
 -  - 

 

1 

1 

 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क ेञीय कायालय 
कायपिञका मांक-२ 

सभावृ ातं 
 द.-  ७/५/२०१४            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.७/५/२०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 

महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
 

१)     मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
२)     मा.भोसले रा ल हनुमंतराव 
३)     मा.पालांडे सुजाता सुिनल             
४)     मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
५)     मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
६)     मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७)     मा.काटे राज  िभकनशेठ 
८)     मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९)     मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
१०) मा.संजय केशवराव काटे 

  
 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- ेञीय अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.िनकम –
कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संजय खाबडे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, मा.शरद 
जाधव- कायकारी अिभयंता (पापु), ी.इनामदार-लेखािधकारी, ीम.पाठक- उपअिभयंता 

ेनेज,  ी.घुबे- उपअिभयंता पापु, ी. राज  शद-े उपअिभयंता,  ी.बोञे- उपअिभयंता, 
ी.सोनवणे- उपअिभयंता,िवदयुत, ी. दलीप धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत    ी.राज  

जावळे- उपअिभयंता पापु , ी.वाईकर- उपअिभयंता ( थाप य) , ी.र व  भोकरे- 
सहा.आरो यािधकारी, ी.अकबर शेख- शाखाअिभयंता िवदयुत. 
 
(सभा कामकाज भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा.सभापती सभागृहात उपि थत न हते) 
 
         खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
 
सूचक-  मा.राज  काटे                   अनुमोदक- मा.संजय काटे 
         सन २०१४-१५ या आ थक वषातील दनांक ७/५/२०१४ रोजी होणा-या भाग 
सिमती सभेस मा.अ य  काही अप रहाय कारणा तव अनुउपि थत  अस याने यासाठी 
आज या सभा कामकाजासाठी उपि थत मा.स मा.सद यामधुन अ य  हणून मा.सुजाता 
पालांड ेयांची िनवड करणेस मा यता देणेत यावी. 
                          सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                                           ----- 
(यानंतर मा.सुजाता पालांडे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
  
मा.सभा य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत 
येत आह.े     
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     उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील   ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले.      
 
िवषय मांक ५) मुंबई पुणे र ता कासारवाडी येथील सबवेचे नामकरणाबाबत- मा. करण  
                      मोटे व मा.राज  काटे यांचा ताव. 
िवषय मांक ६) . .३९ संत तुकारामनगर येथील मु य र यावरील दवाब ीची  
                      व थेचे नुतनीकरण करणेबाबत. 
िवषय मांक ७) . .३९ संत तुकारामनगर म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर  
                      दवाब ीची व था करणेबाबत. 
िवषय मांक ८) मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ीट लाइट या  
                      केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक ९) मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ीट लाइटची सन  
                      २०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक १०) . .३९ मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल  
                         दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ११) . .४१ गं◌ाधीनगर म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर  
                        दवाब ीची व था करणेबाबत. 
िवषय मांक १२) . .४० मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल  
                         दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक १३) मनपा भवन उपिवभागातील हायमा ट द ांची देखभाल दु ती  
                        करणेबाबत. 
िवषय मांक १४) मनपा भवन उपिवभाअंतगत मा.सद य यांचे मागणी व  
                         आव यकतेनुसार अंतगत र यावर काश व था करणेबाबत. 
िवषय मांक १५) मनपा उपिवभागातील . .३८,नेह नगर मधील ीट लाइटची सन  
                        २०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक १६) मनपा भवन उपिवभागातील प रसरातील र ता ंदीकरणात अडथळा  
                        ठरणारे मरािविव मंडळाचे पोल व तारा हलवून भूिमगत केबल  
                        टाकणेबाबत. 
िवषय मांक १७) सांगवी उपिवभागातील न ाने होणा-या र यांवर दवाब ीची  
                         व था करणेबाबत. 
िवषय मांक १८) सांगवी उपिवभागातील र यांवरील ंदीकरणातील व सावजनीक  
                         सुरि तते या दृ ीने मरािव मंडळाचे लघुदाब उ दाब खांब, तारा व  
                        फडर िपलर हलिवणेबाबत. 
िवषय मांक १९) . .४० खराळवाडी म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर  
                        दवाब ीची व था करणेबाबत. 
िवषय मांक २०) कासारवाडी उप िवभागांतगत मा.सद य यांचे मागणी व  
                         आव यकतेनुसार अंतगत र यावर काश व था करणेबाबत. 
िवषय मांक २१) भाग .५९ मधील र यांवर जु या िखळ या बदलून उजा बचत  
                         करणा-या एलईडी िखळ या बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक २२) मनपा उपिवभागातील . .३८, नेह नगर मधील ीट लाइट या  
                        केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक २३) भाग . ६० मधील र यांवर जु या िखळ या बदलुन उजा बचत  
                        करणा-या एलईडी िखळ या बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक २४) सांगवी उपिवभागातील शाळा व मनपा इमारती/ कायालयाचे  
                         नुतनीकरणाकरीता िवदयुत िवषयक कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक २५) . . ४१ मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल  
                         दु तीची कामे करणेबाबत. 
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िवषय मांक २६) भाग .५८ मधील र यांवर जु या िखळ या बदलुन उजा बचत  
                        करणा-या एलईडी िखळ या बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक २७) .४१ गांधीनगर येथील मु य र यावरील दवाब ीची व थेचे  
                        नुतनीकरण करणेबाबत.  
िवषय मांक २८) . .४० खराळवाडी येथील मु य र यावरील दवाब ीची व थेचे  
                         नूतनीकरण करणेबाबत. 
िवषय मांक २९) . .३८ नेह नगर येथील संतोषीमाता चौक ते हॉक  टेडीयमचे निवन  
                        होणा-या र ता दुभाजकात  ल व फ ट ग बसवणेबाबत. 
िवषय मांक ३०) मनपा उपिवभागातील . .३८ नेह नगर येथील र यावरील ीट  
                         लाईटची नुतनीकरण करणेबाबत. 
िवषय मांक ३१) मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर येथील एमआयडीसी  
                         मधील र यावरील ीट लाईटचे नूतनीकरण करणेबाबत. 
िवषय मांक ३२) . . ३७,३८ येथील न ाने तयार होणा-या र यावर ीटलाईट  
                         व था करणेबाबत. 
िवषय मांक ३३) कासारवाडी परीसरातील र ता ंदीकरणात अडथळा ठरणारे मरािविव  
                         कं. िल. चे पोल व तारा हलवुन भुिमगत केबल टाकणेबाबत. 
िवषय मांक ३४) कासारवाडी उप िवभागांतगत भाग . ६३ मधील मु य र यावरील  
                         ीट लाईटचे नुतनीकरण करणे (जय महारा  चौक ते पा नाथ  
                         सोसा.) 
िवषय मांक ३५) कासारवाडी उपिवभागातील . .६३ मधील ट ट लाईटची सन  
                        २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ३६) .क.६३ कासारवाडी येथील ारीकानगरी, केशवनगर, गु नानक  
                        कॉलनी व िवकास िमञमंडळ येथील र यावरील जुने दवे बदलून LED   
                        दवे बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक  ३७) कासारवाडी उपिवभागातील . . ६४ मधील ीट लाईटची सन  
                         २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ३८) कासारवाडी उपिवभागातील . .६१ ते ६४ मधील हायमा ट  
                         द ांची सन २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ३९) ६ दापोडी येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाचे न ाने तयार  
                         होणा-या मेघडंबरीचे िवदयुतीकरण करणेबाबत. 
िवषय मांक ४०) कासारवाडी उपिवभागातील . .६१ दापोडी मधील ीट लाईटची  
                         सन २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ४१) दापोडी येथील एसटी रोडवरील नेह  चौक ते सांगवी पुलापयत  
                         र यावरील जुने दवे बदलून LED  दवे बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक ४२) कासारवाडी उपिवभागांतगत . .६२ मधील र यावरील ीट  
                         लाईटची नुतनीकरण करणे (फुगेवाडी येथील मु य र ता) बाबत.  
िवषय मांक ४३) कासारवाडी उपिवभागातील . .६२ फुगेवाडी मधील ीट लाईटची  
                         सन २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 
िवषय मांक ४४) . .६२ मधील दापोडी येथील रे वे टेशन ते पपळेगुरव पुलापयत  
                        र यावरील जुने दवे बदलून LED  दवे बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक ४५) . .६२ मधील दापोडी उ ाणपुल ते डॉ.आंबेडकर पुतळा चौक या  
                         मु य र यावरील दवे बदलून LED  दवे बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक ४६) भाग . ५९ मधील सांगवी णालयात िवदयुत िवषयक कामे  
                         करणेबाबत. 
िवषय मांक ४७) भाग . ५८,५९,६० म ये आव यकतेनुसार बोअरवेल पंप  
                         बसिवणेबाबत. 
िवषय मांक ४८) भाग . ६० सांगवी करसंकलन इमारतीम ये िवदयुत िवषयक कामे  
                         करणेबाबत. 
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िवषय मांक ४९) भाग . ५८ मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक  
                         देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक ५०) भाग . ५९ मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक  
                         देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक ५१) भाग . ६० मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक  
                         देखभाल दु ती करणेबाबत. 
िवषय मांक ५२)  नाव देणेबाबत- मा.अतुल  िशतोळे व मा. सुषमा तनपुरे यांचे पञ. 
िवषय मांक ५३)  शासक य मा यतेबाबत- मा.सोनाली जम व मा. शैलजा िशतोळे यांचे  
                         पञ. 
िवषय मांक ५४)  भाग सिमती मासीक सभेची वेळ बदलणेबाबत-मा.शैलजा िशतोळे व  
                         मा.रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
       ---- 
 
 खालील माणे सूचना मांडणेत आली— 
सुचक-  मा. करण मोटे    अनुमोदक- मा.संजय काटे 
          पपरी चचवड महानगरपािलका  क ेञीय कायालय, क भाग सिमतीची मासीक 
सभा द. ७/५/२०१४ रोजी द.ु ३.०० ची ही सभा द. २१/५/२०१४ रोजी द.ु ३.०० पयत 
तहकूब करणेत यावी.  तरी स मा.सद यांनी याची न द घेउन क ेञीय कायालयाचे 

ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहात ठरले या दवशी व वेळी उपि थत रहावे. 
                                       सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
        --------- 
मा.सभा य -  उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने बुधवार दनांक २१/५/२०१४ रोजी  
                   द.ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आह.े 
        ------- 
 
 
                                                                                               सही/- 

(पालांडे सुजाता सुिनल) 
सभा य  

क भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-२ 

सभावृ ांत 
( द.७/५/२०१४ ची तहकूब सभा) 

 
 द.-  २१/५/२०१४            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची द. ७/५/२०१४ ची 
तहकूब सभा बुधवार द.२१/५/२०१४ रोजी दपुारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे 

ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस 
खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
 

१)     मा.जम सोनाली पोपट                सभापती 
२)     मा.ननवरे िजत  बाबा 
३)     मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
४)     मा.कदम सदगु  महादेव 
५)     मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
६)     मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
७)     मा.अतुल अर वद उफ नानासाहेब िशतोळे 
८)     मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
९)     मा.मोटे करण बाळासाहेब 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, ी.घुबे- 
उपअिभयंता पापु, ी. दलीप धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत, ी.वाईकर- उपअिभयंता 
( थाप य) , ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, ी.इनामदार- लेखािधकारी. 
 ------  
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
 
अ)     दनांक  ५/३ /२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .१४)  
         सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती  यांनी कट केले.    

 
ब) दनांक २८/४/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .१)   
         सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती  यांनी कट केले.    
     ------ 
ठराव मांक-३                                                              िवषय मांक-  १                                                            
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.िजत  ननवरे                      अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क /िव/७२७/१३ द.४/१२/१३ 
         मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
        क भाग काय ेञातील EPABX यंञणेची देखभाल दु ती करणे या                          
कामास व र. . ५,८०,०००/- चे सुधारीत खचास शासक य मा यता                         
देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-  ४                                                            िवषय मांक- २                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- थाप य  

सुचक-मा.सदगु  कदम                      अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- मा. रा ल भोसले व मा.चं कांत वाळके यांचे पञ. 
        मा.रा ल भोसले व मा.चं कांत वाळके यांचे पञ- नेह नगर मधील मु य  
चौकात पं.जवाहरलाल नेह  यांचा पुतळा असुन, पुतळयासमोरील मु य  
चौकाला पं.जवाहरलाल नेह  चौक असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ५                                                             िवषय मांक-  ३                                                            
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- आरो य 

सुचक-मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. .आ/१५/कािव/२६०/२०१४ 
        द.२६/०२/२०१४ 
 मा. भाग अिधकारी यांची िशफारस िवचारात घेवून--    
         तावासोबत जोडले या  पञात नमुद केले माणे अ. .१ ते १५                          
लेखािशषाव न बोनस तथा सानु ह अनूदान या लेखािशषावर र. .                          
१५,००,०००/- व घंटागाडी ठेकेदार खच या लेखािशषावर र. .                          
५,००,०००/- वाहन इंधन खच र. . ३,००,०००/- तरतूद वग करणास                          
तसेच  थायी आ थापना या लेखािशषावर र. . ५५,००,०००/-  इतर लेखािशषाव न वग 
कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ६                                                            िवषय मांक- ४                                                 
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग-आरो य  

सुचक-मा.सोनाली जम                      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील  द.४/०३/२०१४ चा ताव. 
 मा. भाग अिधकारी यांची िशफारस िवचारात घेवून--    
       क ेञीय आरो य उपिवभागाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकातील                          
थायी अ थापना या लेखािशषावर तरतूद अपुरी पडत अस याने खाली                          

नमूद केले नुसार तरतूद  १) शासन र. . ६,००,०००/-,  २) अित मण र. . 
१२,००,०००/- ३) पाणीपुरवठा र. . १९,००,०००/- वग करणाचा ताव र  क न  
याऐवजी थायी आ थापना थाप य या लेखािशषावरती र. . २,५७,०००/- वग 

कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
          सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आल.े 
 
ठराव मांक- ७                                                             िवषय मांक- ५                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- थाप य 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ-मा. करण मोटे व मा. राज  काटे यांचे द. ७/५/२०१४ चे पञ. 
        मुंबई-पुणे र यावर कासारवाडी येथे सबवे बांधणेत आला आहे तरी सदर या 
सबवेला अदयापपयत कोणतेही नामकरण करणेत आले नाही.  सदर सबवेला “ कै.पैलवान 
दशरथ ानोबा लांडगे ”  (मा.नगरसेवक) असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-८                                                              िवषय मांक-६                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक-मा.सदगु  कदम 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३३८/२०१४ द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        . .३९ संत तुकारामनगर येथील मु य र यावरील दवाब ीची व थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म . दहा लाख फ )  चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ९                                                             िवषय मांक- ७                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३७०/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     . .३९ संत तुकारामनगर म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ीची 

व था करणेकामी  र. .७,९०,०००/- ( अ री र म . सात लाख न वद हजार फ ् ) चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-१०                                                           िवषय मांक-८                                                  
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.अतुल िशतोळे                      अनुमोदक-मा.सोनाली जम 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६५/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
   मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ीट लाइट या केबल/पोल/जं शन 
बॉ सची देखभाल दु ती करणेकामी  र. . १०,००,०००/- (अ री र म . दहा लाख 
फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-११                                                           िवषय मांक-९                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६७ /२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर मधील ीट लाइटची  सन   २०१४-१५ 
म ये देखभाल दु ती करणेकामी  र. . ९,०९,०००/- (अ री र म  नऊ लाख नऊ 
हजार फ )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-१२                                                           िवषय मांक- १०                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.सदगु  कदम                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६८/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       . .३९ मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल  दु तीची कामे 
करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म . दहा लाख  फ )  चे पुवगणनपञकास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- १३                                                          िवषय मांक-११                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३७१/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       . .४१ गांधीनगर म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ीची व था 
करणेकामी  र. . ७,९०,०००/- (अ री र म .सात ल  न वद हजार फ )   चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- १४                                                          िवषय मांक-१२                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३७२/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       . .४० मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल  दु तीची कामे 
करणेकामी  र. .९,५०,०००/- (अ री र म .नऊ ल  प ास हजार फ ) चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-  १५                                                         िवषय मांक-  १३                                            
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सोनाली जम                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३७३/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     मनपा भवन उपिवभागातील हायमा ट द ांची देखभाल दु ती करणेकामी  र. .                      
९,९८,०००/-(अ री र म .नऊ ल  अठया व हजार फ )   चे पुवगणनपञकास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-  १६                                                         िवषय मांक- १४                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६५/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
    मनपा भवन उपिवभाअंतगत मा.सद य यांचे मागणी व  आव यकतेनुसार अंतगत 
र यावर काश व था करणेकामी  र. .५,८१,८००/-(अ री र म .पाच लाख 
ए या शी हजार आठशे  फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- १७                                                          िवषय मांक- १५                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६९/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       मनपा उपिवभागातील . .३८,नेह नगर मधील ीट लाइटची  सन   २०१४-१५ 
म ये देखभाल दु ती करणेकामी  र. . ९,०९,०००/- (अ री र म .नऊ ल  नउ हजार 
फ )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-१८                                                            िवषय मांक-१६                                                           
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सदगु  कदम                      अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५९/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
         मनपा भवन उपिवभागातील प रसरातील र ता ंदीकरणात  अडथळा  ठरणारे 
मरािविव मंडळाचे पोल व तारा हलवून भूिमगत  केबल   टाकणेकामी  र. .                      
५,९९,१००/- (अ री र म .पाच ल  न ा व हजार शंभर फ )   चे पुवगणनपञकास 
व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-१९                                                           िवषय मांक- १७                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६४/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        सांगवी उपिवभागातील न ाने होणा-या र यांवर दवाब ीची व था करणे 
कामी  र. . ५,९४,२९६/- (अ री र म . पाच लाख चौ-यानौ हजार दोनशे शहा व 
फ )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-२०                                                           िवषय मांक-१८                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक-मा. शैलजा िशतोळे  
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५८/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      सांगवी उपिवभागातील र यांवरील ंदीकरणातील व सावजनीक  सुरि तते या 
दृ ीने मरािव मंडळाचे लघुदाब उ दाब खांब, तारा  व  फडर िपलर हलिवणेकामी  र. .                      
७,९२,६६९/- (अ री र म .सात लाख यानौ हजार सहाशे एकोणस र फ )चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- २१                                                          िवषय मांक- १९                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा. शैलजा िशतोळे  
संदभ- संदभ-मा. ञेीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५४/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      . .४० खराळवाडी म ये िविवध ठकाणी अंतगत र यावर दवाब ीची व था 
करणेकामी  र. .७,९९,०००/- (अ री र म .सात ल  न ा व हजार फ )  चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-२२                                                           िवषय मांक-  २०                            
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक-मा. शैलजा िशतोळे   
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६३/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       कासारवाडी उप िवभागांतगत मा.सद य यांचे मागणी व  आव यकतेनुसार अंतगत 
र यावर काश व था करणेकामी  र. .६,००,०००/-(अ री र म .सहा लाख  फ )   
चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- २३                                                          िवषय मांक- २१                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सदगु  कदम                      अनुमोदक-मा.िजत  ननावरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५७/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       भाग .५९ मधील र यांवर जु या िखळ या बदलून उजा बचत  करणा-या एलईडी 
िखळ या बसिवणेकामी  र. . ७,९२,१६१/- (अ री र म .सात लाख यानौ हजार 
एकशे एकस   फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 
आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-२४                                                           िवषय मांक-  २२                                                            
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा. शैलजा िशतोळे   
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५६/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
मनपा उपिवभागातील . .३८, नेह नगर मधील ीट लाइट या केबल/पोल/जं शन 
बॉ सची देखभाल दु ती करणेकामी  र. . ९,१०,०००/- (अ री र म .नऊ ल  दहा 
हजार  फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- २५                                                          िवषय मांक- २३                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६२/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
         भाग . ६० मधील र यांवर जु या िखळ या बदलुन उजा बचत  करणा-या 
एलईडी िखळ या बसिवणेकामी  र. . ७,९२,१६१/-(अ री र म .सात लाख यानौ 
हजार एकशे एकस  फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- २६                                                          िवषय मांक- २४                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा. शैलजा िशतोळे                         अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६१/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        सांगवी उपिवभागातील शाळा व मनपा इमारती/ कायालयाचे नुतनीकरणाकरीता 
िवदयुत िवषयक कामे करणेकामी  र. . ३,९६,३०१/- (अ री र म .तीन लाख शहा ऊ 
हजार तीनशे एक  फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- २७                                                          िवषय मांक- २५                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. शैलजा िशतोळे                        अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५५/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        . . ४१ मधील ीट लाइटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी  र. .९,९८,०००/- (अ री र म .नऊ ल  अ या व हजार  फ )  चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक- २८                                                          िवषय मांक- २६                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. शैलजा िशतोळे                         अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३६०/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
          भाग .५८ मधील र यांवर जु या िखळ या बदलुन उजा बचत करणा-या 
एलईडी िखळ या बसिवणेकामी  र. .७,९०,८७८/- (अ री र म .सात लाख न वद 
हजार आठशे अ याह र  फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-२९                                                           िवषय मांक- २७                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. शैलजा िशतोळे                        अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३४०/२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       .४१ गांधीनगर येथील मु य र यावरील दवाब ीची व थेचे नुतनीकरण 
करणेकामी  र. . ९,९५,३००/-(अ री र म .नउ ल  पं या व हजार तीनशे  फ )  चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ३०                                                          िवषय मांक-२८                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ-मा. ञेीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३३९/२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
         . .४० खराळवाडी येथील मु य र यावरील दवाब ीची व थेचे नूतनीकरण 
करणेकामी  र. .९,९९,७००/-(अ री र म . नउ ल  न ा व हजार सातशे फ )  चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-३१                                                           िवषय मांक-२९                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३३७/२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
          . .३८ नेह नगर येथील संतोषीमाता चौक ते हॉक  टेडीयमचे निवन  
होणा-या र ता दुभाजकात  ल व फ ट ग बसवणेकामी  र. .९,९९,५००/-(अ री र म .  
नऊ ल  न ा व हजार पाचशे    फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
 



 -  - 

 

13 

13 

 
ठराव मांक-  ३२                                                         िवषय मांक- ३०                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
 संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३३६/२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     मनपा उपिवभागातील . .३८ नेह नगर येथील र यावरील ीट लाईटची 
नुतनीकरण करणेकामी  र. . ९,९४,७००/- (अ री र म .नऊ ल  चौ-या व हजार 
सातशे  फ )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-  ३३                                                         िवषय मांक-३१                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचकेडील जा. . िव/क ेका/३३५/२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      मनपा उपिवभागातील . .३७ म.फुलेनगर येथील एमआयडीसी मधील र यावरील 

ीट लाईटचे नूतनीकरण करणेकामी  र. .९,९५,०००/- ( अ री र म .नऊ ल  
पं या व हजार फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 
आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-  ३४                                                         िवषय मांक- ३२                                
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                       अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . िव/क ेका/३३४ /२०१४  
       द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      . . ३७,३८ येथील न ाने तयार होणा-या र यावर ीटलाईट व था 
करणेकामी  र. .९,८६,०००/- ( अ री र म .नऊ ल  शहा शी हजार फ )                     
चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-३५                                                           िवषय मांक-३३                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३३३ /२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     कासारवाडी परीसरातील र ता ंदीकरणात अडथळा ठरणारे मरािविव कं. िल. चे पोल 
व तारा हलवुन भुिमगत केबल टाकणेकामी  र. . ६,१५,०००/- (अ री र म .सहा लाख 
पंधरा हजार  फ  ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 
आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
 



 -  - 
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ठराव मांक-३६                                                           िवषय मांक- ३४                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३३२/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे— 
     कासारवाडी उप िवभागांतगत भाग . ६३ मधील मु य र यावरील ीट लाईटचे 
नुतनीकरण करणे (जय महारा  चौक ते पा नाथ सोसा.) कामी  र. .१०,००,०००/- 
(अ री र म .दहा लाख  फ  )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-३७                                                           िवषय मांक-३५                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सदगु  कदम                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३३१/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ञेीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        कासारवाडी उपिवभागातील . .६३ मधील ीट लाईटची सन २०१४-१५ म ये 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  फ  
)  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता दणेेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ३८                                                          िवषय मांक-३६                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.अतूल िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३३०/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       .क.६३ कासारवाडी येथील ारीकानगरी, केशवनगर, गु नानक कॉलनी व िवकास 
िमञमंडळ येथील र यावरील जुने दवे बदलून LED  दवे बसिवणेकामी  र. .                      
१०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  फ  )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-३९                                                           िवषय मांक-३७                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.सोनाली जम                      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२९ /२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       कासारवाडी उपिवभागातील . . ६४ मधील ीट लाईटची सन २०१४-१५ म ये 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  र. . १०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  
फ  )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 



 -  - 
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ठराव मांक- ४०                                                          िवषय मांक- ३८                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२८/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       कासारवाडी उपिवभागातील . .६१ ते ६४ मधील हायमा ट द ांची सन २०१४-
१५ म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म .दहा 
लाख  फ  )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-  ४१                                                         िवषय मांक-३९                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                       अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२७/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       ६ दापोडी येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाचे न ाने तयार  होणा-या 
मेघडंबरीचे िवदयुतीकरण करणेकामी  र. .३,००,०००/- (अ री र म . तीन लाख फ )                      
चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-४२                                                           िवषय मांक-४०                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                       अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२६/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     कासारवाडी उपिवभागातील . .६१ दापोडी मधील ीट लाईटची सन २०१४-१५ 
म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  
फ  )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-४३                                                            िवषय मांक- ४१                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२५/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     दापोडी येथील एसटी रोडवरील नेह  चौक ते सांगवी पुलापयत  र यावरील जुने दवे 
बदलून LED  दवे बसिवणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  फ  )   
चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
 



 -  - 
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ठराव मांक-  ४४                                                          िवषय मांक- ४२                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा. रमा ओ हाळ  
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२४/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       कासारवाडी उपिवभागांतगत . .६२ मधील र यावरील ीट लाईटची 
नुतनीकरण करणे (फुगेवाडी येथील मु य र ता) कामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म 
.दहा लाख  फ  )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 

आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ४५                                                           िवषय मांक- ४३                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२३/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     कासारवाडी उपिवभागातील . .६२ फुगेवाडी मधील ीट लाईटची सन २०१४-१५ 
म ये देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म .दहा लाख  
फ  )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक- ४६                                                           िवषय मांक- ४४                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                       अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२२/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
         . .६२ मधील दापोडी येथील रे वे टेशन ते पपळेगुरव पुलापयत                        
र यावरील जुने दवे बदलून LED  दवे बसिवणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री र म 
.दहा लाख  फ  )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 

आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-४७                                                            िवषय मांक-  ४५                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क ेका/िव/जा/३२१/२०१४   
        द.६/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      . .६२ मधील दापोडी उ ाणपुल ते डॉ.आंबेडकर पुतळा चौक या                         
मु य र यावरील दवे बदलून LED  दवे बसिवणेकामी  र. .१०,००,०००/- (अ री 
र म .दहा लाख  फ  )   चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 



 -  - 

 

17 
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ठराव मांक- ४८                                                           िवषय मांक- ४६                                                             
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा. करण मोटे                       अनुमोदक-मा.अतुल िशतोळे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५१/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      भाग . ५९ मधील सांगवी णालयात िवदयुत िवषयक कामे करणेकामी  र. .                      
१,९६,२२५/- ( अ री र म . एक लाख शहानव हजार दोनशे पंचवीस फ )चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-४९                                                            िवषय मांक-४७                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५०/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
        भाग . ५८,५९,६० म ये आव यकतेनुसार बोअरवेल पंप बसिवणेकामी  र. .                      
९९,४४४/- ( अ री र म . नौ ानौ हजार चारशे च वेचाळीस फ ) चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-५०                                                           िवषय मांक-४८                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३४९/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
      भाग . ६० सांगवी करसंकलन इमारतीम ये िवदयुत िवषयक कामे करणेकामी  र. .                      
९,८९,९२१/- (अ री र म . नऊ लाख एकोणन वद हजार नऊशे एकिवस फ )चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत यते आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-५१                                                            िवषय मांक-४९                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३५२/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे— 
      भाग . ५८ मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक  देखभाल दु ती 
करणेकामी  र. .९,९९,९७२/- (अ री र म . नऊ लाख न ानौ हजार नऊशे बहा र 
फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
 
 



 -  - 
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ठराव मांक-५२                                                            िवषय मांक-५०                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
 संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३४८/२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
     भाग . ५९ मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक  देखभाल दु ती 
करणेकामी  र. .९,९९,९७२/- (अ री र म . नऊ लाख न ानौ हजार नऊशे बहा र 
फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-५३                                                            िवषय मांक-५१                                 
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- िवदयुत  

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- संदभ-मा. ेञीय अिधकारी यांचेकडील जा. . /क े/िव/जा/३४७ /२०१४   
        द.७/५/२०१४ 
 मा. ेञीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे-- 
       भाग . ६० मधील जु या झाले या काश व थेची आव यक देखभाल दु ती 
करणेकामी  र. .९,९९,९७२/- (अ री र म . नऊ लाख न ानौ हजार नऊशे बहा र 
फ )  चे पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
   
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
ठराव मांक-५४                                                            िवषय मांक-५२                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- थाप य  

सुचक-मा.सुषमा तनपुरे                                              अनुमोदक-मा. अतुल िशतोळ           
संदभ- मा.सुषमा तनपुरे व मा.अतुल िशतोळे यांचे पञ. 
 भाग . ५९ येथील करसंकलन इमारतीमधील िनयोजीत पधा परी ा मागदशन 
क ाला (MPSC, UPSC) “ शहीद  अशोक मा तराव कामटे  (IPS) ”  हे नाव दे यास 
मा यता देणेत येत आह.े  शहीद अशोक मा तराव कामटे (IPS)  हे पपरी चचवड शहराचे 
रहीवाशी होते याचा साथ अिभमान बाळगून पधा परी ा  मागदशन क ाला यांचे नाव 
देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
 
ठराव मांक-५५                                                            िवषय मांक-५३                                                              
दनांक-  २१/५/२०१४      िवभाग- थाप य/पाणीपुरवठा/ 

                          िवदयुत/आरो य  
सुचक-मा.सोनाली जम                      अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- मा.सोनाली जम व मा.शैलजा िशतोळे यांचे पञ. 
 
 क भागा अंतगत थाप य,  पाणीपुरवठा, िवदयूत, आरो य इ. सव िवभागातील 
बजेट २०१४-१५ म ये केले या अंदाजपञकातील िवकास कामांना शासक य मा यता 
देणेत येत आह.े  
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      --- 
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ठराव मांक-५६                                                          िवषय मांक-५४                                
दनांक-  २१/५/२०१४     िवभाग- शासन  

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ – मा.शैलजा िशतोळे व मा.रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
 
          क- ेञीय कायालयाची भाग सिमतीची येक मिह याची मासीक सभा (सन 
२०१४-१५ साठीची )  माहे जून-२०१४ पासून येक मिह या या पही या बुधवारी 
दुपारी १२/- वाजता घेणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              --- 
 
              यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                    सही/- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                क भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क ेका/कािव/७१२ /२०१४  
द. २७ / ५ /२०१४    

                 
              

                                                           
शासन अिधकारी तथा  

                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                               क भाग सिमती 
                                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.     


