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

कायप का मांक - ४२  
                                   सभावृ ांत 
दनांक  - २२.१.२०१३              वेळ  -  दपार  ु ३.०० वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार , दनांक 
२२/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
   २) मा.भालेकर अ णा दलीप 
     
                       

यािशवाय मा.जी.ड .मोरे- . उपनगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 
मा.सभापती – सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने  
            मंगळवार दनांक २९/१/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकुब करणेत येत  
            आहे. 
 

 
 

 ( जगद श शे ट  ) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  १८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक-४२ 

  सभावृ ांत 

( दनांक २२/१/२०१३ ची तहकूब सभा) 
दनांक- २९.१.२०१३               वेळ-  दपार  ु २.४५ वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २२/१/२०१३ ची 
तहकूब सभा मंगळवार, दनांक २९/१/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
 २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

   ३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
   ५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   ७) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
   ८) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ९) मा.जावेद रमजान शेख 
   १०) मा.जगताप नवनाथ द ू 
   ११) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   १२) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   १३) मा.च धे आरती सुरेश 
   १४) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   १६) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण          

 
यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु , मा.पवार, मा.मंुढे, मा.कारच,े मा.टेकाळे, 

मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण  - सहा. आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, 
मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहरअिभयंता, मा.भोसले- मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.जगदाळे- .आरो य वै कय अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना), 
मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, मा.शरद जाधव, मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.साळवी, मा.िशक,  मा. परजादे, मा.भोसले- शा. 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.पाट ल, - शासन अिधकार , 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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अ) दनांक १/१/२०१३, ८/१/२०१३  व १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

          (कायप का मांक-३९) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट 
          केले. 

ब) दनांक ८/१/२०१३  व १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

          (कायप का मांक-४०) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट  
           केल.े 

क)  दनांक १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४१)  

           सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ठराव मांक – २६१४      वषय मांक – १ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३/२०१३ द.३/१/२०१३. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८१ अ वये, 

भोसर  गावठाण प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इं ा चर (इं डया) ा िल (िन.र. .१८,६७,४२४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे चोवीस] पे ा २.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,२१,५७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर कराू रनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६१५      वषय मांक – २ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम     अनुमोदक – वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/५/२०१३ द.३/१/२०१३. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७३ अ वये, 
वॉड .१७ सँ ड वक कॉलनी मधील र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे  
इं ा चर (इं डया) ा िल (िन.र. .२४,९८,३४९/- [र. .चो वस लाख अ या नव 
हजार तीनशे एकोणप नास] पे ा ३.०३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,४३,७८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६१६      वषय मांक – ३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६७६/२०१३ द.३१/१२/२०१२.      

            मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२५ अ वये, 
कासारवाड  म हला आय.ट .आय.येथे ५० के. ह .ए. मतेचा जनरेटर संच बस वणेकामी 
मे. पल मी इले क स (िन.र. . ११,४२,८४३/- [र. .अकरा लाख बेचाळ स हजार 
आठशे ेचाळ स] पे ा २६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६१७      वषय मांक – ४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .जिन/२/का व/७/२०१३ द.२/१/२०१३.      
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .२० 
अ वये, अ भागातील गट .१२५३ व ९३० येथील पंपींग टेशनमधील सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .१८,६७,४०५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे पाच] पे ा २२.२५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २६१८      वषय मांक – ५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .जिन/२/का व/९/२०१३ द.२/१/२०१३.      

 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील अ. .१७ 
अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ातगत मोहन नगर, काळभोरनगर व अ भाग 
प रसरात अंतगत ेनेज लाईन टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,६९९/- 
[र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे न या नव] पे ा २५.२५ % कमी) (भाववाढ फरक 
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कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६१९      वषय मांक – ६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
वॉड .९ मधील वकास आराख यातील र ते खड मु माचे करणे (जुने गट नं.१३०६ ते 
१२९७) कामी मे.एम.पी. धो े क शन (िन.र. .४८,६८,०६०/- [र. .आ ठेचाळ स लाख 
अडुस  हजार साठ] पे ा ३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३२,६६,७३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६२०      वषय मांक – ७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      
वषय – वॉड .१० मोशी ल मीनगर व इतर ठकाणचे ना याचे बांधकाम करणेबाबत. 
       वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २६२१      वषय मांक – ८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – लेखा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/४५/२०१३ द. १०/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून-  

मा.महापािलका आयु  यांचेकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण मंडळाचे 
सन २०१२-१३ चे सुधा रत अंदाजप क र. .१,०५,३७,५२,०००/- व सन २०१३-२०१४ चे 
मुळ अंदाजप क र. .१,००,४०,००,०००/- मा यतेसाठ  करणेत आलेली िशफारस वचारात 
घेवून सन २०१३-२०१४ चे मूळ अंदाजप काम ये खालील माणे  -    
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 सन २०१३ - २०१४ चे मुळ अंदाजप क (वाढ) 
 

. लेखािशष मा.िश ण मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  यांनी 
सुच वले या 
तरतूद त 
करावयाची वाढ 

१ ई लिनग २ कोट  ५० लाख ०० ५० लाख 

२ खेळ शाळा १ कोट  १५ लाख १५ लाख ६५ लाख 

३ शालेय सा ह य १ कोट  ६५ लाख १५ लाख 

४ पी.ट . गणवेश १ कोट  ७० लाख १ कोट  ४० लाख 

५ व ाथ  वेटर (१ली ते ७वी) १ कोट  १० लाख १ कोट  १०  ७५ लाख 

 

 तसेच सन २०१३ -२०१४ चे मुळ अंदाजप क (घट) 
 

. लेखािशष मा.िश ण मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  यांनी 
सुच वले या 
तरतूद त 
करावयाची घट 

१ व ाथ  गणवेश ६ कोट  ६० लाख ५ कोट  १ कोट  

२ व ाथ  पाद ाण ेव सॉ स १ कोट  ३५ लाख १ कोट  १५ लाख २० लाख 

३ व ाथ  पाटया व द रे १ कोट  १५ लाख १ कोट  २० लाख 

४ व ाथ  पावसाळ  साधने १ कोट  ५० लाख १ कोट  ३० लाख २६ लाख 

 

 वर ल लेखािशषावर वाढ व घट करणेत येऊन या माणेचे मा. िश ण मंडळाचे 
सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क मा यतेक रता 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २६२२     वषय मांक – ९ 
दनांक – २९/१/२०१३         वभाग– करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२ द.१४/१२/२०१२.      
वषय – सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची  

       फ  / शु क िन तीबाबत.  

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

-------- 
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ठराव मांक – २६२३      वषय मांक – १० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५८३/२०१२ द.२१/१२/२०१२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, 

भाग .४१ गांधीनगर येथील भागवतगीता मंद र प ररसरात थाप य वषयक 
सुधारणांची व दु तीची कामे करणे (जुना . .३३) कामी मे. ीसाई एंटर ायजेस 
(िन.र. . ११,७६,३९३/- [र. .अकरा लाख शहा र हजार तीनशे या नव] पे ा २८.२८ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,८५,८९५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २६२४      वषय मांक – ११ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – जावेद शेख 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५८४/२०१२ द.२१/१२/२०१२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२३ 

अ वये, ब भागातील टेिलफोन व एमएसईबी ख याने खोदाई केले या चेसची द ती ु
करणेकामी मे.एन एन िशंगाडे (िन.र. .१८,६७,४००/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे] पे ा १६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,४६,८५१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २६२५     वषय मांक – १२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – जावेद शेख 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/िन/२ब/का व/६०६/२०१२ द.२१/१२/२०१२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वये, वॉड .६९ मधील पंपर  रे वे उ डाणपूलाची वशेष द ती करणेकामी ु
मे. ीसाई एंटर ायजेस (िन.र. . ११,१०,४४८/- [र. .अकरा लाख दहा हजार चारशे 
आ ठेचाळ स] पे ा २६.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,५९,७८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६२६      वषय मांक – १३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – वनया तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/६०७/२०१२ द.२१/१२/२०१२. 

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२१ 

अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील म जीद प रसरात थाप य वषयक 
सुधारणांची व द तीची कामे कु रणेकामी म.े ीसाई एंटर ायजेस 
(िन.र. .११,७५,७३३/-[र. .अकरा लाख पं याह र हजार सातशे तेहतीस] पे ा २९.२९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७२,९२९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 

आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २६२७     वषय मांक – १४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणी पुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१५४१/२०१२ द.२४/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वये, क भागात न याने पुण होणा-या पा या या उंच टा यां या सुर े या ीने 
िसमािभंत, वॉचमन वाटर बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ य 
क शन (िन.र. . ४१,०६,९१०/- [र. .ए केचाळ स लाख सहा हजार नऊशे दहा] 
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पे ा १७.६६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २६२८      वषय मांक – १५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – बी.ओ.ट . वभाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .बी.ओ.ट ./का व/९२/२०१३ द.२६/१२/२०१३.      
वषय – (देहगाव ते जाधववाड  ह या र यापयतू ) ड पी माणे वकसीत करणेच े

        कामासाठ  असलेली तरतूद वग करणेबाबत. 
        वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २६२९      वषय मांक – १६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६४७/२०१२ द.२०/१२/२०१२.      

 मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
मनपा भवन उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . फट ंग बस वणेकामी 
मे.एस. पॅझम ए टर ायझेस (िन.र. . १९,०४,७२३/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार 
सातशे तेवीस] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३०      वषय मांक – १७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६४८/२०१२ द.२०/१२/२०१२.      

 मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
भोसर  भाग मांक ३२ मधील न याने तयार झाले या बॅडिमंटन हॉलचे व ुतीकरण 
करणेकामी मे. पल मी इले क स (िन.र. .११,८०,८६७/- [र. .अकरा लाख ऐंशी 
हजार आठशे सदसु ] पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६३१      वषय मांक – १८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१५५९/२०१२ द.२७/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४० 
अ वये, से. .२३ जलशु द करण क  ते पंपर  िचंचवड पॉिलटे नक पयत ३०० 
िम.िम. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .८०,००,०००/- 
[र. .ऐंशी लाख] पे ा १३.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३२      वषय मांक – १९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१५५८/२०१२ द.२७/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, 
जल े  .३/१३ दापोड  येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन 
पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी म.ेपी. ह .देशमुख (िन.र. .२९,८७,२००/- [र. . 
एकोणतीस लाख स याऐंशी हजार दोनशे] पे ा ५.५५ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३३      वषय मांक – २० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१५५७/२०१२ द.२७/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७० 
अ वये, जल े  .३/१२ पंपळेगुरव येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे. ी.कॉ ॅ टर 
(िन.र. .२८,००,८३३/- [र. .अ ठावीस लाख आठशे तेहतीस] पे ा १०.५० % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६३४      वषय मांक – २१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – जकात 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/१०/का व/३२८/२०१२ द.२९/१२/२०१२.      
वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
        चे कलम ९९ अ वये सन २०१३-२०१४ साठ  जकातीचे दर कायम करणेबाबत... 
        वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २६३५     वषय मांक – २२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३२३/२०१२ द.३/१०/२०१२.      
वषय – िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ वये, वॉड .११ येथील व वध ठकाण या मनपा  

        इमारतीचे करकोळ द ती व इतर थाप य वषयक कामे करणेु बाबत. 
        वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २६३६      वषय मांक – २३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३२१/२०१२ द.३/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२८ 
अ वये, वॉड .१७ (नवीन भाग .३२) मधील इमारतीची व इतर ठकाणी थाप य 
वषयक द ती कामे करणेकामी मेु .जी.के.कांबळे (िन.र. .९,३२,३८६/- [र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार तीनशे शहाऐंशी] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३७     वषय मांक – २४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांता सोबकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३२५/२०१२ द.३/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

    मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .८१ अ वये, 
वॉड .२३ म ये र यांचे नामकरण फलक बचेस वाचनालय इ. थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .९,२७,४२१/- [र. .नऊ लाख स ावीस हजार चारशे 
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एकवीस] पे ा ३०.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३८      वषय मांक – २५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४८५/२०१२ द.३१/१०/२०१२.      

मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .८३ 
अ वये, भोसर  वॉड .१८ गवळ नगर मिधल थाप य वषयक द तीची कामे ु
करणेकामी मे.एन.बी.क शन (िन.र. . ९,३३,०८१/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
ए याऐंशी] पे ा २६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६३९      वषय मांक – २६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४११/२०१२ द.१५/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .५० 

अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  जवळ ल र ते खड  मु माचे व BBM प दतीने करणेकामी 
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. . ९,३३,३८२/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे याऐंशी] 
पे ा २७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४०      वषय मांक – २७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४०९/२०१२ द.१५/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .६४ अ वये, वॉड 
.२३ गुळवेव ती भागात डांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे 

(िन.र. .९,२७,६४५/- [र. . नऊ लाख स ावीस हजार सहाशे पंचेचाळ स] पे ा २५ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – २६४१      वषय मांक – २८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – क भाग, भोसर  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४१२/२०१२ द.१७/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .७१ 
अ वये, मोशी मशानभुमी येथे िसमािभंत बांधणेकामी मे.वाघेरे ए पायर क शन 
(िन.र. .९,३१,६९३/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार सहाशे या नव] पे ा १९.०९ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४२      वषय मांक – २९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६७८/२०१३ द.२/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१/१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, उजा 
बचत काय मा अंतगत वाय.सी.एम. णालय येथील वायु वझन संबंिधत सुधारणांची 
कामे करणे (फेरिन वदा) कामी मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .२९,३०,२००/- 
[र. . एकोणतीस लाख तीस हजार दोनशे] पे ा ९.२८ % जा त) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४३      वषय मांक – ३० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/िन/२/का व/८८५/२०१२ द.१४/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/१२-१३ मधील अ. .५ 
अ वये, भाटनगर मैलाशु द करण क ांतगत कामगारनगर, गांधीनगर भागात उव रत 
ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .३७,४३,५१९/- 

[र. .सदोतीस लाख ेचाळ स हजार पाचशे एकोणीस] पे ा २३.४० % 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 – २६४४      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१४/२०१३ द.११/१/२०१३.      

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२५ अ वये, 
भाग .२७ मधील मोरवाड  इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.हर षकुमार 

रामदास गायकवाड (िन.र. .१६,७९,०४८/- [र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार 
आ ठेचाळ स] पे ा १२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,३३,९८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस यानेू  याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४५     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग– थाप य मु य काया. 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/१/का व/६/२०१२ द.१०/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

S U T P क पांतगत B R T S Corridor मांक ३ व ४ कर ता O-D आ ण इतर 
स हक रता िन वदा ा  दरांमधील तुलना मक या कमी दर असलेले ठेकेदार मे.अकार 
अिभनव क सलटंट ा.िल. यांचे र. .४५,५०,०००/- (र. .पंचेचाळ स लाख प नास हजार) 
मंजुर स व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४६      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/िन/२/८८६/२०१२ द.१४/१२/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/१२-१३ मधील अ. .२७ अ वये, 
िचंचवड मैलाशु द करण क ांतगत आनंदनगर, ए पायर इ टेट, िचंचवड टेशन भागात रा हले या 
ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .३७,४१,८९८/- [र. .सदोतीस 
लाख ए केचाळ स हजार आठशे अ या नव] पे ा २३.४० % 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 – २६४७     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७९ 
अ वये, जल े  .ड/५, वॉड .४६ वजयनगर, काळेवाड  म ये न याने वकसीत होणा-
या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी म.ेपी. ह .देशमुख (िन.र. .२२,४२,१७७/- 
[र. . बावीस लाख बेचाळ स हजार एकशे स या र] पे ा ३.७१ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४८      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, जल े  .बी/५ प रसरातील िचंचवडेनगर पवनानगर, र टन कॉलनी, 
वेताळनगर, बळवंतनगर इ.नवीन वकसीत भागात जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२६,९८२/- [र. .चोवीस लाख स वीस हजार नऊशे याऐंशी] पे ा 
१२.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६४९      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५६ 
अ वये, जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .११,२०,५००/- [र. .अकरा लाख वीस हजार 
पाचशे] पे ा २३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६५०      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, जल े  १ ते ८ ड भागात पा या या टा यां या आवारात सुशोिभकरण करणे व 
वॉचमन वॉटर बांधणे कामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,०७,४४९/- [र. .तेरा लाख 
सात हजार चारशे एकोणप नास] पे ा १४.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५१      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/५अ/का व/८/२०१३ द.५/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४० अ वये, वॉड 
.३३ खराळवाड  येिथल बकाऊ फ सोसायट  व खराळआई मंद राजवळ ल उ चदाब व 

लघुदाब वा हनीचे खांब व तारा भुिमगत केबल टाकून हल वणेकामी मे.इले ोमेकॅिन स 
(िन.र. .२९,१५,८१२/- [र. .एकोणतीस लाख पंधरा हजार आठशे बारा] पे ा ३२.९९ % 
कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५२     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३७/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६८ 
अ वये, जल े  .ड/४ वॉड .४७ काळेवाड  म ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .शुभम उ ोग (िन.र. .११,२०,३७३/- [र. .अकरा लाख वीस 
हजार तीनशे याह र] पे ा १८.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६५३     वषय मांक – ४० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३८/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३७ 
अ वये, जल े  .ड/७ वशालनगर येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन 
(िन.र. .२२,३४,४००/- [र. . बावीस लाख चौतीस हजार चारशे] पे ा १२.०६ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५४     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३९/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७२ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड न याने वकसीत भागात निलका टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. . २४,२७,७३२/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सातशे ब ीस] पे ा 
१४.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५५     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४०/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलखम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . ११,१९,००१/- [र. .अकरा लाख एकोणीस 
हजार एक] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६५६      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४१/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६७ 
अ वये, जल े  .ड/१४ सांगवी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व करकोळ 
द ती ु कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . १३,०५,३९०/- [र. .तेरा लाख 
पाच हजार तीनशे न वद] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५७     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक– जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२१ 
अ वये, जल े  .ड/४ थेरगांव गावठाणम ये पाणीपुरवठा वषयक द तीु ची कामे 
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . ११,२०,५००/- [र. .अकरा लाख वीस हजार 
पाचशे] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६५८     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७७ 
अ वये, जल े  .बी/५ अंतगत नवीन उंच पा या या टाक वर ल वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२७,०८७/- 
[र. .चोवीस लाख स ावीस हजार स याऐंशी] पे ा १३.८९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

 



 19 

ठराव मांक – २६५९      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५ 
अ वये, जल े  .ड/५ वॉड .४७ काळेवाड म ये न याने वकसीत होणा-या भागात 
पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,४२,१७७/- [र. .बावीस 
लाख बेचाळ स हजार एकशे स याह र] पे ा ११.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६०      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६२ 
अ वये, जल े  .बी/९, १०, ११ म ये पाणीपुरवठा देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु
मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१८,६६,१०६/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार एकशे सहा] 
पे ा १९.४० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६१      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, जल े  .अ/७ मधील आकुड  भागातील आव यक न याने वकसीत होणा-या 
इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी. आर. मंगोडेकर (िन.र. .२४,२७,३८४/- 
[र. .चोवीस लाख स ावीस हजार तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा १४.८० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६६२      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४७/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५७ 
अ वये, जल े  .अ/५ मधील जाधववाड , शाहनगरू , कुदळवाड , फुलेनगर, जी- लॉक, 
पुणानगर इ.भागात आव यक ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी म.ेजी.आर.मंगोडेकर 
(िन.र. .२२,४१,०९८/- [र. . बावीस लाख ए केचाळ स हजार अ या नव] पे ा १७.१० 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६३      वषय मांक – ५० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
 संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४८/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१४ 
अ वये, यमुनानगर भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणे व करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२२,४०,८७७/- [र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार आठशे स याह र] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २६६४      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/४९/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३२ 
अ वये, िनगड  ािधकरण भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणे व 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१८,६७,३८९/- 

[र. .अठरा लाख सदस  हजार तीनशे एकोणन वदु ] पे ा २४.८० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – २६६५      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५०/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६५ 
अ वये, जल े  .अ/४ मधील मोरेव ती, रामदासनगर, िचखली व कुदळवाड  भागात 
आव यक ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२२,६५,३६७/- 
[र. .बावीस लाख पास  हजार तीनशे सदसु ] पे ा ९.६८ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६६      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५१/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .८ 
अ वये, अ भागातील कुदळवाड , िचखली, संभाजीनगर, शाहनगरू , वेणीनगर, 
काळभोरनगर, रामनगर, तळवडे इ.भागात नवीन हॉ ह बस वणे व हॉ ह द ती ु
करणेकामी मे.शहाबाई क शन (िन.र. . १८,६७,७५२/- [र. .अठरा लाख सदस  ु
हजार सातशे बाव न] पे ा २५.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६७      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१२ 
अ वये, जल े  .अ/८ मधील यमुनानगर भागातील न याने वकसीत होणा-या 
इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर. मंगोडेकर (िन.र. .२२,४०,७९३/- 
[र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे या नव] पे ा १६.८० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------  

ठराव मांक – २६६८      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२७ 
अ वये, अ भाग आकुड  व िनगड  वभागातील टाक चे व आवारातील देखभाल द तीची ु
कामे करणेकामी मे.शहाबाई क शन  (िन.र. .१८,६६,९३६/- [र. .अठरा लाख सहास  
हजार नऊशे छ ीस] पे ा २५.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६६९      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४२ 
अ वये, जल े  .अ/८ मधील िनगड , गावठाण भागातील न याने वकसीत होणा-या 
इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२४,२७,६२०/- 
[र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सहाशे वीस] पे ा ८.६० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७०      वषय मांक – ५७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४१ 
अ वये, अ भागातील ािधकरण, यमुनानगर, िनगड , आकुड  इ.भागात नवीन हॉ ह 
बस वणे व हॉ ह द ती करु णेकामी म.ेशहाबाई क शन  (िन.र. .१८,६७,०४९/- 
[र. .अठरा लाख सदसु  हजार एकोणप नास] पे ा २१.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 
आहे.  
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २६७१      वषय मांक – ५८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, जल े  अ/४ मधील पीनगर, वेणीनगर व तळवडे भागात आव यक या 
ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर. मंगोडेकर (िन.र. .२२,५९,७१४/- 

[र. .बावीस लाख एकोणसाठ हजार सातशे चौदा] पे ा ८.१० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७२     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राहल भोसले ु      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/५९/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 
जल े  .बी/२ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल 
द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१३,०६,४७६/- [र. .तेरा लाख सहा 
हजार चारशे शहा र] पे ा २४.८० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७३     वषय मांक – ६० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६०/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१५ 
अ वये, जल े  .ड/३ ल मणनगर येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर 
(िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सातशे तेहतीस] पे ा १२.९० % 
कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – २६७४     वषय मांक – ६१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६१/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५९ 
अ वये, ल मणनगर पा या या टा यांकर ता रंगसफेद  व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .११,२०,५५६/- [र. .अकरा लाख वीस हजीर पाचशे 
छप न] पे ा १५.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७५     वषय मांक – ६२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, जल े  .बी/४, बी/५, बी/६, बी/७ म ये मु य गु व वा हनीचे हॉ ह व 
एअर हॉ ह बदलणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२४,२७,६३६/- [र. .चोवीस 
लाख स ावीस हजार सहाशे छ ीस] पे ा १८.५० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७६      वषय मांक – ६३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार टँकर दारे 
पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर स लायस (िन.र. .१३,९७,८५०/- [र. .तेरा लाख 
स या नव हजार आठशे प नास] पे ा १ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६७७     वषय मांक – ६४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७३ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड ड .पी. र यातील पाईपलाईन िश ट करणे व नवीन 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. . २२,४२,१७७/- [र. .बावीस लाख 
बेचाळ स हजार एकशे स या र] पे ा १३.१५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७८     वषय मांक – ६५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५१ 
अ वये, जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .शुभम उ ोग (िन.र. .१३,९९,७८५/- 

[र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे पं याऐंशी] पे ा २५.२० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६७९      वषय मांक – ६६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयतंा यांचे जा. .पापु/६/का व/६७/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२२ 
अ वये, जल े  .बी/४ गु दारा प रसरात संक पिच  तयार क न जलवा हनी 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२७,०३५/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
प तीस] पे ा १३.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – २६८०      वषय मांक – ६७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६८/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२८ 
अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणीम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.िस दे र क शन (िन.र. . ११,१९,००१/- [र. .अकरा लाख एकोणीस 
हजार एक] पे ा १८.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८१      वषय मांक – ६८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/६९/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३५ 
अ वये, रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात पाणीपुरवठा वषयक व 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.द प क शन (िन.र. .१३,०३,३८०/- 

[र. .तेरा लाख तीन हजार तीनशे ऐंशी] पे ा १५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८२      वषय मांक – ६९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७०/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६६ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे स दागर प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची ु कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१३,०७,५४०/- [र. .तेरा लाख 
सात हजार पाचशे चाळ स] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६८३      वषय मांक – ७० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७१/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१३ 
अ वये, वाकड पा या या टा यांकर ता रंगसफेद  व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.िस दे कर क शन (िन.र. .११,२०,५५६/- [र. .अकरा लाख वीस हजार पाचशे 
छप न] पे ा १२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८४      वषय मांक – ७१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७२/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३९ 
अ वये, जल े  .ड/१ वाकड येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२४,२७,७३२/- 
[र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सातशे ब ीस] पे ा ११.२२ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८५     वषय मांक – ७२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७४/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६९ 
अ वये, जल े  .ड/५ वॉड .४६ वजयनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .शुभम उ ोग (िन.र. .११,२०,३७३/- [र. .अकरा लाख वीस 
हजार तीनशे याह र] पे ा १९.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६८६      वषय मांक – ७३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७५/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलख येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,३४,४००/- 

[र. .बावीस लाख चौतीस हजार चारशे] पे ा १०.२० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८७     वषय मांक – ७४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३० 
अ वये, जल े  .ड/४ थेरगांव येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन 
(िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सातशे तेहतीस] पे ा १३.५० % 
कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६८८      वषय मांक – ७५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/७३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, जल े  .ड/१ गणेशनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . १३,०७,५४०/- [र. .तेरा लाख सात हजार 
पाचशे चाळ स] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-------- 
ठराव मांक – २६८९      वषय मांक – ७६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३६/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .१० 
अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणी येथे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,३४,४००/- 

[र. .बावीस लाख चौतीस हजार चारशे] पे ा १४.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६९०      वषय मांक – ७७ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३१/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५८ 
अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळे गुरवम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१३,०७,१६६/- [र. .तेरा लाख 
सात हजार एकशे सहास ] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६९१      वषय मांक – ७८ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – वृ संवधन 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .व.ृस.ं/४/का व/१/२०१३ द.९/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ च े मुळ 
अंदाजप क तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ािधकरण ठराव .१९ द.१२/१०/२०१२ 
चे तपिशला माणे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६९२      वषय मांक – ७९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक–मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम                                                        
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/३३/२०१३ द.१०/१/२०१३.      

 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६१ 
अ वये, जल े  .ड/२ गणेशनगर म ये न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा 
निलका टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस 
लाख स ावीस हजार सातशे तेहतीस] पे ा ९.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६९३      वषय मांक – ८० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं१०/का व/३१/२०१३ द.१५/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे अिधकार , पदािधकार , अ य  प कार संघ यांचे केबीन मधील 
खड यांना लॅडस प दतीने पडदे खरेद  क न बस वणे आव यक अस याने सदर ्
कामासाठ चे लघु म दरप कधारक मे् . टार फॅ स, ािधकरण पुणे यांचेकडून तावात 
नमुद के या माणे कामाची तातड ची गरज वचारात घेऊन सदरचे काम करणेसाठ  आदेश 
िनगत केले असून या कामाक रता र. २९,३४०/- खच येत असून सदरची र कम 
करारनामा न करता अदायगीस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६९४      वषय मांक – ८१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता( व.यां.) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/३७/२०१३ द.११/१/२०१३.      

 मा. सह शहर अिभयंता( व.यां.) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, मनपा 
शासक य इमारती मधील सभागृहातील वनी ेपण यव थेची द ती करणेकामी ु

मे.एस. पॅझम एंटर ायझेस (िन.र. . १३,०६,६९०/- [र. .तेरा लाख सहा हजार सहाशे 
न वद] पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६९५      वषय मांक – ८२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – सुर ा वभाग 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सु व/५/का व/५०/२०१३ द.१५/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

सुर ा यव थेचे काम हे अ याव यक सेवेत येत अस याने व सुर ा वभागास 
सहा.सुर ा अिधकार  पदाची आव यकता अस याने ी.पाट ल रामराव जयवंत (िनवृ  
सुभेदार मेजर) यांची मुदत द.२७.१.१३ रोजी संपु ात येत अस याने सुर ा वभागाची 
आव यकता ल ात घेता पुढ ल ६ म हने कालावधीकर ता यांची नेमणूक सहा.सुर ा 
अिधकार  या पदावर दरमहा र. .२०,०००/- एक त मानधनावर करणेस तसचे येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – २६९६      वषय मांक – ८३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/०३/२०१३ द.१६/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

िन.नो. .२२/२०१२-१३ ची जाह रात िस द केलेकामी दै.लोकस ा व दै.इंड यन 
ए ेस यांना २० % सुट घेऊन अदा करावया या र. .४,८९,८४०/- (र. . चार लाख 
एकोणन वद हजार आठशे चाळ स) या खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २६९७      वषय मांक –८४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/लेखा/९अ/का व/०२/२०१३ द.१६/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

िन.नो. .१७/१/२०१२-१३ ची जाह रात िस द केलेकामी दै.लोकस ा व दै.इंड यन 
ए ेस यांना २५ % सुट घेऊन अदा करावया या र. .२,२५,३६०/- (र. .दोन लाख 
पंचवीस हजार तीनशे साठ) या खचास मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २६९८      वषय मांक – ८५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग- अित मण  
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अित/३/का व/८/२०१३ द.१५/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मा.पोिलस आयु  पुणे यांना पंपर  िचंचवड मनपा े ातील अित मण/े 
अनिधकृत बांधकामे यांचे िन कासन कर यासाठ  मनपा े ात एक पोिलस ठाणे व चार 
पोिलस चौ यांसाठ  १०६ कमचा-यांची पद िनिमती क न कामकाज चालू करणेसाठ  
मनपाकडून तावात नमुद माणे र. . १,३५,००,०००/- आगाऊ अदा करणेस व सदरचा 
खच अित मण िनमुलन यव था खच या लेखािशषातून क न य  झाले या 
खचाम ये आगाऊ र कमेची समायोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २६९९      वषय मांक – ८६ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – ब भाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब /का व/७/७६१/२०१३ द.१५/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

ड यु वषयक जनजागृतीबाबत र ा भा याने घेणेचे काम थेट प दतीने करारनामा 
न कर ता क न घेणेस व सदरचा खच ब भाग आरो य वभागाकड ल इतर खच या 
लेखािशषातून खच करणेस मा यता देणते येत आहे. (खच र. .२४,०००/-) 

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

ठराव मांक – २७००     वषय मांक – ८७ 
दनांक – २९/१/२०१३    वभाग–जनतासपंक व वागतक  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/३१/२०१३ द.१६/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व वध वभागांनी कामकाजा तव िनमं त केले या मा यवरां या मनपा 
भेट या वेळ  तसेच द ण को रया या िश मंडळाने मनपास दले या भेट यावेळ  
हॉटे स म ये कर यात आले या भोजन यव थेसाठ  एक त र. .४४,४०६/- 
(र. .च वेचाळ स हजार चारशे सहा) खच झालेला आहे. सदर खच थेट प दतीने कर यात 
आला असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २७०१     वषय मांक – ८८ 
दनांक – २९/१/२०१३    वभाग – क भाग पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .क /पापु/४/६/का व/२०१३ द.१६/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

ठेकेदारांना केले या कामांचे प रमानानुसार बलांची अदायगी करणेसाठ  क भाग 
पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावात नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – २७०२     वषय मांक – ८९ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/५९/२०१३ द.१७/१/२०१३.      
वषय – अँड.सदानंद देशमुख (िनवृ  ज हा सरकार  वक ल) मानधनावर ल कायदा 
        स लागार यांचे मंुदतवाढ बाबत. 
        वषय मांक ८९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २७०३     वषय मांक – ९० 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/७३५/२०१३ द.२/१/२०१३.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३४, दनांक १६/१/२०१३ 
पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असो् . यांना आंतर कचेर  कॅरम ( म हला 

/ पु ष ), फुटबॉल, हॉक , लॉनटेिनस, बु द बळ या ६ खेळां या पधा आयो जत 
करणेकामी आिथक पुर कार दे यासाठ  पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस ्
असोिशएशन यांना एकूण आिथक सहा य र. .१,०८,९००/- ( अ र  र. . एक लाख आठ 
हजार नऊशे फ  ) अदा करणेस व सदरचा खच डा िनधीतील वा षक डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 
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ठराव मांक – २७०४     वषय मांक – ९१ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/४/का व/१६/२०१३ द.८/१/२०१३.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३५, दनांक १६/१/२०१३ 
 सावजिनक सं था / मंडळे यांना सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दले या 

तावात नमुद एकूण ३२ मनपा यायाम शाळांचा करार संपु ात येत अस याने यांना माहे 

माच २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २७०५     वषय मांक – ९२ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/५०/२०१३ द.१६/१/२०१३.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३६, दनांक १६/१/२०१३ 
खेळाडू  द क योजनेअंतगत १० खेळ कारात १०० खेळाडंूना य  लाभ देणेस 

मा यता देणेकामी तसेच याकामी सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता 
अंदाजे र. . २०,००,०००/- इत या खचास मा यता देणेकामी व सदरचा खच  खेळाडू 
द क योजना या लेखािशषावर केले या तरतूद र. .२०,००,०००/- या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २७०६      वषय मांक – ९३ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड,मा.संपत पवार यांचा ताव.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३७, दनांक १६/१/२०१३ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे १९ यांच े

सहकायाने माहे जानेवार  २०१३ याकाळात ी साई वामी ववेकानंद डांगण, महा मा 
फुलेनगर, िचंचवड येथ े अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,०८,०००/- चे खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर 

पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत अ भाग व टेज, 

मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य अ भाग यांच े लेखािशषातून खच  टाकणेस व 

उव रत खच र. .२,३४,०००/- हा डा पधा िनधी वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून खच  

टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २७०७     वषय मांक – ९४ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३८, दनांक १६/१/२०१३ 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असो. व वे टन इं डया 

फुटबॉल असोिशएशन यांच े मा यतेने व.राजेश बहल पोटस ् अं ड सोशल फाऊंडेशन, संत 

तुकारामनगर, पंपर  १८ यांच े सहकायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल, संत 

तुकारामनगर, पंपर  १८ येथ ेमाहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा 
२०१३ आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१६,५१,५००/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच 
र. .९,८८,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. . ६,६३,५००/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध 

डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा 
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २७०८     वषय मांक – ९५ 
दनांक – २९/१/२०१३     वभाग – डा वभाग 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ३९, दनांक १६/१/२०१३ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा जलतरण असो. यांचे 

मा यतेने व पंपर  िचंचवड विमंग असोिशएशन यांचे सहकायान ेमोहननगर जलतरण 
तलाव, िचंचवड अथवा कै.अ णासाहेब मगर टे डयम जलतरण तलाव, नेह नगर, पंपर  
१८ येथे माहे माच २०१३ म ये आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .२,६२,१००/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व 
व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. . २,१२,१००/- हा खच डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे 
खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने 
अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –२७०९     वषय मांक – ९६ 
दनांक – २९/१/२०१३    वभाग – डा वभाग 
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सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव.      

 २) मा. डा सिमती ठराव मांक ४०, दनांक १६/१/२०१३ 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  रा य शुट ंग बॉल असो. व पुणे ज हा 

शुट ंग बॉल असो. यांच े मा यतेने वामी ववेकानंद मैदान महा मा फुलेनगर - कृ णानगर 

िचंचवड, पुणे १९ येथ ेमाहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर शुट ंग बॉल पधा २०१३ 

आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१२,१२,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच र. .३,१५,०००/- हा संबंिधत 

भाग थाप य व व ुत वभाग यांच ेलेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. . ८,९७,०००/- 

हा खच डा वभागाच ेमहापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच 

ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. 

िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -------- 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                              ( जग दश शे ट  ) 

        सभापती            
     थायी सिमती 

                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/ १०१ /२०१३ 

              दनांक  - ३१/०१/२०१३.  

 
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
  

 

\\172.16.2.66\e\e drive\Nagersachiv1\Standing 12-17\procciding ४२ doc 
 
 

 
 
 
 



 37 

 

 
 

 
 


