . १४/१-२०१३/१४ अ वये र. .३९,२०,५७२/- या रकमेची िन वदा िस  
करणेत आली होती. सदर िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.७१% कमी) या दराची 
मे.वैभव एंटर ायजेस यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.वैभव 
इंटर ायजेस यांचेकडून क न घेणेस व यो य तो 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 – ६३३९      वषय मांक – १४७ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.अ वनाश टेकावडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव... 
      व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (क भाग भोसर ) कामाची िन वदा नोट स 
. १४/५-२०१३/१४ अ वये र. .४४,५२,४७९/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली होती. सदर 

िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.६५% कमी) या दराची मे.फोिन स इ ा चर 
यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.फोिन स इ ा चर यांचेकडून 
क न घेणेस व यो य तो 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३४०      वषय मांक – १४८ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
      दिलप वगसरकर ऍकॅडमी थेरगाव स.न.९ येथील खेळाडंूना मोफत केट िश ण दे यात येत 
असून कोण याह  कारचा लाभ घेत नस याने सदरचे सव िश णाथ  मुले मनपा प रसरातील 
अस याने तसेच सं थेची आिथक प र थती पाहता मनपा या मालक या इंनडोअर टेड यमला 
असले या व ुत िमटरचे बील (थक त व पुढ ल काळातील) मनपाने भर यात यावे. तसेच सदर या 
सं थेबरोबर यापूव  झालेला करारनामा द तीसाठ  यो य या बदलासु ह मंजूर 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 – ६३४१      वषय मांक – १४९ 
दनाकं – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दरसंचार वभागामाफत माू .पदािधकार /अिधकार  कमचार  व 
मनपाचे व वध कायालये यांना मे.आयड या कंपनीची मोबाईल िसम सु वधा पुर व यात येते. मनपा या 
यमुनानगर दवाखाना येथे बीएसएनएल यांची दर वनी सेवा तां क कारणा तव बंद झालेली असून ु
संपकासाठ  कोण याह  कारची सु वधा उपल ध नस याने सदर ठकाणी मे.आयड या यांची मोबाईल 
िसम सु वधा व भ व यात आव यकते माणे मनपाचे व वध कायालयांस मे.आयड या कंपनीचे मोबाईल 
िसम सु वधा पुर व यास व होणा-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 – ६३४२      वषय मांक – १५० 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 ी.अिनल सखाराम खैरे यांची ाणीसं हालय संचालक पदाची मुदत द. ७/२/२०१४ रोजी 
सपंु ात आली असून यांची सेवा १ दवस खंड त क न द. ९/२/१४ पासून पुढ ल सहा म ह यांकर ता 
दरमहा र. .४५,०००/- (अ र  पंचेचाळ स हजार फ ) एक त मानधनावर नेमणूक कर यास व 
याकामी 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३४३      वषय मांक – १५१ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा. सदगु  कदम  
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 िनगड  गावठाण . .१३ मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा असून सदर यायामशाळा ह  
हनुमान पोटस ऍकॅडमी हनुमान हे थ लब् , मोरेव ती, साई मंद रामागे, गाव मौजे िचखली ता.हवेली, 
ज. पुणे - ४११ ०१४ रोजी न दणी . महारा  १९६१/२०११ पुणे यांना चाल व यास देणेकामी 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 – ६३४४      वषय मांक – १५२ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या आिथक वषाम ये तावात नमुद माणे 

तरतुद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट ५ लाख)  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३४५      वषय मांक – १५३ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम  
संदभ:- मा. वनया तापक र, मा.सदगु  कदम यांचा ताव... 
 क भागातील भोसर  उप वभागातील (क व नवीन ई भागातील) टा यांव न पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  मजूर पुर वणेचे काम मे.शुभम उ ोग पंपर  या सं थेमाफत चालू असून सदर कामाची मुदत 
द. ३१/३/२०१४ रोजी संपणार आहे. पाणीपुरवठा व कळ त होऊ नये व कामाची िनकड ल ात घेता 
आ ण मे.शुभम उ ोग यांचा या कामाचा पुवानुभव चांगला अस याने मे.शुभम उ ोग यांना कामाची 
मुदत संप यानंतर पुढ ल १ वष (३१/३/२०१५) मुदतवाढ दे यास व यासाठ  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 – ६३४६      वषय मांक – १५४ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
 व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (ड भाग) कामाची िन वदा नोट स . 
१४/१०-२०१३/१४ अ वये र. .८५,६७,२५०/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली होती. सदर 
िन वदेम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.६७% कमी) या दराची मे.फोिन स इ ा चर 
यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.फोिन स इ ा चर यांचेकडून 
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क न घेणेस व यो य तो 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 – ६३४७      वषय मांक – १५५ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (अ भाग आकुड ) कामाची िन वदा 

नोट स . १४/२-२०१३/१४ अ वये र. .३६,२७,६८२/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली होती. 
सदर िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.७३% कमी) या दराची मे.वैभव एंटर ायजेस 
यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.वैभव एंटर ायजेस यांचेकडून 
क न घेणेस व यो य तो 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 – ६३४८      वषय मांक – १५६ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा. सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (ब भाग तालेरा) कामाची िन वदा नोट स 

. १४/४-२०१३/१४ अ वये र. .४३,४७,८२४/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली होती. सदर 
िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.८५% कमी) या दराची मे. फोिन स इ ा चर 
यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे. फोिन स इ ा चर यांचेकडून 
क न घेणेस व यो य तो 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 – ६३४९      वषय मांक – १५७ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ज.श.ुके. या ठकाणी सी.सी.ट . ह . यं णा बस वणे कामाची 

िन वदा नोट स .१४/६-२०१३/१४ अ वये र. .१,११,५४,९३८/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली 
होती. सदर िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.५०% कमी) या दराची मे. फोिन स 
इ ा चर यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे. फोिन स 
इ ा चर यांचेकडून क न घेणेस व यो य तो 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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६३५०      वषय मांक – १५८ 
दनांक – २६.०२.२०१४        
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव... 
व वध णालयांम ये सी.सी.ट . ह . यं णा उभारणे (अ भाग यमुनानगर) कामाची िन वदा 

नोट स . १४/८-२०१३/१४ अ वये र. .३६,२७,६८२/- या रकमेची िन वदा िस  करणेत आली होती. 
सदर िन वदाम ये ा  िन वदा दराम ये लघु म दराची (०.८०% कमी) या दराची मे.वैभव एंटर ायजेस 
यांची िन वदा ा  झाली असून सदरचे काम लघु म िन वदाधारक मे.वैभव एंटर ायजेस यांचेकडून 
क न घेणेस व यो य तो 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. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक - मा.संिगता भ डवे  

 
शु वार दनांक २८/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत सभा तहकुब कर यात यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
----------. 

 
 

मा.सभापती :- शु वार दनांक २८/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत सभा  
      तहकुब करणेत येत आहे. 
 
 
 

                                   (जगताप नवनाथ द ु) 
                                    सभापती 
                                   थायी सिमती 
                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक– १०२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २६/०२/२०१४ (स.११.०० व द.ु५.३० वा.) ची तहकुब सभा) 
 

दनांक- २८/०२/२०१४                           वेळ- सकाळ  ११.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २६/०२/२०१४ ची तहकुब सभा 

शु वार दनांक २८/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० 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.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.गावडे, मा.माने, मा.ढेरे, मा.फंुदे,  मा.दरगुडेु , 
मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य लेखाप र क, मा.दधेकरु , 
मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, 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.च हाण – आरो य 
कायकार  अिधकार , मा.पोमण – संगणक अिधकार , मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा.बोदडे – शासन 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

           

       -------- 
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ठराव मांक – ६३५१      वषय मांक – १५९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत  
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/११०/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, ऊजा 
बचत काय मांतगत यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील हायमा ट द याचे नुतनीकरण 
करणकेामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,२६,९७६/- [अ र  र. .चौदा लाख स वीस हजार नऊशे 
शहाह र] पे ा १४.९९% 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 – ६३५२      वषय मांक – १६० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१११/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, मनपा 
भवन उप वभागातील डांगणामधील व ुत वषयक व द तीची कामे करणेकामी मेु . टार इले कल 
स हसेस (िन.र. .७,०१,३३५/- [अ र  र. .सात लाख एक हजार ितनशे प तीस] पे ा २५.०६% 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 – ६३५३      वषय मांक – १६१ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत  
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
वायसीएम णालयामधील व ुतीकरणाचे नुतणीकरण करणेकामी मे. माट इं जिनअर ंग  
(िन.र. .८,१५,०७२/- [अ र  र. .आठ लाख पंधरा हजार बहा र] पे ा २९.००६% 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 – ६३५४      वषय मांक – १६२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/११२/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, मनपा 
भवन उप वभागातील सो. हे. द यांची नाद त केबल बदलणेकामी मेु .मिनकॉम इले कल  
(िन.र. .७,४९,९६६/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे सहास ] पे ा ४२.०३०% 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 – ६३५५      वषय मांक – १६३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत  
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२०/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, क 
भाग इमारतीमधील व ुत यं णेची द तीची कामे करणेकामी मेु .के.ड .इले क स  

(िन.र. .७,१४,१३४/- [अ र  र. .सात लाख चौदा हजार एकशे चौतीस] पे ा २२.९९% 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 – ६३५६      वषय मांक – १६४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३२६/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७५ अ वये, क 
भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात वतरण यव थेवर ल नाद त झालेले हॉ ह बदलु णेकामी 

मे. जत  पु षो म पाट ल (िन.र. .६,९९,९९७/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे 
स या णव] पे ा २०.३०% 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 – ६३५७      वषय मांक – १६५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३२७/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६५ अ वये, 
भाग .६ WD4 ते नािशक र ता (गंधवनगर ) पयत ३०० मी.मी. यासाची ड .आय. पाईपलाईन 

पुर वणे व टाकणेकामी मे.एच.सी.लुंकड (िन.र. .२३,३४,०७६/- [अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
शहा र] पे ा ६.००% 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 – ६३५८      वषय मांक – १६६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३२८/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७७ अ वये, 
जल े  .७ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणे (१३-१४) मे.बालाजी इं जिनयस 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १६.८८% 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 – ६३५९      वषय मांक – १६७ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२०/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, क 
भाग इमारतीमधील व ुत यं णेची द तीची कामे करणेु कामी मे.के.ड . इले क स ्

(िन.र. .७,१४,१३४/- [अ र  र. .सात लाख चौदा हजार एकशे चौतीस] पे ा २२.९९% 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 – ६३६०      वषय मांक – १६८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व तु 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/११२/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, मनपा 
भवन उप वभागातील सो. हे. द यांची नाद त केबल बदलणेु कामी मे.मिनकॉम इले क स ्
(िन.र. .७,४९,९६६/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे सहास ] पे ा ४२.०३०% 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 – ६३६१      वषय मांक – १६९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१२१/२०१४, द.२६/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३३ अ वये, 
वायसीएम णालयामधील व ुतीकरणाचे नुतनीकरण करणेकामी मे. माट इं जिनअर ंग 
(िन.र. .८,१५,०७२/- [अ र  र. .आठ लाख पंधरा हजार बहा र] पे ा २९.००% 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 – ६३६२      वषय मांक – १७० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/७६/२०१४, द.१४/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, अ 
भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग २ वेणीनगर सहयोगनगर प रसरात आव यकतेनुसार 

नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,२८,२२१/- [अ र  
र. .चौदा लाख अ ठावीस हजार दोनशे एकवीस] पे ा ०.२५% 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 – ६३६३      वषय मांक – १७१ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/७८/२०१४, द.१४/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, अ 
भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ३ प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या 
फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,२८,२२१/- [अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस 
हजार दोनशे एकवीस] पे ा ०.२५% 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 – ६३६४      वषय मांक – १७२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/८०/२०१४, द.१८/०१/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग 
.२० िचचंवडे नगर मधील ओम कॉलनी व िशवनेर  प रसरातील उजा बचती अंतगत नाद त फट ंग ु

बदलून LED कारचे फट ंग बस वणेकामी मे.ऑ प इले क स (िन.र. .९,५१,६४०/- [अ र  र. .नऊ 
लाख ए काव न हजार सहाशे चाळ स] पे ा १२.४०% 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 – ६३६५      वषय मांक – १७३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक– मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/७४/२०१४, द.१४/०२/२०१४. 
       मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, अ 
भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ३ प रसरात आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या 
फट ंग बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१४,२८,२२१/- [अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस 
हजार दोनशे एकवीस] पे ा ०.२५% 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 – ६३६६      वषय मांक – १७४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०१/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१०१ अ वये, 
से.नं.४, ६ व ९ म ये उवर त ठकाणी ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा १८.९९% 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 – ६३६७      वषय मांक – १७५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०२/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६८ अ वये, 
जल े  . क / ४ वॉड . ३४ ग हाणेव ती िशतलबाग प रसरात ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा 
२१.७६% 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 – ६३६८      वषय मांक – १७६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०३/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वषयक द तीची कामे करणेु कामी मे.एम.जी.माने 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २१.७९% 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 – ६३६९      वषय मांक – १७७ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०४/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
जल े  . वॉड .४ .३६ लांडेवाड  प रसरात ठक ठकाणी ड आय पाईप लाईन टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा 
१३.४२% 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 – ६३७०      वषय मांक – १७८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक– मा.छाया साबळे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०५/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५५ अ वये, 
जल े  .५ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.एम.जी.माने 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा २१.७६% 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 – ६३७१      वषय मांक – १७९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०६/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७२ अ वये, 
जल े  .क/४ वॉड .२९ इं ायणीनगर प रसरात ठक ठकाणी ड.आय पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा 
२१.७६% 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 – ६३७२      वषय मांक – १८० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०७/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७१ अ वये, 
जल े  .क/४ वॉड .२९ इं ायणीनगर, भगतव ती, गुळवे व ती प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
द तीची कामे करणेु कामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .५,६९,७८१/- [अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ 
हजार सातसे ए याऐंशी] पे ा २३.४०% 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 – ६३७३      वषय मांक – १८१ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०८/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, 
जल े  .क/४ वॉड .३५ भोसर  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी पे ा 
२१.७६% 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 – ६३७४      वषय मांक – १८२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३००/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
मोशीतील उंच जलकंुभ ते मोशी आळंद  चौकापयत ४०० मी.मी. यासाची मु य जलवाह नी टाकणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी पे ा 
१८.९९% 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 सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६३७५      वषय मांक – १८३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक– मा. वनया तापक र   
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९९/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ अ वये, क 
भाग पाणीपुरवठा भोसर  उप वभागात ठक ठकाणी ड.आय पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी 

इं जिनअस (िन.र. .१३,९९,७३५/- [अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार सातशे प तीस पे ा १८.००% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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 – ६३७६      वषय मांक – १८४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक– मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९८/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, 
जल े  ९ म ये उव रत ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  ड.आय पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .२३,२५,२६८/- [अ र  र. .तेवीस लाख पंचवीस हजार दोनशे अडुस  पे ा १८.००% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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 – ६३७७      वषय मांक – १८५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९७/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७४ अ वये, 
जल े  .ड/६ रहाटणीम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा कर यासाठ  डझाईननुसार 
नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२१,००,९६८/- [अ र  
र. .एकवीस लाख नऊशे अडुस  पे ा १८.६८% 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 – ६३७८      वषय मांक – १८६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९६/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११७ अ वये, 
जल े  .ड/९ पंपळे सौदागर पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा कर यासाठ  
डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२१,००,०४५/- 

[अ र  र. .एकवीस लाख पंचेचाळ स पे ा १४.००% 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 – ६३७९      वषय मांक – १८७ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९५/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५८ अ वये, 
जल े  .ड/१२ पंपळे गुरवम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .११,०३,४३६/- [अ र  र. .अकरा लाख तीन हजार चारशे छ ीस पे ा ३०.१९९% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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 – ६३८०      वषय मांक – १८८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९३/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .६७ अ वये, 
जल े  .९ म ये उव रत ठकाणी पाणीपाणीपुरव यासाठ  ड .आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय 
इं जिनअस (िन.र. .२३,२५,२६८/- [अ र  र. .तेवीस लाख पंचवीस हजार दोनशे अडुस  पे ा १८.००% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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 – ६३८१      वषय मांक – १८९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९२/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
जल े  .ड/१५ मधील भाग .४४ पंपर  वाघेरे प रसरात जु या पाईपलाईन बदलून नवीन 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .२२,४९,६६७/- [अ र  र. .बावीस लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे सदस  पे ा ु १८.६८% 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 – ६३८२      वषय मांक – १९० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक– मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९१/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, 
जल े  .ड/७ नवी सांगवी येथे पा या या टाक या वतरण यव थेत सुधारणा कर यासाठ  
डजाईननुसार नवीव पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .२१,००,१०५/- 

[अ र  र. .एकवीस लाख एकशे पाच पे ा १८.००% 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 – ६३८३      वषय मांक – १९१ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक– मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२९०/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७८ अ वये, 
जल े  .ड/४ थेरगावम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा कर यासाठ  डजाईननुसार 
नवीव पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.पी. ह  देशमुख (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स पे ा १४.८१% 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 – ६३८४      वषय मांक – १९२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८९/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५२ अ वये, वॉड 
. ८१ वजयनगर काळेवाड  म ये न याने वकिसत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 

मे.पी. ह  देशमुख (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स पे ा १४.८१% 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 – ६३८५      वषय मांक – १९३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८८/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११५ अ वये, 
जल े  .८ म ये पाणीपुरवठा वतरण निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे.यािसन क शन 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐशी पे ा १८.१८% 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 – ६३८६      वषय मांक – १९४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८७/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१०८ अ वये, 
जल े  .ड/४ काळेवाड म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेु कामी मे.यािसन 
क शन (िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार ितनशे पं याऐशी पे ा 
२८.७७९% 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 – ६३८७      वषय मांक – १९५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक– मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८६/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९२ अ वये, 
जल े  .ड/७ पंपळेिनलख पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .यािसन 
क शन (िन.र. .८,४०,४१८/- [अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार चारशे अठरा पे ा २६.७८% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 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 – ६३८८      वषय मांक – १९६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक– मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८५/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपरुवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१०७ अ वये, 
जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .यािसन 
क शन (िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार ितनशे पं याऐंशी पे ा 
२५.७८% 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 – ६३८९      वषय मांक – १९७ 
दनाकं – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक– मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८४/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१११ अ वये, 
जल े  .३ गु वहार, लांडेनगर से. .१ चा भाग धावडेव ती, सदगु नगर, देवकर व ती, च पाणी 
वसाहत, अ यनगर, शा ी चौक प रसर हता मा चौक प रसरु , महारा  चौक प रसर, इ. प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक द तीची कामेु  करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा 
लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी पे ा २२.२२% 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 – ६३९०      वषय मांक – १९८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शे ट      अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८३/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
मोशी देहर ता येथे न याने वकिसत होणाू -या भागात ड.आय पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे शहाऐंशी पे ा १८.०४९% 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 – ६३९१      वषय मांक – १९९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८२/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .५७ अ वये, सन 
२०१३-१४ साठ  जल े  . बी/२ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण यव थेती िलकेजेस काढणे व देखभाल 
द तीची कामे टाकणेकामी मेु .देव क शन (िन.र. .१३,९९,३५४/- [अ र  र. .तेरा लाख न या णव 
हजार ितनशे चोप न पे ा ३२.२७% 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 – ६३९२      वषय मांक – २०० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८१/२०१४, द.२५/०२/२०४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा कायालयाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
जल े  . ड/४ थेरगाव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीचीु  कामे करणेकामी मे.देव 
क शन (िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार ितनशे पं याऐंशी पे ा 
३१.२७०% 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 – ६३९३      वषय मांक – २०१ 
दनांक – २६.०२.२०१४       वभाग–पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२८०/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .११८ अ वये, सन 
२०१३-१४ साठ  जल े  . बी/८ अंतगत भाटनगर, वैशालीनगर, आनंदनगर प रसरात पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणे कामी मेु .सातव कॉ ॅ टर 
(िन.र. .१८,२०,६७१/- [अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सहाशे एकाह र] पे ा ३०.३९९ % 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 – ६३९४      वषय मांक – २०२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके   अनुमोदक– मा. बारणे माया संतोष 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७९/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ६२ अ वये, सन २०१३-
१४ साठ  जल े  .बी/७ अंतगत पाणीपुरवठा वतरण याव थेतील िलकजेस काढणे व देखभाल 
द तीचीु  कामे करणकेामी मे. सातव कॉ ॅ टर (िन.र. . १४,९९,७४७/- [अ र  र. . चौदा लाख 
न यानो हजार सातशे स ेचाळ स] पे ा ३०.७०० % 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 – ६३९५      वषय मांक – २०३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब         अनुमोदक–मा.भालेकर अ णा दलीप 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७८/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ८१ अ वये, सन २०१३-
१४ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत बी- लॉक, शा ीनगर, कैलासनगर प रसरात पाणीपुरवठा वतरण 
याव थेतील िलकजेस काढणे व देखभाल द तीचीु  कामे करणकेामी मे. सातव कॉ ॅ टर (िन.र. . 
१४,००,३०९/- [अ र  र. . चौदा लाख सातशे नऊ] पे ा ३०.७७ % 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 – ६३९६      वषय मांक – २०४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. मा. बारणे माया संतोष        अनुमोदक–मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७७/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ५१ अ वये, क भाग 
व ुत पंप व अनिधकृत नळ कने शन तोड यासाठ  मजुरासह वाहन पुर वणेकामी मे. शुभम उ ोग 
(िन.र. . ७,०३,२३०/- [अ र  र. . सात लाख तीन हजार दोनशे तीस] पे ा ७.७७७ % 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 – ६३९७      वषय मांक – २०५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. कदम सदगु  महादेव         अनुमोदक–मा.शडगे आशा सुखदेव 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७६/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ०६ अ वये, जल े  
.ड/४, थेरगावम ये टॅकर ारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. सुदशन वॉटर स लायस (िन.र. . 

८,४०,३५०/- [अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे प नास] पे ा १.२५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६३९८      वषय मांक – २०६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. भ डवे संिगता राज     अनुमोदक–मा. कदम सदगु  महादेव 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७५/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ४० अ वये, जल े  
.ड/१, वाकड प रसरात टॅकर ारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस (िन.र. . 

८,४०,०३५/- [अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार प ीस] पे ा १.००% 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 – ६३९९      वषय मांक – २०७ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. बारणे माया संतोष         अनुमोदक–मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७४/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . १३ अ वये, जल े  
.ड/१, वाकड म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु मे. यशक असोिसए स 

(िन.र. .८,४०,३८५/- [अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार तीनशे पंचाअंशी] पे ा ३१.३१९% 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 – ६४००      वषय मांक – २०८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७३/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ०२ अ वये, बो-हाडेवाड  
येथे न याने वकिसत होणा-या भागात ड.आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे. के.पी. क शन 
(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. . सहा लाख न यान  हजार नऊशे शहाअंशी] पे ा ९.९८९% 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 – ६४०१      वषय मांक – २०९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वाघेरे सुिनता राजेश         अनुमोदक–मा. छाया जग नाथ साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७२/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ४६ अ वये, 
जलशु द करण से. .२३ मधील व वध इमारतींना रंगकाम करणेकामी मे. िशवम एंटर ायझेस (िन.र. . 
१५,२३,५८७/- [अ र  र. . पंधरा लाख तेवीस हजार पाचशे स याअंशी] पे ा १८.८०९% 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 – ६४०२      वषय मांक – २१० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे   अनुमोदक–मा.तनपुरे सुषमा राज  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७१/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ८ अ वये, जल े  
.ड/१२, पंपळेगुरव पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी डझाईननुसार न वन 

पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. ांजल कॉप रेशन (िन.र. . २१,००,७६४/- [अ र  र. . एक वस 
लाख सातशे चौस ] पे ा (७.१२० % 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 – ६४०३      वषय मांक – २११ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया जग नाथ साबळे    अनुमोदक–मा.भ डवे संिगता राज  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२७०/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ४६ अ वये, 
जलशु द करण क  से.२३ येथे अंतगत बैठक यव था करणेकामी मे. गायकवाड रहेशकुमार रामदास 
(िन.र. . १८,१३,९०८/- [अ र  र. . अठरा लाख तेरा हजार नऊशे आठ] पे ा ( १७.०० % 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 – ६४०४      वषय मांक – २१२ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.भालेकर अ णा दलीप    अनुमोदक–मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२६९/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ७६ अ वये, जल े  
.ड/१५ मधील भाग . ४५ पंपर  वाघेरे प रसरात जु या पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन 

टाकणेकामी मे. सागर क शन (िन.र. . २२,४९,६६७/- [अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास 
हजार सहाशे सदसु ] पे ा ( १७.१० % 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 – ६४०५      वषय मांक – २१३ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगताप नवनाथ द  ु    अनुमोदक–मा. जगद श शेटट  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२६८/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . १०२ अ वये, जल े  
.क/१ व २ म ये पाणी पुरवठा होणा या भागात द ती वषयक कामे करणेकामी मेु . महेश उ ोग 

(िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. . सहा लाख न यानो हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा (२२.९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६४०६      वषय मांक – २१४ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. कदम सदगु  महादेव    अनुमोदक–मा. शडगे आशा सखुदेव 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२६७/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . २७ अ वये, जल े  . 
७ व जल े  . ६ या काटेव ती भागात पाणी पुरवठा द तीचे कामे करणेकामी मेु . भ  
एंटर ायजेस (िन.र. .६,९९,९८६/- [अ र  र. . सहा लाख न यानो हजार नऊशे शहाऐंशी] पे ा (१४.४० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६४०७      वषय मांक – २१५ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जगद श शेटट      अनुमोदक–मा.जगताप नवनाथ द  ु
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२६६/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ५ अ वये, जल े  . 
ड/१४ नवी सांगवी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व करकोळ द तीचे कामे करणेकामी मेु . 
यंका एंटर ायजेस (िन.र. .११,११,९६२/- [अ र  र. . अकरा लाख अकरा हजार नऊशे बास ] पे ा 

(२८.५६०% 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 – ६४०८      वषय मांक – २१६ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सौ. तनपुरे सुषमा राज         अनुमोदक–मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/२६५/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . १०५ अ वये, कासारवाड  
उप वभागातील उंच टा यांची शा य प दतीने िलकेज ( ाऊट ंग) व रंगसफेद  करणेकामी मे. राजनंदा 
क शन (िन.र. .९,३१,०२९/- [अ र  र. . नऊ लाख अकरा हजार नऊशे बास ] पे ा (२८.५६०% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६४०९      वषय मांक – २१७ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बारणे माया संतोष     अनुमोदक–मा. भालेकर अ णा दलीप 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३१२/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ४७ अ वये, जल े  . 
अ/२,अ/३,अ/४,अ/५,अ/६ व अ/९ प रसरात हॉ ह बस वण,े गळती थांब वणे व करकोळ द ती व ु
तातड चे कामे करणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,९९,५११/- [अ र  र. . चो वस 
लाख न यान  हजार पाचशे अकरा] पे ा (२९.८३९% 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 – ६४१०      वषय मांक – २१८ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया दप(आबा) तापक र   अनुमोदक–मा.छाया जग नाथ साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३११/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . १०० अ वये, जल े  . 
अ/५ म ये िचखली गावठाण व इतर प रसरात पाईप लाईन टाकणेकामी मे. जय इं जिनअस 
(िन.र. .२४,९९,५६०/- [अ र  र. . चो वस लाख न यान  हजार पाचशे साठ] पे ा (१६.७०% 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 – ६४११      वषय मांक – २१९ 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे         अनुमोदक–मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३१०/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ४४ अ वये, जल े  . 
अ/१, अ/७, अ/८ प रसरातील पा या या टाक ची व आवारातील इतर आक मक थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२४,९८,७७२/- [अ र  र. . चो वस लाख अठयान  
हजार सातशे बहा र] पे ा (३०.१९९% 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 – ६४१२      वषय मांक – २२० 
दनांक – २८.०२.२०१४       वभाग– पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत(भाऊ) साहेबराव वाळके   अनुमोदक–मा. जगद श शेटट  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .पापु/६/का व/३०९/२०१४, द.२५/०२/२०१४. 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. . ९६ अ वये, अ 
भागातील जल े  .अ/८ मधील िनगड  गांवठाण इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप 

लाईन टाकणे व जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीचे कामे करणेकामी मेु . पी. ह . 
देशमुख (िन.र. . १६,८०,६७६/- [अ र  र. . सोळा लाख अंशी हजार सहाशे शहा र] पे ा (२८.३९९% 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ६४१३     वषय मांक – २२१ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५०/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये भाग .४७ 
काळेवाड  मधील भागातील पे ह ंग लॉकची द ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामीु  
मे. ी क स शन (िन.र. .१७,४९,८६५/-) (अ र  र. .सतरा लाख एकोणप नास हजार आठशे पास ) 
पे ा ३४.९९ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९४,४८५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४१४     वषय मांक – २२२ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४९/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५८ अ वये . भाग .४९ मधील 
पवार नगर थेरगांव प रसराम ये पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ी क स शन (िन.र. .१७,४३,१२४/-) (अ र  र. .सतरा लाख ेचाळ स  हजार एकशे चोवीस) 
पे ा ३४.९९ %  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८९,८६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४१५     वषय मांक – २२३ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सौ.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४८/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये थेरगांव भाग 
.५१ गणेशनगर, संतोषनगर, मंगलनगर व उव रत प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.एस.बी.सवई (िन.र. .१७,५०,६८४/-) (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे चौ-याऐंशी) पे ा 
३६.०१० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७६,२७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४१६     वषय मांक – २२४ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सौ.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१४७/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये भाग .५३ 
वाकड गावठाण येथे मशानभूमी जवळ घाट बांधणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .१७,५०,७००/-) 
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(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २५.५० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१३,६९,४८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या 
तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर ू
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 – ६४१७     वषय मांक – २२५ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६४/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये भोसर  भाग 
.३३ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी उदयान भोसर  येथील िसमािभंतीवर तार फेसींग करणे  व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश क स शन (िन.र. .२१,००,६३४/-) (अ र  
र. .एकवीस लाख सहाशे चौतीस) पे ा ३६.९९० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,८९,७९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  
मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४१८     वषय मांक – २२६ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६५/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये  
भाग .२९ मधील से. .१० व १२ म ये टॉमवॉटर लाईन टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर  

(िन.र. .१४,००,५६०/-) (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा २६.५३९ % कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,८०,३०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , 
िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स आिधन राहन ू
यांचे बरोबर 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 – ६४१९     वषय मांक – २२७ 
दनाकं – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६६/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये दापोड  येथील 
भाग .६१ मधील भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयास अशोकच ासह मेघडंबर ,चारह  बाजूंर  

अन ेकेबल काच बस वणे व भारतीय संवीधाना या ता वकांची ितकृती तयार करणेकामी मे.एच.एम. 
क स शन (िन.र. .१४,३२,८०४/-) (अ र  र. .चौदा लाख ब ीस हजार आठशेचार) पे ा ०.५० % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,९६,९२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर ू
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 – ६४२०     वषय मांक – २२८ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे     अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१६७/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये भाग .५९ 
मधुबन सोसायट  भागातील र या याकडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व  थाप य द तीची कामे ु
करणेकामी मे.बरखा ए टर ायझेस (िन.र. .१७,४३,१२४/-) (अ र  र. .सतरा लाख ेचाळ स हजार 
एकशे चोवीस) पे ा ३१.९९० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,४४,७७४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४२१     वषय मांक – २२९ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५३/१३ दनांक २४/०२/२०१३ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये भाग .४७ 
काळेवाड  येथील मनपा शाळा इमारतीची  थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी मेु . ी  
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क स शन (िन.र. .१७,५०,६९३/-) (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे या णव) पे ा 
३४.९८९ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९५,०५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४२२     वषय मांक – २३० 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५२/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५७ अ वये भाग .४७ 
काळेवाड  योतीबानगर म ये व वध ठकाणी बंदपाईप गटर व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ी क स शन (िन.र. .२३,३३,३९६/-) (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार तीनशे शहा णव) 
पे ा ३४.९८९ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९२,८१२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स आिधन राहन यांचे बरोबर 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 – ६४२३     वषय मांक – २३१ 
दनांक – २८/०२/२०१४     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१५१/१४ दनांक २४/०२/२०१४ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये भाग मांक 
९० पंपळे िनलख येथील मशानभूमीची सुधारणा करणे, घाटांची द ती   करणेकामी मेु .एस.वी.सवई 
(िन.र. .१८,९०,७८८/-) (अ र  र. .आठरा लाख न वद  हजार सातशे अ ठयाऐंशी) पे ा २९.९८९ % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,८९,९४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर , िसंमट, लोखंड या तीनह  मटे रयाल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
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आिधन राहन यांचे बरोबर 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. 
---------- 

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

                                                  
                                              ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                          सभापती  

                           थायी सिमती 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
 मांक - नस/४/का व/२३६/२०१४ 

 दनांक - ०१/०३/२०१४.  
 

                                                 
                                                                 नगरसिचव                                                               

                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

 
  

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

              पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


