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

कायप का मांक - ९३ 

सभावृ ांत 

दनांक - ३१/१२/२०१३         वेळ - दपार  ु ३.१५ वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ३१/१२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.१५ वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. 
सद य उप थत होते. 

 
 

१)   मा. जगताप नवनाथ द ु   -  सभापती  
२)    मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे 

 ३)  मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. छाया जग नाथ साबळे  

 ५) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ६)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

 ७ मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा. बारणे माया संतोष 
 ९)  मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
 १०) मा. भ डवे संिगता राज  
 ११) मा. शडगे आशा सुखदेव 

  यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.झुरे- सह आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण , 
मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे,  मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य लेखाप र क, मा.कांबळे, .शहर अिभयंता, मा.च हाण, 
मा.पाट ल, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.अिनल रॉय - 
आरो य वै कय अिधकार ,  मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.शरद 
जाधव, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.लडकत,  मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.बरशेटट , मा.जुंधारे - कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आला :- 
 

वषय .६२)  तरतुद वग करणेबाबत. 
वषय .६३)  डा िश क व ाऊंडमन या पदासाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात िनयु  

करणेबाबत. 
वषय .६४)  ई.िन वदा नोट स . २१/२०१३-१४ अ वये वशेष रोटेशन ारे जा हर कटन िस द चे  

            बील अदायगी बाबत. 
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वषय .६५) िन वदा नोट स .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  

            मंजूर  िमळणेबाबत.  

वषय .६६) िन वदा नोट स .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  

            मंजूर  िमळणेबाबत.     

वषय .६७) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ड भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद मं ये  

            फेरबदल करणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.  
वषय .६८) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील अ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद मं ये  

            फेरबदल करणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.  
वषय .६९) वॉड .३१ मधील मनपा शाळा इमारतीचे व तार करण करणेबाबत.  

            मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .७०) पंपर  येथे हंद मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे बाबतू . मा.सुषमा तनपुरे,  

            मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
वषय .७१) ब मु यालयाकड ल सन २०१३-१४ या मूळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  

            तरतुद म ये वाढ घट करणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.  

वषय .७२) सन २०१३-१४ या महापािलका अंदाजप कात तरतुद  वग करणेबाबत.  

             मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.   

वषय .७३) नाद ह पर वार सं थेला र. .२,९५,०००/- अनुदान मंजूर करणेबाबत. 
                     मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.     

वषय .७४) हजरत महंमद पैगंबर ेषीतांची जयंती साजर  करणेबाबत. 
            मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.   
वषय .७५) साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशनास अनुदान मंजूर करण.े मा.सुषमा तनपुरे,  

            मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव.     

वषय .७६) मासुळकर कॉलनी येथे अ णासाहेब मगर टे डअम जलतरण तलावातील  

            तळमज यावर ल यायामशाळा देखभालीबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा  

            ताव.   
वषय .७७) िचखली येथील ईड युएस हौसींग क पांतगत बांधकाम पुण व दाखला ा  पुढ ल  
            १२६० सदिनकांचे ह तांतर शु क पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास  

            (PCNTDA) देणेबाबत.  

वषय .७८) िन वदा िस द करणेकामी लेखािशषाअंतगत तरतूद वग करणेबाबत.  
 

---------- 

ठराव मांक – ५४०८       वषय मांक – १  
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:-  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभा/ं७/का व/६४५/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपाचे व ुत वभागासाठ  पोल सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा .१०/२/२०१३-१४ अ वये 
लघू म िन वदाकार मे. ाईटशाईन असोिसएट यांचे बाब .१ पोल सा ह याचे दर एकुण 
र. .१५,९४,०००/- व मे.सुरज वचगेर यांचे बाब .२ पोल सा ह याचे दर एकूण र. .१६,६०,०००/- 
वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५४०९       वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – वै क य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /२/का व/१८२०/२०१३, द.१६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन  – 
 मे. वािलट  केटरस यांना वाय.सी.एम. णालयाम ये पॅ ची सु वधा काया वत होईपयत   
राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजनेअंतगत णांना जेवणाची सु वधा र. .90/- ित य  ित दन 
माण ेतीन म हने कालावधी कर ता सदरचे काम वािलट  केटरस यांना दे यास मा यता दे यात येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

ठराव मांक – ५४१०       वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग –झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . झोिनपू/ था/िन/का व/१२०५/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
वषय - िन.नो. .१/४१/२०१३-१४ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.  

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ५४११       वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . झोिनपू/ था/िन/का व/१२०६/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
वषय - िन.नो. .१/२०/२०१३-१४ चे कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  िमळणेबाबत.   

वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

ठराव मांक – ५४१२       वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/८०१/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .०३ अ वये, 
भोसर  भाग मांक ३० च पाणी वसाहत मधील अंतगत भागातील उव रत र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िशव फाऊं ट स & इले क स (िन.र. .७,१४,०४७/- [अ र  
र. .सात लाख चौदा हजार स ेचाळ स] पे ा २४.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४१३       वषय मांक – ६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/८०२/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .०७ अ वये, 
भोसर  भाग मांक ३३ मधील गवळ नगर पर सरातील अंतगत भागातील उव रत र यावर ल काश 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.िशव फाऊं ट स & इले क स (िन.र. .७,१२,८७०/- [अ र  
र. .सात लाख बारा लाख आठशे स र] पे ा २४.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४१४       वषय मांक – ७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/८०३/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .२७ अ वये, 
. .३६ लांडेवाड  गुळवेव ती मधील उव रत र यावर ल काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 

मे.िशव फाऊं ट स & इले क स (िन.र. .९,६०,६६०/- [अ र  र. .नऊ लाख साठ हजार सहाशे साठ] 
पे ा २८.०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४१५       वषय मांक – ८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/८०४/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-२०१४ मधील अ. .४० अ वये, 
भोसर  भाग मांक ३४ ग हाणेव ती मधील उव रत भागातील र यावर ल काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.िशव फाऊं ट स & इले क स (िन.र. .७,१४,२७९/- [अ र  र. .सात लाख 
चौदा हजार दोनशे एकोणऐंशी] पे ा २१.०३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४१६       वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – क भाग,आरो य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /आ/१५/का व/१८७५/२०१३, द.१७/१२/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१३-१४ अ वये, क भागांतगत औ णक 
धुर करणासाठ  तीन चाक  र ा टे पो ( डझेलवर चालणारे) भा याने घेणेकामी मे. ी.संत गाडगेबाबा 
महाराज बेरोजगार सं था ( ित दन ित र ा टे पो दर र. .५५५/-) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. (िन.र. .५,८०,०००/-) 

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

ठराव मांक – ५४१७       वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . झोिनपू/ था/िन/का व/१२१०/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३५ अ वये, 
भाग .२५ मधील साईबाबानगर झोपडप ट तील ०७ िस सचे जुने शौचालय पाडून या ठकाणी 

दमजली ु २२ िस सचे दमजली शौचालय बांधणेकामी मेु .अ व कार क शन (िन.र. .३१,२२,१२३/- 
[र. .एकतीस लाख बावीस हजार एकशे तेवीस] पे ा १७.१५ % जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . ३६,५७,५६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा अट  
शत  माणे मटे रयल या िनिधर त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४१८       वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य  
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१२११/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .५२ मधील अशोकनगर झोपडप ट त ठक ठकाणी गटस कॉ ट पे ह ंग करणेकामी मे.प ीनी 

क शन (िन.र. .९,३३,००४/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चार] पे ा ३२.०७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,३३,७९०/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचे बरोू बर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४१९       वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – ड भाग थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . ड / था/१/का व/७११/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  थाप य वभागातील माहे डंसेबर २०१३ व माहे जाने २०१४ चे वेतन अदा करणकेामी तूत 
र कम पये ३०,००,०००/- खालील माणे व ुत वभागाकडून थाप य वभागाकडे थायी 
अ थापनेवर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
   
  व ुत वभागातील मंजूर तरतूद                                       थाप य ड भागाकडे थायी 

                                                                       अ थापनेवर वग करणेची र कम 
                       १) वनी ेपन यव था                 १५,००,०००/-                         पये १५,००,०००/-    

२) जनरेटर इंधन                           ५,००,०००/-                          पये   ५,००,०००/-               
३) है ोिलक लडर वाहने               ४५,००,०००/-                          पये  १०,००,०००/- 
     भा याने घेणे 

                                                          --------------------------------------- 
                               एकूण             पये   ३०,००,०००/- 

 

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

ठराव मांक – ५४२०      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३       वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे प  .ना वयो/५/का व/१६९/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 िनःसमथ(अपंग)क याणकार  योजना .६ अ वये खालील लाभाथ  यां या नावापुढे दश वलेनुसार 
ी.शंकर ब हरवाडे यांना र कम .95,000/- व ी. िशरसाठ यांना र. .1,00,000/- या माणे एकुण 

र. .1,95,000/- (अ र  र कम पये एक लाख पं यानव हजार फ ) Back and Subsidy व पात 
अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
  

अ. 

. 
लाभाथ चे नाव बकेचे नाव 

बकेने मंजूर  

केलेले कज 

५०% माणे देय 
अथसहा य 

१. ी.ब हरवाडे शंकर महादेव युनाइटेड बँक ऑफ इं डया िचंचवड 1,90,000/- 95,000/- 

२. ी.िशरसाठ चेतन 
शािलवाहन 

स ल बंक ऑफ इं डया पंपर  2,00,000/- 1,00,000/- 

        एकूण -       3,90,000/- 1,95,000/- 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४२१       वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/४/का व/६८७/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, 
नािशकफाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  एल.ई.ड . दवे वाप न काश यव था करणेकामी 
मे.सुिम इले कल स ह सेस (िन.र. .५८,३१,३५४/- [अ र  र. .अ ठाव न हजार एकतीस हजार 
तीनशे चोप न] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४२२       वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयता( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६८८/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भोसर  
सहल क  कर ता वतं  वीज जोड घेणे व त अनुषंिगक कामकाज करणेकामी मे.अथव इले कल 
स ह सेस (िन.र. .१३,४३,१२९/- [अ र  र. .तेरा लाख ेचाळ स हजार एकशे एकोणतीस] पे ा २६.५१ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४२३       वषय मांक – १६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयता( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/२३८/२०१३, द.२५/०३/२०१३ 
       मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, सन २०१२-
१३ म ये मनपा या ह तील अ व ड भाग उ ानातील फडरची द ती व अनुषंिगक कामे करणेकामी ु
मे.अवधुत इले कल लाई स अँड स हसेस (िन.र. .१४,२७,७४१/- [अ र  र. .चौदा लाख स ावीस 
हजार सातशे ए केचाळ स] पे ा ३३.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४२४       वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग– सावजिनक वाचनालय 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सावा/४/का व/७७/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा काय े ातील सावजिनक वाचलनाय १६ ित, मु य कायालयासाठ  २ ती व मनपा या 
मा यिमक व ालयाक रता १८ ित एकूण ३६ तींची आव यकता असून एका वाचकनीशीची कंमत 
र. .३५०/- असून सवलत मु य र. .२५०/- अस याने अभंग पु तकालय नांदेड यांचेकडुन अभंग 
वाचकनीशी या ३६ ती खरेद  करणे व यांची कंमत ती र. .२५० माणे ३६ तीची र. .९०००/- 
(अ र  र. .नऊ हजार)  अभंग पु तकालय, नांदेड यांना अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४२५       वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६७३/२०१३, द.२०/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३८ अ वये, . .४२ 
पंपर नगर येथे मेन बाजार मु य र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ह . एम.मातेरे इ ा चर (इं) 
ा.िल. (िन.र. .४७,६५,४१५/- (अ र  र. .स ेचाळ स लाख पास  हजार चारशे पंधरा) पे ा २०.५१ % 

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३९,७७,४३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 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 
राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४२६       वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – वै क य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/१२९९/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 डॉ. ी.अिभ जत पवार, पाईन सजन यांना वाय सी एम णालयात मानसेवी पाईन सजन या 
पदावर दरमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ मह ने या कालावधीसाठ  

नेमणुक देणेस मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५४२७       वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – जलशु द करण  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ु२७१/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
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 पंपर   िचंचवड  महानगरपािलके या  जलशु दकरण  क  येथील व वध कामांचे या आिथक वषा या 
अंदाजप कातील पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे / िचखली येथील नवीन १०० द.ल.ली. मतेचे  
जलशु द करण क  बांधण ेकामांतगत र. . ८,३४,७०,०००/- इतक  तरतूद ठेव यात आलेली आहे. या 
तरतुद तून र. .७०,००,०००/- तावात नमुद के या माणे वग करण कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५४२८       वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – जलशु द करण  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पाप/ुआ था २/का व/१०३५/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 ी. वीण व ठल लडकत पद कायकार  अिभयंता, जलशु द करण क , पाणीपुरवठा यांना 
२८/१०/१३ रोजी िनमाण भवन द ली येथे वमानाने वखचाने केलेला वास खच र. .२०,६४८/- 
(अ र  र. .वीस हजार सहाशे अ ठेचाळ स फ )  तसेच ी.भागवाणी सुिनल ऐंशीराम, उपअिभयंता, 
पाणीपुरवठा यांना दनांक १२/११/१३ रोजी िनमाण भवन द ली येथे वमानाने वखचाने केलेला वास 
खच  र. . २०२९४/- (अ र  र. .वीस हजार दोनशे चौ-या णव फ )  यांना  अदा करणेस आदेश 
मांक जशुके/पापु/आ था२/का व/१०३४/१३, दनांक  २३/१२/१३ अ वये मा यता दलेली अस याने 

सदरचा खच पाणीपुरवठा वभाग मु य कायालयाकड ल “ वासभ ा” या लेखािशषकातून खच  टाक यास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४२९       वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/४६७/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/१/६/२०१३-१४ मधील 
अ. .१ अ वये, पं.िचं.मनपाचे अ व ब भागातील मैलाशु द करण क ांमधील लजवाहतुक मोशी 
कचरा डेपो पयत करणेकामी मे.भगवंत क शन (िन.र. .९३,३७,६००/- [अ र  र. . या नव लाख 
सदोतीस हजार सहाशे] पे ा ४७.९९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३०       वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/४६८/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/१/६/२०१३-१४ मधील 
अ. .६ अ वये, प.ंिचं.मनपाचे क व ड भागातील मैलाशु द करण क ांमधील लजवाहतुक मोशी 
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कचरा डेपो पयत करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .९३,३६,८६४/- [अ र  
र. . या नव लाख छ ीस हजार आठशे चौस ] पे ा ५०.५०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३१       वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१३०८/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९७ अ वये, 
जल े  .१ मधील भाग .६ येथील मोशी डुडूळगांव मनपा या ता यात आले या ड .पी.र या या 
कडेने व इतर ठकाणी ड .आय.जल वतरण निलका टाकणे कामी मे.सुरज कॉ ॅ टर 
(िन.र. .१,११,५४,६५०/- [अ र  र. .एक कोट  अकरा लाख चोप न हजार सहाशे प नास] पे ा १६.५३९ 
% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३२       वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१३०९/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३४  अ वये, ब 
भागातंगत जल े  .बी/२ म ये वतरण यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी 

मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन.र. .३५,००,९७५/- [अ र  र. .प तीस लाख नऊशे पं याह र] पे ा १६.१८० % 

कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

ठराव मांक – ५४३३       वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६८४/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, िचंचवड, 
भाग .२२ म ये ॉम वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ करणेकामी 

मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .४९,०१,६६७/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख एक हजार सहाशे 
सदसु ) पे ा ३९.०८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,३५,४००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 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 राहनु  सदरचे िन वदा 
कामास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३४       वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक-मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६८३/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, िचंचवड, 
भाग .२३ म ये ॉम वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ करणेकामी 

मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .४९,०१,३७०/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख एक हजार तीनशे स र) 
पे ा ३९.०८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३१,३५,२१०/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३५       वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक-मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१२१५/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .२७ मधील इंद रानगर झोपडप ट तील सुलभ शौचालय जवळ ल म हलांचे ४ िस सचे जुने 

शौचालय पाडुन या ठकाणी दमजली ु १२ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी क शन 
(िन.र. .२२,७७,६१०/- [र. .बावीस लाख स याह र हजार सहाशे दहा] पे ा १४.९९८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,३६,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  शत माणे मटे रयल या िनधार त 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 कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३६       वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपू/ था/िन/का व/१२१६/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .२७ मधील इंद रानगर झोपडप ट तील सुलभ शौचालय जवळ ल पु षांचे ४ िस सचे जुने 
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शौचालय पाडुन या ठकाणी दमजली ु १२ िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. ी क शन 
(िन.र. .२२,७८,५५६/- [र. .बावीस लाख अ याह र हजार पाचशे छप न] पे ा १४.८९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,३९,०७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  शत माणे मटे रयल या िनधार त 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 कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असूनू , कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३७       वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/३६५/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, मुंबई-पुणे 
र ता दापोड  चौक कब टोन, फुटपाथ इ.देखभाल व द ती करणे या लेखािशषाखाली दापोड  ते िनगड  ु
या दर यान मागदशक फलक बस वणे व द ती करणेकामी ु मे.भगवंत क शन (एस.जे.जाधव) 
(िन.र. .३७,३४,८९३/- (अ र  र. . सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे या नव) पे ा २७.९९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२८,२३,९७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 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 राहनु  यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५४३८       वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६८९/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग .४१ 
गांधीनगर येथे ठक ठकाणी मा हतीदशक फलक, र यासाठ  थम ला ट पट मारणे, खु या बस वणे 
इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर (िन.र. .१२,४४,४०१/- (अ र  र. .बारा लाख 
च वेचाळ स हजार चारशे एक) पे ा ३७.०९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .८,२१,८७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४३९       वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९०/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, िचंचवड भाग 
.२४ म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खड मु म व 

बी.बी.एम.करणे तसेच र यावर ल ेचस, ॉसकट ख डे इ.खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने 
बुज वणेकामी मे. ी.कृ ण क शन (िन.र. .८,४०,१३४/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार एकशे 
चौतीस) पे ा ३४.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,८२,२१३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४४०       वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९१/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, भाग .४३ 
पंपर नगर रे वेलाईन बाजुने र ते खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डाबंर करण करणेकामी मे. ी.कृ ण 
क शन (िन.र. .१४,००,५२९/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे एकोणतीस) पे ा ३०.००० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,३८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४१       वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९२/२०१३, द.२४/१२/२० 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, भाग .२० 
िचंचवडेनगर प रसरातील र ते बी.बी.एम. प दतीने करणेकामी मे. ी.कृ ण क शन 
(िन.र. .२३,०९,६२१/- (अ र  र. .तेवीस लाख नऊ हजार सहाशे एकवीस) पे ा ३४.००० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १६,००,५६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५४४२       वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक-मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९३/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, भाग .२५ 
म ये शाळा व इतर इमारती द ती व रंगरंगोट  व फिनचरची कामे करणेकाु मी मे.भालेराव क शन 
(िन.र. .१४,००,४११/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे अकरा) पे ा २७.२७९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,६९,३१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४३       वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९४/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, . .४३ 
पंपर नगर येथे थाप य वषयक देखभाल द ती व सुधारणा कामे करणे कामी मेु .भालेराव 
क शन (िन.र. .११,१६,९०१/- (अ र  र. .अकरा लाख सोळा हजार नऊशे एक) पे ा ३३.८५०/- % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,७५,७७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४४       वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९५/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .४० 
खराळवाड  येथे ठक ठकाणी मा हतीदशक फलक, र यासाठ  थम ला ट पट मारणे, खु या बस वणे 
इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन (िन.र. .१०,३४,४२२/- (अ र  र. .दहा 
लाख चौतीस हजार चारशे बावीस) पे ा ३५.३५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
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७,०२,१९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४५       वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९६/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, . .२८ 
येथील शाळा इमारतीची थाप य वषयक द ती ु रंगसफेद ची कामे करणेकामी मे. ी.द कृपा 
एंटर ायझेस (िन.र. .१७,५०,६७५/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे पं याह र) पे ा 
३७.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,५८,०७२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४६       वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९७/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये, . .५२ 
पुनावळे येथे रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .१७,५०,६९३/- (अ र  
र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे या नव) पे ा ३४.५८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१२,०२,५६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसलु करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४४७       वषय मांक – ४० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९८/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 



 16 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, . .४३ 
पंपर नगर प रसरात र ते खड करण व बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ी.कृ ण 
क शन (िन.र. .१४,००,५२९/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणतीस) पे ा ३०.००० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,२९,३८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४४८       वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/६९९/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, . .४३ 
पंपर नगर जु या संडास लॉकचे जागेवर आव यकतेनुसार संडास लॉक व मुतार  लॉक बांधणेकामी 
मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .२३,११,२७२/- (अ र  र. .तेवीस लाख अकरा हजार दोनशे बहा र) पे ा 
२८.७६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,२८,६५९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४४९       वषय मांक – ४२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७००/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, िचंचवड 
भाग .२२ व २३ म ये न याने मतुा-या बांधणे व संडास लॉक  मुता-यांची देखभाल द तीची कामे ु

करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. . २३,११,२७३/- (अ र  र. .तेवीस लाख अकरा हजार दोनशे 
याह र) पे ा ३७.७६९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,१०,२४५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४५०       वषय मांक – ४३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक-मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७०१/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .५० अ वये, . .२७ मोरवाड  
मशानभुमीची देखभाल द तीु  व सुधारणा कामे करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .२३,३४,२४१/- 

(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ए केचाळ स) पे ा ३७.७७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  
िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,२५,२२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५१       वषय मांक – ४४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७०२/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२७ अ वय,े िचंचवड . .२४ 
म ये व वध इमारत द ती वु षयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायझेस (िन.र. .८,३९,९८२/- (अ र  
र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे याऐंशी) पे ा ३३.३५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. . ५,८७,८४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५२       वषय मांक – ४५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७०३/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग .३९ म ये 
ठक ठकाणी सरफेस गटस व टॉम वॉटर गटर करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायझेस (िन.र. .१७,५०,५९७/- 

(अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार पाचशे स या नव) पे ा ३५.२४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .११,९०,२०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४५३       वषय मांक – ४६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७०४/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .११ अ वये, . .४१ 
गांधीनगर म ये ठक ठकाणी नाला ेनींग व द ती करणेकामी मेु .कपील क शन 
(िन.र. .१७,२७,३४२/- (अ र  र. .सतरा लाख स ावीस हजार तीनशे बेचाळ स) पे ा ३२.९९० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १२,१५,३६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५४       वषय मांक – ४७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . माजस/ं६/का व/७४७/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वेगवेग या ठकाणी कर यात आलेली अित मण कारवाई 
तसेच संत िशरोमणी सावता महाराज उ ान उ ाटन, डॉ.हेगडेवार डा संकुल फुटबॉल मैदान वकास 
कामाची तपासणी, थािनक सं था कर वभागातील व वध गोडाऊन मधील अिभलेख, रामकृ ण मोरे 
े ागृह येथे घरकुल लक  ॉ इ. काय मांचे हड ओ शु टंग मे.दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी 

पुणे २७  यां याकडून (मे.रामा हजन, थेरगांव यां याकड ल जु या दराने) क न घे यात आलेले आहे. 
याकर ता र. . २०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार) इतका खच आला असून यास काय र मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५५       वषय मांक – ४८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/७०५/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, . .२७ 
मोरवाड  मधील ऑटो ल टर पाठ मागील नाला बांधणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायझेस 
(िन.र. .२३,३४,२२७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे स ावीस) पे ा ४०.०२० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १४,७०,०७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५४५६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३       वभाग –जनतासंपक व वागतक   
सुचक – मा.चं कात वाळके     अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जस/ं६/का व/४९२/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने लोकशा हर अ णा ाऊ साठे जयंती िनिम  द.१ ते ५ 
ऑग ट, २०१३ या कालावधीत िनगड  या ठकाणी महो सवाचे आयोजन कर यात आले होते. या 
अंतगत आयो जत काय मांमधील या याते/कलाकरांचे मानधन, ब से, ले स बॅनर, मृितिच ह 
आ ण चहापान, ना ा व भोजन यव था इ. कर ता थेट प दतीने अंदाजे र. .५,९९,०००/- (अ र  
र. .पाच लाख न या नव हजार) या खचास काय र मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५७       वषय मांक – ५० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – शासन 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/३/का व/४४८/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  दनांक 29/12/2013 रोजी ए.एन.एम व योगशाळा सहा यक या पदा या लेखी पर ेक रता 
मे.झील टेक स ह सेस् , कोथ ड, पुणे यांचेकडून खालील दराने ओएमआर उ रप का छपाई क न घेणे 
तसेच मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम करारनामा न करता थेट प दतीने क न घेणेस व 
याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
  

अ.  तपशील दर एकूण 

1 
660 ओएमआर उ रप का छपाई 
काबन तीसह 

र.  10/- ित िशट          6600.00 

2 हॅट 5 ट के 330.00 

3 660 उ रप का तपासणी र. .19.50 ित िशट        12870.00 

4 सेवाकर 12.36 ट के          1590.73 

  एकूण        21390.73 

  पूणाक त र. .        21391.00 
 

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

ठराव मांक – ५४५८       वषय मांक – ५१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  . व/मुका/४/का व/६८९/२०१३, द.२४/१२/२०१३ 
       मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-२०१४ मधील अ. .४ अ वये, 
मनपा या ब व ड भागांतगत येणा-या पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊस मधील सब टेशनची व पथ 
द यांची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .एम.बी.इले क ए ड कंपनी 
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(िन.र. .२२,७३,५७७/- [अ र  र. .बावीस लाख याह र हजार पाचशे स याह र] पे ा २१.२९९ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४५९       वषय मांक – ५२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५२/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .४० अ वये, भाग .७ च-
होली येथील काटेव ती व इतर ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .३५,०१,०४९/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार एकोणप नास) पे ा २४.१९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,८६,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 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 राहनु  यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६०       वषय मांक – ५३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५३/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, . .७ च-होली 
येथील च-होली-काळजेवाड -ताजणेमळा र यांचे वकास आराख यानुसार खड करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन (िन.र. .५६,०३,३५७/- (अ र  र. .छप न लाख तीन हजार तीनशे स ाव न) पे ा ३८.१० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,४१,९०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 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 राहनु  यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६१       वषय मांक – ५४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५६/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भोसर  
गावठाण व धावडेव ती प रसरातील व छता गृहांची करकोळ द ती कामे करणेकामी मेु .अिनकेत 
एंटर ायझेस (िन.र. .९,८०,३९२/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे यॉ नव) पे ा ३९.००० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,२७,९४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
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अट  माण े बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधार त 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 
राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६२       वषय मांक – ५५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५५/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, वॉड .३८ 
नेह नगर येिथल वसंतदादा पाट ल शाळे या मागील ना याची खोली वाढ वणे व द ती करणेकामी मेु . ी 
क शन (िन.र. .१४,९६,६५२/- (अ र  र. .चौदा लाख शहा नव हजार सहाशे बाव न) पे ा ३३.३४९ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,४७,४१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६३       वषय मांक – ५६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५४/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, वॉड .३८ 
नेह नगर येिथल मशानभूमी शेजार ल मोक या जागेत मैदान तयार करणे कामी मे. ी क शन 
(िन.र. .१४,९८,३८६/- (अ र  र. .चौदा लाख अ या नव हजार तीनशे शहाऐंशी) पे ा ३५.२४९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१८,७३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 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 राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६४       वषय मांक – ५७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग - थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/३६०/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, भाग .५४ 
वशालनगर, पंपळे िनलख येथील फुटपाथची द ती करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .साकळे 
असोिसएटस ् (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३५.०१० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९४,६६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
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अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४६५       वषय मांक – ५८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/३५९/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग .५३ 
मधील नंदनवन कॉलनी व प रसरातील बंद पाईप गटरची द ती करणेु , न वन गटस करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस ् (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा 

लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३१.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,५०,२०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े बाजारभाव कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४६६       वषय मांक – ५९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकवाडे      अनुमोदक-मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/३५८/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, भाग 
.५३ मधील भुजबळव ती, भुमकरव ती र यावर व इतर ठकाणी बंद पाईप गटस करणेकामी 

मे.साकळे असोिसएटस ् (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
२९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८६,९६७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४६७       वषय मांक – ६० 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारणे       अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/४ड/का व/३६१/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, थेरगांव भाग 
.५० म ये दगडू पाट लनगर संचेती शाळा प रसर, द नगर, मोरे र कॉलनी, िमक कॉलनी भागात 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी क शन (िन.र. .१६,७९,८१८/- (अ र  र. .सोळा लाख 

एकोणऐंशी हजार आठशे अठरा) पे ा ३१.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
र. .११,९९,५६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४६८       वषय मांक – ६१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – ई – ग हन स 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग हन स/२/का व/१०८५/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 खाजगी प दतीने नागर  सु वधा क  चाल व यास देणेकामी प ह या ट यात महानगरपािलका 
काय े ाम ये नागर  सु वधा क  सु  कर यासाठ  पा  ठरले या तावा सोबतचे प रिश  अ मधील 
अजदारांना नागर  सु वधा क  चाल व यासाठ  दे यास, तसेच सु वधा क ामधुन दे यात येणा-या ती 
सेवेसाठ  र. .२०/- वकार यात येऊन यापैक  र. .५/- महापािलकेत जमा कर यास याचबरोबर 
िमळकत, पाणीप ट  इ याद  बलांसाठ  वकृत होणारा भरणा ती पावती र. .५/- महापािलकेमाफत अदा 
करणेस आ ण महानगरपािलका िन त कर ल या इतर अट /शत नुसार थम तीन वष कालावधीसाठ  
( ती वष नुतनीकरण क न) करारनामा क न क  चाल व यास दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  

 
ठराव मांक – ५४६९       वषय मांक – ६२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – कामगार क याण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .काक/१/का व/७८८/२०१३, द.२१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामगार क याण वभागाकर ता थायी अ थापना या 
लेखािशषाकर ता तरतूद अपुर  पडत अस याने र. . १०,००,०००/- इतक  तरतूद कमचार  वमा योजना 
या लेखािशषामधून वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४७०       वषय मांक – ६३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  . मा य/िश/१/का व/२४९२/२०१३, द.३०/१२/२०१३ 
       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मा यिमक िश ण वभागातील डा बोिधनी व ालयाक रता ५ डा िश क, ०१ ाऊंडमन 
या पदासाठ  एक त मानधनावर ता पुर या व पात िनयु  करणेबाबत व सदर ०५ डा िश क 
यांचे मानधन येक  र. .१५,०००/- माणे ०६ म हने कालावधीसाठ  र. .४,५०,०००/- व ०१ ाऊंडमन 
यांचे मािसक मानधन र. . ७,५००/- माणे ०६ म हने कालावधीसाठ  र. . ४५,०००/- असे एकूण 
४,९५,०००/- इत या होणा-या कंवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक – ५४७१       वषय मांक – ६४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – भांडार वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/७५०/२०१३, द.१८/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपाचे आरो य वभागासाठ  अन ेकेबल ७ िल. ला टक ड टबीन वुईथ िलड खरेद कामी 
ई.िन.सु. .२१/२०१३-१४ चे जा हर कटन मुदतीत व बनचुक िस द के याने दै.टाई स ऑफ इं डया 
यांना र. . ५,६०,५८६/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार पाचशे शहऐंशी फ ) दै.इं डयन ए स ेस 
यांना र. . ३,०१,४००/- (अ र  र. . तीन लाख एक हजार चारशे फ ) दै.लोकमत यांना 
र. .३,७४४/- (अ र  र. .तीन हजार सातशे च वेचाळ स फ ) दै.सामना यांना र. .२,४९६/- (अ र  
र. .दोन हजार चारशे शहा नव फ ) व दै.पुढार  यांना र. . ४,५७६/- (अ र  र. .चार हजार पाचशे 
शहा र फ )  या र कमा उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक असलेने या खचास मा यता 
दे यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – ५४७२      वषय मांक – ६५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३       वभाग – पाणीपुरवठा 

 सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
 संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१३२६/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, जल े  
.ड/१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणेकामी मे. 

शुभम उ ोग िन.र. . ५६,२८,६३४/- ( छ प न लाख अठठावीस हजार सहाशे चौतीस फकत) ५.३८७ 
% कमी दराची आलेली असलेने व तुलना मक या वाजवी दराची असलेने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानकां माणे पुण करणेस स म अस याने (भाववाढ फरक कलमासह)  यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४७३       वषय मांक – ६६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक-मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१३२७/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७३ अ वये, 
जल े  .ड/९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजूर पुर वणेकामी 
मे. शुभम उ ोग िन.र. . ३६,८०,८३५/- ( छ ीस लाख ऐंशी हजार आठशे प  तीस ) ५.३६८ % कमी 
दराची िन वदा आलेली असलेने व तुलना मक या वाजवी दराची असलेने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये 

तुत काम मानकां माणे पुण करणेस स म अस याने (भाववाढ फरक कलमासह) यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक – ५४७४       वषय मांक – ६७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ड भाग मु यालयाम ये सन २०१३- २०१४ या अंदाजाम ये कामा या तरतूद म ये तावात 
नमूद फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . १०.०० लाख)  

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

 
ठराव मांक – ५४७५       वषय मांक – ६८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 अ भाग मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजाम ये तावात नमूद तरतुद म ये फेरबदल 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. . ६.५० लाख)     

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

ठराव मांक – ५४७६       वषय मांक – ६९ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 

   वॉड . ३१ मधील मनपा शाळा इमारतीचे व तार करण करणेचे काम भा य ी क शन 
यांनी िन वदा . ३०/८/२०१०/११ अ वये केले असून कामास मा. थायी सिमती सभा . १४१८७ 
दनांक २४/५/२०११ अ वये सदर कामा या िन वदा र कम . २५६७६९४/- यांस िन वदा मंजूर दराने 
(८.१४ कमी) र. .२२५९५७१/- पयत करणेस मा यता देणेत आलेली आहे. परंतू सदर कामाचे िन वदा 
र. . २५६७६९४/- व दर पे ा (८.१४ कमी) हणजेच र कम . २३५८६८४/- अिधक ५ ट के 
र. .२४७६६१८/- या पयत काम झालेले असून कामा या मा यते या ५ ट के जा त काम झाले 
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असलेने यास पुव ची मंजूर र. .२२५९५७१/- अिधक पुव ची मंजूर र. .२१७०४७/- हणजेच एकूण 
र. .२४७६६१८/- यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४७७       वषय मांक – ७० 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपरेु      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 पंपर  येथे हंद मशानभूमीचे नुतनीकरण करणेचे काम मेू . भा य ी कं श स यांनी 
िन वदा . ३०/१८/२०१०-२०११ अ ये केले असून सदर कामास मा. थायी सिमती सभा ठराव . 
१४२०८ दनांक ३१/५/२०११ अ वये िन वदा र. .३६३२७२१/- यांस िन वदा मंजूर दराने (१४.०८ कमी) 
र. .३११५६०२/- पयतचे काम कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. परंतू सदर कामाचे िन वदा र कम 
. ३६३२७२१/- (१४.०८ कमी) हणजे र. .५११४८७/- = ३१२१२३४/- अिधक ५% हणजे र. . 

३२७७२९६/- पयत खचास मंजूर  आव यक असलेने मूळ ठरावातील अट  कायम ठेऊन र. .३२,७७,२९६ 
(अ र  र. .ब ीस लाख स याह र दोनशे शहा णव फ ) पयतचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ५४७८       वषय मांक – ७१ 
दनांक – ३१/१२/२०१३          
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 ब मु यालयाकड ल सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामा या 
तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .४०००००/-) 

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

 
ठराव मांक – ५४७९     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ३१/१२/२०१३          
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 मनपाचे सन २०१३-१४ या महापािलका अंदाजप कात तावात नमूद (ब भाग) 
तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .५५००००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४८०       वषय मांक – ७३ 
दनांक – ३१/१२/२०१३          
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
  “ नाद ह प रवार” ह  सं था संगीताचा चार सार कर त असून १९ वा वा षक मा टर 
दनानाथ मंगेशकर संगीत नाटय महो सव दनांक २ ते ५ जानेवार  २०१४ दर यान आयो जत 
कर यास व याकामी र. . २,९५,०००/- अनुदान मंजूर करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी तसेच ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ५४८१            वषय मांक – ७४ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 सालाबादा माणे यंदाह  “हजरत महंमद पैगंबर” ेषीतांची जयंती दनांक १४ जानेवार  
२०१४ रोजी साजर  कर यात येणार असून रॅलीची सांगता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाजवळ 
होणार आहे. या सांगता काय मासाठ  मनपातफ टेज, खु या, कोच, व ुत यव था पकर व 
इतर अनुषंिगक सोईसु वधा िन वदा न माग वता थेट प दतीने उपल ध क न दे यास व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५४८२      वषय मांक – ७५ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
 साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशन फुलगांव येथील लोकसेवा ित ान संचिलत 
नेताजी सुभाषचं  बोस सैिनक व ालया या ांगणात होणार असून मनपा तफ सदर 
अिधवेशनास र. .२,९५,०००/- (अ र  र. . दोन लाख पं या णव हजार) अनुदान मंजूर 
करणेस मा यता देणेकामी  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी, तसेच ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५४८३      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ३१/१२/२०१३         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक-मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
       भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे अ णासाहेब मगर टे डअम जलतरण तलावातील 
तळमज यावर ल यायाम शाळा िशव ेमी त ण मंडळ, अजमेरा कॉलनी यांस दरमहा  यो य 
या अंशत: सेवा शु क त वावर देखभाल चालन कामी दे यास व याकामी येणा-या य  

खचास मा यता देणेत येत आहे 

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

 
ठराव मांक – ५४८४     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ३१/१२/२०१३      वभाग – ईड युएस  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ईड युएस/ क प/४९१/२०१३, द.३१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 ािधकरणाने कळ व या माणे से.१७ व १९ िचखली येथील ईड यूएस हौसींग 
क पांमधील पुढ ल ३० इमारतींना (१२६० सदिनकांना) बांधकाम पुण व दाखला दले या 
े ावर ह तांतर शु काची र. .३,०९,८०,५८७/- (अ र  र. .तीन कोट  नऊ लाख ऐंशी हजार 

पाचशे स याऐंशी फ ) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणास (पीसीएनट ड ए) अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५४८५      वषय मांक – ७८ 
दनांक – ३१/१२/२०१३       वभाग– थाप य-बीआरट एस 
सुचक – मा.माया बारणे      अनुमोदक-मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/काअ/BRTS/८८१/२०१३, द.३१/१२/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मनपा हदद तील दापोड  ते िनगड  व सांगवी ते कवळे या र यावर बीआरट एस बस सेवा 
माच ए ल २०१४ म ये सु  करणेचे मनपाचे िनयोजन आहे. यानुसार सदर ठकाणी बस सेवा सु  
करणेपुव  कामे तातड ने करणे आव यक आहे. यासाठ  अंदाजप कात तावासोबत जोडले या 
प ा माणे वाढ/घट कर यास व सदरची कामे बीआरट एस अनुषंिगक अस यामुळे Dash Board न द 

घेताना नावा माणे सुधारणा करावी लागणार आहे. सदर कामे तातड ने हाती घेऊन पुण करणेसाठ  
उपरो  उ लेख केले या बोपखेल ते आळंद  र ता वकसीत करणे (पानांक ४७, अ.नं.१४/१३४) या 
कामासाठ  उपल ध असले या तरतुद  पैक  र. .७,११,००,०००/- इतक  तरतूद अ.नं. १ ते ४ या 
कामासाठ  सदरची र कम वग के यानंतर िन वदा िस द करणेत येतील. तर  लेखािशषातंगत तरतूद 



 29 

वग करणेस व तावीत केले या बीआरट एस अनुषंिगक कामां या नावा माणे सुधारणा क न Dash 
Board वर न द  घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
      यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
    
    
                                                    ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                         सभापती  

                        थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

          पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/२/२०१४ 

दनांक - ०३/०१/२०१४.  
 
                                           

                                                                                                                         
           नगरसिचव 

                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                         पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


