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

कायप का मांक  ३७ 
सभावृ ांत 

      
 

दनांक- १८.१२.२०१२             वेळ-दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, 
दनांक १८/१०/२०१२ रोजी दपाु र  ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती  
   २) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
   ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ५) मा.जम सोनाली पोपट 
   ६) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ७) मा.जावेद रमजान शेख  
   ८) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   ९) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   १०) मा.च धे आरती सुरेश 
   ११) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १२) मा.अ वनी गजानन िचंचवडे – पाट ल 
   १३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
  
 यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु , मा.सावंत – सह आयु  मा.पवार, मा.मंुढे, 
मा.कारच,ेमा.ढेरे, मा.गावडे,मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु ,सहा.आयु  मा.चाकणकर - .नगरसिचव,   
मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा,दधेकरु , मा.ढगे, मा,िनकम, मा.इंगळे, मा.रामदास जाधव,  
मा.कुदळे, मा.क पले,  मा.साळवी, मा.पठाण – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक – मा. मा.जावेद शेख 

  
जागितक कत चे पंड त र वशंकर यांचे दखद िनधनाब ल यांस ं दांजली ु

वाहन ू बुधवारü ×¤ü®ÖÖÓÛú 26/12/2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.45 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆüÛæú²Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ यावी.  
. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण ू केली.) 

 
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß  - बुधवारü ×¤ü®ÖÖÓÛú 26/12/2012 ¸üÖê•Öß ¤ãǖ ÖÖ¸üß 2.45 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ³ÖÖ ŸÖÆüÛæú²Ö Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖêŸÖ  

                          †ÖÆêü.  
 
 
 
 
 

                                                    (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üßûüüü) 
  ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß            
Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   

                                       Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ  
               Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018.  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक-  ३७ 

सभावृ ांत 
( दनांक १८/१२/२०१२ ची तहकूब सभा) 

दनांक- २६/१२/२०१२            वेळ-दपार  ु २.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक 
१८/१२/२०१२ ची तहकूब सभा बुधवार, दनांक २६/१२/२०१२ 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.छाया जग नाथ साबळे 
   ५) मा.जम सोनाली पोपट 
   ६)    मा.तनपुरे सुषमा राज  
   ७) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ८) मा.जावेद रमजान शेख 
   ९)  मा.जगताप नवनाथ द  ू
   १०) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   ११) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   १२) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण  
 यािशवाय, मा.डॉ. ीकर परदेशी- आयु , मा. काश कदम-अित.आयु , मा.सावंत-
सहआयु , मा.कुलकण , मा.मंुढे,मा.टेकाळे, मा.बंब, मा.दरगुडेु ,-सहा.आयु , मा.घाडगे-
मु यलेखापर क, मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे-
वकास अिभयंता, मा.च हाण मा.तुप-ेसहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.डॉ.जगदाळे- .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे – अित. वै क य अिधकार , 
मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा,िनकम, मा.इंगळे, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, 
मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.दांगट -
काय.अिभयंता, मा.कांबळे -िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, 
मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.माछरे – वशेष अिधकार , मा,उ हास जगताप-समाज 
वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

------------- 
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  ठराव मांक २१७० दनांक ११/१२/२०१२ मधील “ िशफारस असली तर  बॅडिमंटन 
हॉल दरमहा भाडयाने न देता बॅडिमंटन हॉल व उ ान नागर कांसाठ  खुले ठेव यास” हा मजकूर 
वगळ यात येऊन दनांक ११/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-३६) सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

------------- 
ठराव मांक - २१८३      वषय मांक – १ 
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.चंदकांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२२१/१२ द.८/१/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, अ भाग 
िनगड  ािधकरण उप वभागातील थाप य वभागाचे मागणीनुसार र ता ं द करणातील 
म.रा. व.िल.कं.चे फडर पलप खांब व तारा हल वणेकामी मे.एस.ट .इले क स ा िल 
(िन.र. .५७,४४,६६२/- [र. .स ाव न लाख च वेचाळ स हजार सहाशे बास ] पे ा ४३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २१८४     वषय मांक - २  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पशुवै कय 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .प.वै./१/का व/८४७/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा े ातील १९ या पशुगणना कामकाजासाठ  येणा-या खचासाठ  पशुवै क य 
वभागाकड ल सन २०१२-१३ चे अंदाजप का मधील ‘ठेकेदार प दतीने डुकरे पकडण’े या 
लेखािशषावर ल र. . ५,००,०००/- इतक  तरतूद ‘पशुगणना कामी येणारा खच’ या लेखािशषावर 
वग करणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २१८५     वषय मांक - ३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/५१४/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३० अ वये, भाग 
.५२ (वॉ. .५८) पुनावळे, माळवाड  येथे ठक ठकाणी गटस व इतर कामे करणेकामी 

मे.†ê.आर.भ डवे (िन.र. .७,५०,६३६/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे छ ीस] पे ा ३३ % 

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 - २१८६       वषय मांक - ४ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक-मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५४५/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .७६ अ वये, 
भाग .१८ वॉड .५७ कवळे येथे पे ह ंग लॉकची द ती करणे व बस वणेकामी ु

मे.†ê.आर.भ डवे (िन.र. . ७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा ३३.८७ % 

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 - २१८७      वषय मांक - ५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५४६/१२ द.४/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९० अ वये, 
वॉड .५७ कवळे प रसरातील गटस द ती करणेकामी मेु .†ê.आर.भ डवे 
(िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा ३३.८७ % 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 - २१८८      वषय मांक - ६  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५४७/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४४ 
अ वये, भाग .१८ वॉड .५६ कवळे वकासनगर प रसरात ठक ठकाणी गटस 
करणेकामी मे.†ê.आर.भ डवे (िन.र. . ७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] 
पे ा ३४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २१८९      वषय मांक - ७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५४३/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१०१ 
अ वये, भाग .४१ जुना वॉड .३४ गांधीनगर येथील र यावर ल चेस द तीची ु
कामे करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .७,२७,६००/- [र. .सात लाख स ावीस हजार 
सहाशे] पे ा २२.५० % 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 - २१९०     वषय मांक - ८ 
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/५५३/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३४ 
अ वये, . .४१ जुना वॉ. .३४ गांधीनगर येथील मनपा इमारतीची रंगसफेद  व 
द तीची कामे करणेकामी मेु .शरदचं  वसंतराव गोते (िन.र. .७,२७,६००/- [र. .सात 
लाख स ावीस हजार सहाश]े पे ा ९.८२ % 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 - २१९१      वषय मांक - ९  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५४९/१२ द.४/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४५ अ वये, 
भाग .२० वॉड .६० िचंचवडेनगर मधील हॉटेल चौपाट  प रसरातील र ते, खड मु माचे 

करणेकामी मे.हष इंटर ायजेस (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा 
२४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २१९२      वषय मांक - १० 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५५१/१२ द.४/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२७ 
अ वये, भाग .२० वॉड .६० िचंचवडेनगर मधील हॉटेल रानजाई व इतर प रसरातील 
र ते बी.बी.एम. करणेकामी मे.िशतल क शन (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख 
पंचेचाळ स हजार] पे ा १८.२० % 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 - २१९३      वषय मांक - ११ 
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 

सुचक –मा. सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५०४/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१०४ अ वये, 
. .४१ जुना वॉ. .३४ मधील क लखाना द ती व रंगसफेद  कामे करणेकामी मेु .सुिनल 

अ.सुयवंशी (िन.र. .७,२७,५००/- [र. .सात लाख स ावीस हजार पाचशे] 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 - २१९४      वषय मांक - १२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.राहल भोु सले     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/५१२/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .८० अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथे र या याकडेने गटस करणे कामी मे.†ê.आर.भ डवे 

(िन.र. .७,५०,६९९/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे न या नव] पे ा ३२.६६ % 

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 - २१९५      वषय मांक - १३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५०८/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६८ अ वये, 
भाग .४१ वॉ. .६४ म ये फुटपाथ व द तीची कामे करणेकामी मेु .िनलेश उ मराव 

बोधले (िन.र. .७,२७,५००/- [र. .सात लाख स ावीस हजार पाचशे] पे ा ३३.३० % 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 - २१९६      वषय मांक - १४ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५१०/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१५१ 
अ वये, भाग .२२ वॉ. .६४ िचंचवडगावठाण म ये र याचे साईडप ट , चेस, 
ॉसकट ख डे इ याद चे खड करण व बी.बी.एम. करणेकामी मे.िनलेश उ मराव बोधले 

(िन.र. . ७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार अ या नव] पे ा २२.५० % 

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 - २१९७      वषय मांक -१५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 

सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५०६/१२ द.२३/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४९ अ वये, 
भाग .१८, वॉड .५६ न याने वकिसत झाले या र यांचे डांबर करण करणेकामी 

मे.िनलेश उ मराव बोधले (िन.र. .८,४०,०००/- [र. .आठ लाख चाळ स हजार] पे ा 
२२.५५% 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 - २१९८      वषय मांक -१६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आमु/३/का व/७१०/१२ द.५/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या आरो य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०११-१२ अ वये, अ, ब, क, ड 
भाग काय े ातील हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे व वाहतुक करणेकामी 

मे.िस द वनायक ा सपोट (नवीन िन वदानुसार ा  व कमी क न आलेले दर 
(सुधा रत) तावा सोबतचे प  अ नुसार अ भाग र. .१,८८५/- ितवाहन ित दन ब 
भाग र. .१,६८५/- ितवाहन ित दन क भाग र. .१,६४५/- ितवाहन ित दन ड 
भाग र. .१,९८०/- ितवाहन ित दन) या ठेकेदाराची अ, ब, क, ड भागासाठ ची 

िन वदा लघु म अस याने सदरचे दर वीकारणेस मा.आयु  यांनी मा यता दलेली असून 
यानुसार मे.िस द वनायक ा सपोट यांचेशी कामाचा करारनामा क न आदेश दे यात 

आलेला अस याने   येणा-या य  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
(अ .िन.र. . ११,२३,४७०/-, ब .िन.र. .१०,८४,०५०/-, क .िन.र. . 

१०,६५,८००/-, ड .िन.र. .१०,९५,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २१९९      वषय मांक -१७ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच.े .झोिनपू/ था/िन/का व/८३५/१२ द.०६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .२९ 
अ वये, वॉड .७१ मधील झोपडप ट  े ाम ये थाप य वषयक कामांची द ती व ु
इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. .१२,१३,३३४/- [र. .बारा 
लाख तेरा हजार तीनशे चौतीस] पे ा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर 
दराने र. .१०,१९,३२२/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा र कमे या ५ % पयत 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 10 

ठराव मांक - २२००      वषय मांक - १८ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६०६/१२ द.६/१२/२०१२      
       मा. सह.शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, 
पं.िचं.मनपाचे अ व ड भागातील उ ानात आव यकतेनुसार हायमा ट बस वणेकामी 
मे.एस. पॅझम ए टर ायझेस (िन.र. .२३,७७,९८१/- [र. .तेवीस लाख स या र हजार 
नऊश ए याऐंशी] 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 - २२०१      वषय मांक - १९ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३४६/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१६ अ वये, अ 
भागांतगत िनगड  गावठाण उप वभागामधील दवाब ी यव थेची देखभाल द ती ु
वषयक कामे करणेकामी मे.ओमकार इं जिनअर ंग (िन.र. .३८,०१,४१५/- [र. .अडोतीस 
लाख एक हजार चारशे पंधरा] पे ा ३०.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२०२      वषय मांक - २०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३४७/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२१ अ वये, अ 
भागातील आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभाग प रसरात आव यकतेनुसार न वन उजाबचत 

करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.एस. पॅझम इंटर ायझेस (िन.र. .२८,४९,६२१/- 
[र. .अ ठावीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे एकवीस] पे ा ३५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २२०३      वषय मांक - २१ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३४८/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२३ अ वये, मंुबई-
पुणे महामागावर ल उजाबचतीकर ता LED FITTING बस वणे व त अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.सुमी इले क स (िन.र. .४७,४८,०३५/- [र. .स ेचाळ स लाख 
आ ठेचाळ स हजार प तीस] पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          ------- 
ठराव मांक - २२०४      वषय मांक - २२  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६०४/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .७/१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, EWS 

योजनेकर ता बा व ुतीकरण करणे ( या कामांतगत सदर क पास से टर नं.१० येिथल 
मरा व वकं या वज हण क ातून केबल दारे वजपुरवठा करणेकामी मे.सुमी इले कल 
स हसेस (िन.र. .४,८७,३६,४०२/- [र. .चार कोट  स याऐंशी लाख छ ीस हजार चारशे दोन] 
पे ा ४१.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          ------- 
ठराव मांक - २२०५       वषय मांक - २३  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/६०५/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .५/१२-१३ अ वये, मनपाचे से टर १७ व १९ 
मिधल इ.ड यू.एस. क पास टे को वीज हण क  येथुन उ चदाब वजपुरवठा करणेकामी 
मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .१,८८,१२,४०८/- [र. .एक कोट  अ याऐंशी लाख बारा 
हजार चारशे आठ] पे ा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२०६      वषय मांक -२४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /४/का व/१२५९/१२ द. ६/१२/२०१२      
वषय- वाहनतळाची जागा मासीक भाडेत वावर देणेबाबत. 

       वषय मांक – २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -------- 
ठराव मांक - २२०७     वषय मांक -२५  
दनांक -२६/१२/२०१२     वभाग–जनतासंपक व वागतक  
सुचक –मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/४२६/१२ द.७/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ३० या वधापन दनािनिम  मु य शासक य इमारत व ा.रामकृ ण मोरे 
े ागृह येथे व वध डा पधा, काय मांचे आयोजन कर यात आले होते. यासाठ  

र. .२,२०,२९९/- इतका य  खच थेट प दतीने झाला असून ठराव मांक १४५८ दनांक 
१७/१०/१२ अ वये र. . २,००,०००/- चे खचास मा यता दलेली अस याने उव रत वाढ व र. . 
२०,२९९/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२०८      वषय मांक - २६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य  
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५३६/१२ द.७/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .७१ अ वये, 
कमला नेह  शाळेमधील इमारतीची द ती थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु .ओंकार 
असोिसए स (िन.र. . २७,९७,२७८/- [र. .स ावीस लाख स या नव हजार दोनशे 
अ या र] पे ा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,०८,४५६/- 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 करारनाू मा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         -------- 
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ठराव मांक - २२०९     वषय मांक - २७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – जलिनसारण 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/का व/११९१/१२ द.०५/११/२०१२      
      २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ५/१२/२०१२ ठराव .८१ नुसार,  

िचंचवड मोरया हॉ पीटल चौकापासून िचंचवड (एस.बी.आर.) पयत ड.आय.राय झंग मेन 
टाकणेकामी तावात नमुद माणे तरतूद वग क न घेणेस तसेच येणा-या र. .२,६०,९४,०००/- 
[र. .दोन कोट  साठ लाख चौ-या नव हजार] चे खचास शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२१०     वषय मांक -२८ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पाणीपूरवठा व जलिनसारण 
सुचक –मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ुजिन ड/१३६६/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 पाणीपुरवठा वभागातील वकासकामांना खचा या रकमेएवढ  तरतूद ठेवणेत आलेली होती. 
दले या बजेट या आक यानुसार सव कामांचा समावेश करताना काह  कामांना तरतूद कमी 
झालेने स ः थतीत चालू असणा-या कामांना आव यक वाढ व तरतूद करणे म ा  आहे. 
यासाठ  वभागाकड ल अंदाजप क २०१२-१३ मधील इतर कामांमधील तरतूद मधून आव यक या 
कामांना तरतूद वग करण करणे श य अस याने तावासोबत जोडले या त या माणे 
वग करणास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र कम .७,९४,४९,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                        -------- 
ठराव मांक - २२११     वषय मांक -२९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/२/का व/२६९/१२ द.११/११/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 सन २०१२-१३ कर ता मनपा या व वध वभागाकड ल संगणक यं णेसाठ  िन वदेतील बाब 
.१ ते ४ बाबी UPS Battery खरेद  कामी लघु म िन वदाकार मे.पावरटेक िस ट म काळेवाड  

यांचेकडून लघु म िन वदा दराने खरेद कामी येणा-या र. .३९,१५,०००/- [र. . एकोणचाळ स लाख 
पंधरा हजार] चे खचास व करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२१२     वषय मांक -३० 
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – वै कय  
सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /७/का व/३०६९/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 वाय.सी.एम. णालयासाठ  र ामधील घटक तपासणीचे शु काबाबतचा त ा 

तावासोबत जोडलेला असून सदर त यात नमुद केले माणे तपासणीचे शु क माहे १ 
ए ल २०१२ पासून अंमलात आणणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                     -------- 
ठराव मांक - २२१३     वषय मांक -३१ 
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – जनतासंपक व वागतक   
सुचक –मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जसं/५/का व/४२७/१२ द.७/११/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या जनतासंपक वभागामाफत तसेच मनपा या व वध वभागामाफत 
आयोजीत केले या व वध काय मांचे याच माणे व वध अित मण कारवाईच,े मनपा 
वधापन दनाचे ह ड ओ शुट ंग जु या दराने मे.शालीनी फोटो टुड ओ यांचेकडून थेट 
प दतीने क न घे यात आले असून याकर ता र. .२२,०००/- इतका खच आला असून 
यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२१४      वषय मांक - ३२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)यांच.े . व/मुका/१अ/का व/१९१/१२ द.३१/१०/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, ड 
भागातील सांगवी वभागात शहर  गर ब व तीत र ता ं द करणात येणारे उ चदाब व 

लघुदाब पोल व तारा व भूिमगत केबलचे फटर पलर हल वणेकामी मे. द वजय 
इले क स (िन.र. .७,६१,७७०/- [र. .सात लाख एकस  हजार सातशे स र] पे ा 
४०.८६ % 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 - २२१५      वषय मांक - ३३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/१अ/का व/३५४/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .३१ अ वये, अ भाग 
व ुत वभागांतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. व िचखली तळवडे उप वभाग प रसरातील 
णालये व दवाखाने येथील व ुत वषयक कामांची देखभाल द ती कु रणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन (िन.र. .१८,५६,०४१/- [र. .अठरा लाख छप न हजार ए केचाळ स] पे ा ८.७० 
% 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 - २२१६      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/१अ/का व/३५५/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, िनगड  
गावठाण उप वभागातील व वध झोपडप यां म ये काश यव था करणेकामी मे.यश 
इले ोलाईन (िन.र. . १९,०४,२७३/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार दोनशे याह र] पे ा 
३३.०० % 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 - २२१७      वषय मांक - ३५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/१अ/का व/३५६/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२३ अ वये, आकुड  
एम.आय.ड .सी. उप वभागातील व वध झोपडप यां म ये काश यव था करणेकामी 
मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१९,०४,७४५/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार सातशे 
पंचेचाळ स] पे ा २८.००% 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 - २२१८      वषय मांक -३६ 
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग –  व ुत 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/१अ/का व/३५८/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

        मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .३० अ वये, अ भागांतगत 
िनगड  ािधकरण उप वभागातील इमारती शाळा व ुतीकरण करणेकामी मे.यश इले ोलाईन 
(िन.र. . १८,९१,०६२/- [र. .अठरा लाख ए या नव हजार बास ] पे ा १६.०१% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२१९      वषय मांक -३७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक-मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/१अ/का व/३५९/१२ द.६/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२८ अ वये, अ 
भागांतगत िचखली तळवडे वभागातील इमारत शाळा व ुतीकरण करणेकामी मे.यश 

इले ोलाईन (िन.र. . १९,०३,६४०/- [र. .एकोणीस लाख तीन हजार सहाशे चाळ स] पे ा 
१६.३० % 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 - २२२०      वषय मांक -३८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे      अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/िन/१/का व/३६०/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, मा णक कॉलनी 
प रसरातील सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन 
(िन.र. .९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे पंधरा] पे ा ३८.५३ % 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 - २२२१     वषय मांक - ३९  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक –मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/िन/१/का व/३६२/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
केशवनगर शाळेजवळ ल प रसरातील सो. हे. द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.हसन 
इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . ९,९९,७१५/- [र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे 
पंधरा] पे ा ४२.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२२२     वषय मांक -४०  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक –मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वायसीएमएच/८अ/का व/५९७/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ऑ डओलॉजी 
वभागाम ये मे.अि त स जक स या सं थेमाफत द.२/११/२०१२ ते द.१/१०/२०१३ या 
कालावधीक रता यापुव या करारना या या अिधन राहन दरमहा रू . .५,०००/- एक त 
मानधनावर न वन ऑ डओलॉ ज टची नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२२३       वषय मांक -४१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता( व/यां)यांचे. . व/मुका/४/का व/६१५/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, 
भोसर  भाग .३० च पाणी वसाहत येथील द यांची वा षक चालन देखभाल द ती ु
करणेकामी मे. द वजय इले क स (िन.र. . ९,९४,५०२/- [र. .नऊ लाख चौ-या नव 
हजार पाचशे दोन] पे ा ४०.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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



 18 

ठराव मांक - २२२४      वषय मांक - ४२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच.े . व/मुका/४/का व/६१६/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या िनगड  से. .२२ येथील एस.आर.ए. ोजे ट कर ता 
जलशु द करण क  से.२३ येथे हट कल टबाईन पंप बस वणेकामी मे.एस.बी.एम. ोजे स 
अँ ड इं जिनअर ंग (िन.र. .६४,०७,८६४/- [र. .चौस  लाख सात हजार आठशे चौस ] 
पे ा १५.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२२५      वषय मांक -४३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – भूमी आ ण जंदगी 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .प  भू ज/५/का व/३२५/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 थेरगांव येथील डांगे चौक भाजी मंडई येथील गाळा .३० साठ  ी.इकबाल गणी 
शेख यांनी सादर केलेला मािसक भाडे दर र. . १,२६०/- [र. .एक हजार दोनशे साठ] हा 
मनपा दरापे ा अिधक अस याने मनपाचे आिथक हत वचारात घेता िन वदा अट  
शत नुसार १ वष भाडेकराराने वकृत करणेस व भाडेकरारनामा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२२६      वषय मांक - ४४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क- भाग-पाणीपुरवठा   
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .क. .पापु/११/का व/७४७/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 पाणीपुरवठा क भागांतगत ठक ठकाणी मु य व अंतगत पाईपलाईन टाकणेसाठ  सन 
२०११-१२ या अंदाजप का या चालू कामांना तरतूद  करणेत आलेले हो या. सदर या तरतूद  कमी 
माणात असलेने सदर कामांची चालू बले व अंितम बले अदा करताना अडचणी िनमाण 

झाले या अस याने तावा सोबत या त या माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र कम .५,२२,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२२७      वषय मांक - ४५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – वै कय 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /७/का व/३०७०/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 महारा  शासनाकडून रा ीय र पेढ  धोरण यव थत र या राब वणेकामी रा ीय 
र  सं मण प रषदे माणे पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ांतीवीर चापेकर बंधु 
र पेढ चे शु क तावात प  अ म ये नमुद केले माणे सेवाशु क कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२२८      वषय मांक -४६  
दनांक –  २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मुका/ व/का व/४५२/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

तावा सोबत या प ा माणे व ुत वभागाचे शासक य इमारत योजना व 
देखभाल द ती या लेखािशषावर ल कामा या तरतूद  मधून रु . .४४,८०,०००/- इतक  
तरतूद याच लेखािशषावर ल इतर कामांना वग करण करणे आव यक अस याने सदर 
माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 (वाढ/घट र कम .४४,८०,०००/-) येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - २२२९      वषय मांक -४७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६०/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९७ अ वये, 
. .२० (वॉड .६१) िचंचवडेनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द तीु  करणेकामी 

मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार सहाशे 
सदसु ] पे ा १८.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,९२,१०८/- 
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 
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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 - २२३०      वषय मांक -४८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६१/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६९ अ वये, 
भाजीमंडई प रसरात थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .११,१५,०१५/- [र. .अकरा लाख पंधरा हजार पंधरा] पे ा १२.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२१,२५९/- 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 कू रारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२३१      वषय मांक -४९  
दनांक –  २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६२/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३१ अ वये, 
वॉड .२९, ३५, ६८, ६९, ७०, ७१ म ये FRP व छतागृह बस वणे (वॉड .२७, ४२, ४३, 
४४) कामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .११,१८,३९९/- [र. .अकरा लाख अठरा हजार 
तीनशे न या नव] पे ा २२.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,११,२७२/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक - २२३२      वषय मांक - ५०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६४/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९१ अ वये, 
वायसीएम हॉ पीटलम ये वा षक िलकेज द ती व अनुषंिगक कामे करणे ु (न वन भाग 
.३९) कामी मे.ओंकार असोिसए स (िन.र. .१९,०४,५३२/- [र. .एकोणीस लाख चार 

हजार पाचशे ब ीस] पे ा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,३९,८०२/- 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 - २२३३      वषय मांक -५१ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६५/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .८२ अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  मधील मनपाचे ाथिमक व मा यिमक शाळा इमारतीस 

िसमािभंत करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे (जुना . .३३) कामी 
मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .१८,४८,६४५/- [र. .अठरा लाख आ ठेचाळ स हजार सहाशे 
पंचेचाळ स] पे ा १२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,०६,२०७/- 
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. 
-------- 
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ठराव मांक - २२३४      वषय मांक - ५२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६६/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .५७ अ वये, 
भाग .३९ (जुना वॉ. .३२) संततुकारामनगर येथील आर ण .५३ येथे वाहनतळ 
वकिसत करणेकामी मे.कृ णर  क शन (िन.र. .२२,४०,८००/- [र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठश]े पे ा १९.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,०१,५६५/- 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 - २२३५      वषय मांक - ५३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६७/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९० अ वये, 
. .२८ जुना वॉ. .२९ हेगडेवार संकुल समोर ल फुटपाथ वर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.पी.जे.मोटवानी (िन.र. . २२,२९,७५१/- [र. .बावीस लाख एकोणतीस हजार सातशे 
ए काव न] पे ा २३.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,८१,६८३/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक - २२३६      वषय मांक - ५४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६८/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११२ अ वये, 
भाग .४० खराळवाड  मधील मनपाचे उद शाळा इमारतीस िसमािभंत करणे व ू इतर 
थाप य वषयक कामे करणे (जुना वॉ. .३३) कामी मे.भालेराव क शन (िन.र. . 

१६,८०,५७३/- [र. .सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे याह र] पे ा १५.८५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १४,८४,९१२/- 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 कू रारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२३७      वषय मांक - ५५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५६९/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६६ अ वये, 
भाग .१९ (वॉ. .५९) वा हेकरवाड  मधील भ डवेनगर पर सरातील र ते खड मु म व 

बीबीएम करणेकामी म.ेसुदाम बी गंुड क शन (िन.र. .१८,६६,६६६/- [र. .अठरा लाख 
सहास  हजार सहाशे सहास ] पे ा २७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,२५,५०७/- 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. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२३८      वषय मांक - ५६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७०/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४३ अ वये, 
वॉ. .६८ (नवीन ४२) मधील िलंकरोड र याचे खराब झाले या भागाचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. (िन.र. .१६,७६,२४१/- [र. .सोळा लाख 
शहा र हजार दोनशे ए केचाळ स] पे ा ५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,७२,०५०/- 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 - २२३९      वषय मांक - ५७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७१/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११४ अ वये, 
भाग .२१ दळवीनगर मधील ना याची द ती करणेकामी ु मे.सोळंके क शन 

(िन.र. .१८,६६,५८८/- [र. . अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अ याऐंशी] पे ा १८.१८ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०३,६०४/- 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 करणे. 
कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२४०      वषय मांक - ५८ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७२/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .१९(वॉ. .५८) रावेत िशंदे व ती मधील र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.लोणावळा क शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव] पे ा ५.५३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,२२,८२३/- 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 घेणेतू  आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२४१      वषय मांक - ५९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक-मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७३/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३८ अ वये, 
भाग .४१ गांधीनगर येथे ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणे ु (जुना . .३३) कामी मे.अ य क शन 
(िन.र. .१८,४८,३६८/- [र. .अठरा लाख आ ठेचाळ स हजार तीनशे अदसु ] पे ा १२.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,८८,६७८/- 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. 
                          -------- 
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ठराव मांक - २२४२      वषय मांक -६० 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७४/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२३ अ वये, 
. .२८ जुना वॉड .२९ म ये फुटपाथ व पाथवेसाठ  पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.ए.आर.भ डवे (िन.र. . ११,१७,००६/- [र. . अकरा लाख सतरा हजार सहा] पे ा १८.६७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५३,८८४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२४३      वषय मांक - ६१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७५/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, 
वॉड .२९, ३५, ६८, ६९, ७०, ७१ म ये बचेस फायबर वाचनालय, बस टॉप बस वणे व 
इतर कामे करणे (नवीन वॉड .२७, २८, ४२, ४३, ४४) कामी मे.रेखा इं ज.व स 
(िन.र. . ११,२०,१६०/- [र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे साठ] पे ा १८.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ९,५२,८१४/- 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. 
                          -------- 
 
 
 
 



 27 

ठराव मांक - २२४४      वषय मांक - ६२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग–पयावरण अिभयां क   
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/का व/६८१/१२ द.१३/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 पवना नद  सुधार क पाचा फजीबीिलट  रपोट म.ेएस.एन.भोबे मनपा या क प 
स लागारांमाफत क  शासनाचे अनुदान िमळ वणेसाठ  पयावरण वभाग, महारा  शासन 
यांचेकडे पाठ वला होता अवरसिचव महारा  शासन यांचे प ानुसार एकूण क प खचापैक  
क शासन (NRCD) ५० %, रा यशासन २० %, व महानगरपािलका ३० % िनधी उपल ध 
क न देणे अपे त असून मु ा (ई) नुसार नद  क पासाठ  आव यक जागा देखभाल व 
द तीसाठ  महारा  शासनाकडून मनपाकडे ह तांतर त क न घेणेस व क प खचा या ु
३० % िनधी महानगरपािलके माफत उपल ध क न देणेस व यानुसार येणा-या खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२४५     वषय मांक - ६३ 
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग–म यवत  भांडार वभाग 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/६/का व/४३५/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 डगु/मले रया साथीचे णां या सं येत होणार  वाढ वचारात घेता खबरदार चा 
उपाय हणून मनपाचे आरो य वभागासाठ  तातड ने तावात नमुद केले या लघु म 
िन वदाकाराकडून जंतुनाशक/ कटकनाशक औषधे करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस व येणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. (एकूण र. .१६,३४,८५०/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२४६      वषय मांक - ६४ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३२९/१२ द.१३/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८४ अ वये, 
वॉड .१३ दघी येिथल पवळे र ता व इतर ठकाणी मनपा या वकास आराख यातील 
र ते वकसीत करणे कामी मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .६५,४१,१८२/- [र. . 
पास  लाख ए केचाळ स हजार एकशे याऐंशी] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून  
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िन वदा मंजूर दराने र. .६७,२७,४४२/- 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 - २२४७      वषय मांक - ६५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३३०/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील कामाचा  

       करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत 
वषय मांक ६५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२४८      वषय मांक - ६६ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२४५/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .४५ अ वये, 
वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील आर ण .३४४ मोक या जागेला िसमािभंत 
बांधणे व खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी मे.एस.एस.साठे (िन.र. .७४,६९,६५५/- 
[र. . चौ-या र लाख एकोणस र हजार सहाशे पंचाव न] पे ा १४.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६७,१३,७२६/- 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 यांचेू बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         -------- 
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ठराव मांक - २२४९       वषय मांक - ६७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग– वाहनद तीु  कायशाळा 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काशा/४/का व/५३८/१२ द.१३/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा णवा हका वभागासाठ  मे.िसदाथ मोटस कासारवाड  पुणे यांचेकडून ित 

णवा हका वाहनास वाढ व र. .४५,६५४/- या माणे पाच णवा हका वाहनासाठ  
आगाऊ व पात अदा करणेत आलेली वाढवी र. .२,२८,२७०/- यांस काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२५०      वषय मांक - ६८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६१२/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, मोहननगर नवीन भाग .२६ म ये मनपा या आर णातील जागेवर 
िसमािभंत बांधणेकामी म.ेसोळके कं शन (िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा १४.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१६,८३,३३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         -------- 
ठराव मांक - २२५१      वषय मांक - ६९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६१३/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, काळभोरनगर नवीन भाग . २६ म ये मनपा या आर णातील 
जागेवर िसमािभंत बांधणेकामी मे.सोळके कं शन (िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा 
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लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा १७.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,२५,४९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२५२      वषय मांक - ७०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६१४/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .४१ अ वये, काळभोरनगर नवीन भाग .२६ म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
तेरा] पे ा १९.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १५,७४,११७/- 
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 - २२५३      वषय मांक - ७१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६१५/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .१४ म ये वाहतूकनगर  म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पे ा १६.७४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,४०,६८६/- 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 
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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 - २२५४      वषय मांक - ७२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६१६/१२ द.१२/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .२९ अ वये, भाग .१३ यमुनानगर मधील िनगड  गावठाण मधील हंद ू
मशानभूमीत आर.सी.सी. लो पंग लाब शेड करणेकामी मे.आर.ट .सबरवाल 

(िन.र. .४६,६८,५३६/- [र. .शेहेचाळ स लाख अदस  हजार पाचशे छ ीसु ] पे ा २.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४७,५५,३९४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२५५      वषय मांक - ७३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/६/का व/१४५०/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/१२-१३ मधील अ. .५० 
अ वये, जल े  .अ/१ मधील से. .२६ ते २८ भागातील न याने वकसीत होणा-या 
इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .२८,००,३३१/- 
[र. .अ ठावीस लाख तीनशे एकतीस] पे ा १३.१० % 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 - २२५६      वषय मांक - ७४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/िन/का व/१४५४/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/१२-१३ मधील अ. .५३ 
अ वये, के.एस.बी.चौक ते मोरवाड  कॉलनी येथे ४०० िम.िम. यासाची पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन (िन.र. .३१,७३,६६९/- [र. .एकतीस लाख याह र 
हजार सहाशे एकोणस र] पे ा ०.९० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२५७      वषय मांक - ७५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.राहल ु भोसले     अनुमोदक– मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/६/का व/१४५५/१२ द.११/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/१२-१३ मधील अ. .६३ 
अ वये, सांगवी प रसरातील मधुबन ते ममतानगर भागातील वतरण यव था 
सुधारणेसाठ  निलका टाकणेकामी मे.अ रहंत क शन (िन.र. .२९,७२,४०९/- 
[र. .एकोणतीस लाख बहा र हजार चारशे नऊ] पे ा ३.९६ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -------- 
ठराव मांक - २२५८      वषय मांक - ७६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/६/का व/१४८३/१२ द.१३/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/१२-१३ मधील अ. .७४ 
अ वये, जल े  .बी/११ मिधल भागासाठ  पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठ  जलवा हनी 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .३१,७२,०५३/- [र. .एकतीस लाख बहा र हजार 
ेप न] पे ा १४.९९ % 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 - २२५९     वषय मांक - ७७  

दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – पाणीपुरवठा 

सुचक –मा. चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/िन/का व/१४८४/१२ द.१३/१२/२०१२      

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 

जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरातील जु या पाईपलाईन बदलून नवीन 

पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .५६,०१,१३७/- [र. .छप न लाख एक 

हजार एकशे सदोतीस] पे ा १७.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -------- 

ठराव मांक - २२६०      वषय मांक -७८ 

दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग पाणीपुरवठा 

सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/६/का व/१४८५/१२ द.१३/१२/२०१२      

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/१२-१३ मधील अ. .७१ 

अ वये, जल े  .बी/४ म ये न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा करणेसाठ  

जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .३९,२१,०९४/- [र. .एकोणचाळ स 

लाख एकवीस हजार चौ-या नव] पे ा १२.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 

ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -------- 
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ठराव मांक - २२६१      वषय मांक - ७९  

दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – िनवडणूक 

सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सोनाली जम 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .िनवडणूक/१/का व/६०३/१२ द.१२/१२/२०१२      

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 िनवडणूक वभागाकड ल “िनवडणूक खच” या लेखािशषावर उपल ध असलेली 

र. .४५,००,०६९/- चे तरतूद मधून र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद िनवडणूक वभागाचे 

“ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -------- 

µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß µÖÖÓ®Öß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü Ûêú»Öê. 

 
                                          (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üßûüüü) 

  ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß            
Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   

                                        Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛúÖ  
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