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

कायप का मांक - ५१                                                                                                                                                                          
सभावृ ांत 

 
      दनांक- २२.३.२०१३       वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 

 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
शु वार, दनांक  २२/३/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

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

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती  
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ५) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज   

६) मा.जगताप नवनाथ द  ू
७) मा.भालेकर अ णा दलीप 

 ८) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ९) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
 १०) मा.बारणे माया संतोष 
 ११) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  

१२) मा.कदम सदगु  महादेव 
१३) मा.भ डवे संिगता राज  

  
यािशवाय मा. काश कदम - अित.आयु , मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.फंुदे – 

सहा.आयु , मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे – कायकार  अिभयंता, मा.जी.ड .मोरे - 
.उपनगसिचव - हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
अ) दनांक २८/२/१३, ५/३/१३ व ८/३/१३ रोजी झाले या वशेष सभेचा  

   (कायप का मांक-४८) सभावृ ांत कायम करणेत आलेच ेमा.सभापती  

   यांनी कट केले. 
ब) दनांक १२/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-५०)  

   सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
------- 
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ठराव मांक – ३०८९     वषय मांक – १ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग –पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/िन/का व/१७५/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ा अंतगत ट पा-४ 
खाजगीकरणाने चाल वणे (सन २०१२-१३) कामी मे.राजल मी वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मयाद त (िन.र. . ४५,७८,८७६/- [र. .पंचेचाळ स लाख 
अ याह र हजार आठशे शहा र] पे ा ७.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –३०९०     वषय मांक – २ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/का व/३क/का व/५६/१३ द.२७/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .१६ 
अ वये, वॉड .१०० सावजिनक संडास लॉकची द ती करणेकामी मेु .साकळे 
असोिसए स (िन.र. .१८,०७,४२४/- [र. . अठरा लाख सात हजार चारशे चो वस] 
पे ा २२.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७६,१०५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०९१     वषय मांक – ३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भू ज/६/का व/८६/२०१३ द.२८/२/२०१३.      
वषय – कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह भोसर  येथील उपहारगृह व बहउददेशीय ु  
        हॉल नमूद केले माणे भाडेदराने देणेबाबत. 
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   वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३०९२     वषय मांक – ४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/६७/२०१३ द.२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .७१ 
अ वये, वॉड .९५ कवडेनगर मधील संततुकारामनगर येथील र या या कडेने 
पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .४६,६८,५३४/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पे ा ३१.२१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,४५,५८८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३०९३     वषय मांक – ५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य ब मु यालय 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/का व/२ब/का व/९०/१३ द.४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .जी४बी/२५/२०१२-१३ मधील 
अ. .४६ अ वये, भाग .३४ गांधीनगर येथील आर ण .११७ वाहनतळ 
वकिसत करणेकामी मे.शामा कं शन (िन.र. .२४,९३,३५२/- [र. .चो वस 
लाख या नव हजार तीनशे बाव न] पे ा ५.२० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२४,८१,८८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  / 
शत  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०९४     वषय मांक – ६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .सु व/३/का व/२१८/२०१३ द.४/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

सुर ा यव थेकामी सुर ा र क पुर वणा-या सं था अनु मे 
१)मे.एल.एम.सी.असोिसए स १४६ सुर ा र क २)मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल. 
४३ सुर ा र क, ३)मे.ड . ह .नाणेकर लेबर अँ ड िस.स.१०० सुर ा र क कमचा-
यांना कमान वेतनानुसार वेतन देणेकामी वशेष भ ा (D.A.) महागाई भ ा माहे 
जानेवार , २०१२ चा र. .१,००४.४० व जुलै, २०१२ चा र. .१,२१५/- लागू क न 
माहे जानेवार  २०१२ चे दर ित माह ित सुर ा र क र. .१०,३१९/-, जुलै २०१२ 
पासून १०,८६१/- व अनु मे १) मे.एल.एम.सी. असोिसए स ६० ॅ फक वाडन, २) 
मे.युिनक डे टा फोस िस. ा.िल. ४० ॅ फक वाडन कमचा-यांना कमान 
वेतनानुसार वेतन देणेकामी माहे जानेवार  २०१२ पासून चे दर ित माह ित 
ॅ फक वाडन र. .१०,०१८/- व जुलै २०१२ ित माह ित ॅ फक वाडन र. . 

१०,५४५/-, चे वेतन अदा क न फरक अदा करणेस व तावात नमुद केलेनुसार 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३०९५     वषय मांक – ७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/२४२/२०१३ द.१४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, अ भागातील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
देखभाल व द ती करणेकामी मेु .सुरज कॉ ॅ टर (िन.र. .७५,८०,३५८/- 
[र. .पं याह र लाख ऐंशी हजार तीनशे अ ठाव न] पे ा ३९.८४ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
 



 5 

 
ठराव मांक – ३०९६     वषय मांक – ८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/का व/३क/का व/६२/१३ द.६/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .१४ 
अ वये, वॉड .१० मोशी डुडंूळगाव येथे शाळा इमारत बांधणेकामी मे.रेणुका 
क शन (िन.र. .२०,५७,१९१/- [र. . वीस लाख स ाव न हजार एकशे 
एकाव न] पे ा ५.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,३५,८४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३०९७     वषय मांक – ९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/का व/३क/का व/६१/१३ द.६/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/२५/५९/२०११-१२ मधील 
अ. .४ अ वये, क भाग अंतगत . .१०१ व १०५ मिधल प.ंिचं.मनपा या मशानभूमी 
मधील थाप य वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु . ी क शन 
(िन.र. . १८,६७,२६५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार दोनशे पासु ] पे ा १८.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १६,०७,७१५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३०९८     वषय मांक – १० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – ड भाग, रहाटणी 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /िन/१/का व/८६/२०१३ द.६/३/२०१३.      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२ मधील अ. .३१ 
अ वये, ड भागात ठक ठकाणी बोअरवेल द तीची कामे करणेकामी ु
मे. जवनधारा युब वेल कं.(As per Ten.Cost) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

(िन.र. .५,६०,२७१/- [र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे ए काह र]) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३०९९     वषय मांक – ११ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयता यांचे जा. . पापु/६/का व/२६३/२०१३ द.४/३/२०१३.      
      मा. सह शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३६ अ वये, जल े  .बी/८ अंतगत पंपर नगर, भाटनगर प रसरातील 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे ु
करणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .१३,०६,६६६/- [र. .तेरा लाख 
सहा हजार सहाशे सहास ] पे ा ३४.९१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३१००     वषय मांक – १२ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयता यांचे जा. . पापु/६/का व/२४९/२०१३ द.२/३/२०१३.      
      मा. सह शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, जल े  .बी/१ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील 
िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .सा दक अ सार  
क शन (िन.र. .११,२०,३२३/- [र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे तेवीस] 



 7 

पे ा ३५.९१ % 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 – ३१०१     वषय मांक – १३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/९८/२०१३ द.७/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, िचंचवड टेशन नवीन भाग .२५ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साकले असोिसए स (िन.र. .१८,६७,४१३/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा ३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. . १३,७२,५४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेू बरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१०२     वषय मांक – १४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापू/िन/का व/२७०/२०१३ द.७/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२० 
अ वये, जल े  .क/४ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .४६,६७,३५९/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार तीनशे एकोणसाठु ] पे ा १२.८९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१०३     वषय मांक – १५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – आरो य मु यालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे .आम/ु४/का व/१२७/१३ द. ८/३/२०१३.      
      मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ अ वये, 
मनपाचे वाय.सी.एम.एच., तालेरा, भोसर , जजामाता, आकुड , थेरगांव, सांगवी, 
यमुनानगर, दवाखाना/ णालये व या भोवतालचा प रसर पे ट कं ोल 
करणेकामी मे.ओम पे ट कं ोल स ह सेस (िन.र. .९,३७,०८२/- [र. .नऊ लाख 
सदोतीस हजार याऐंशी] पे ा ३२ % 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 – ३१०४     वषय मांक – १६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.माया बारण े    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१०१/२०१३ द.८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१२ 
अ वये, मु य शा.इमारती मधील नुतनीकरण करणे कामी मे.िनिमती 
इं ज.काप रेशन (िन.र. .२८,००,५४१/- [र. . अ ठावीस लाख पाचशे ए केचाळ स] 
पे ा १७.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,३६,२६१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेू त येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ३१०५     वषय मांक – १७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – उ ान  
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/९८/२०१३ द.८/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, भोसर  पयटन क  येथे िमनीटॉय ेन (७२ vol t) चालु करणेकामी 
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मे.महारा  मॉल केल इंड.डे ह.कॉपो.िल. (िन.र. .४५,०६,५४४/- [र. .पंचचेाळ स 
लाख सहा हजार पाचशे च वेचाळ स] पे ा ०.२४ % 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 – ३१०६     वषय मांक – १८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – उ ान  
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/९९/२०१३ द.२८/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे ादेिशक व ान क  िचंचवड येथील वाढ व उ ान वषयक 
कामास उ ान वभागाची िन. .१/१२-१३ चे िन वदा दराने (अंदाजप क य दरापे ा 
२०.२५ % कमी) तसेच याच कामाचे करारना यास अिधन राहन ु म.ेतावरे 
क शन कं. यांचेकडून करणेस व याकामी र. .१४,०३,२६२/- पुणाक त 
र. .१५ ल  चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१०७     वषय मांक – १९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – उ ान  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/९५/२०१३ द.८/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२०१२-१३ मधील अ. .२ 
अ वये, नाना-नानी पाक यमुनानगर िनगड  येथे िमनी टॉय रोड ेन पुर वणेकामी 
मे.महारा  मॉल केल इंड.डे ह.कॉपो.िल. (िन.र. .२२,४४,८४३/- [र. .बावीस लाख 
च वेचाळ स हजार आठशे याऐंशी] पे ा ०.२० % 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 – ३१०८     वषय मांक – २० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – झािनपू थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे. .झोिनपू/ था/िन/का व/२६३/१३ द. ६/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .६ अ वये, बालाजीनगर झोपडप ट तील थाप य वषयक कामाची द ती ु
करणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव (िन.र. .१३,८४,०००/- [र. .तेरा लाख चौ-
याऐंशी हजार] पे ा १८.७७ % कमी) ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. . ११,२४,२२३/- पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा अट माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न 
घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१०९     वषय मांक – २१ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१०८/१३ द. ११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, वॉड .३१ वाय.सी.एम.हॉ पीटल म ये सुधारणा करणे (नवीन भाग 
.३९) कामी मे. ी कं शन (िन.र. . ८४,०१,७४७/- [र. .चौ-याऐंशी लाख 

एक हजार सातशे स ेचाळ स] पे ा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ६७,०५,४७६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३११०     वषय मांक – २२ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१०९/१३ द. ८/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, भाग .२३ (वॉड .६५) केशवनगर मधील मशानभूमी आर ण 
.२२९ वकिसत करणेकामी मे.यशक कं शन (िन.र. .८४,०३,३६१/- 

[र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे एकस ] पे ा २७.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६३,५३,८२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या अट सह िन वदा दरास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – ३१११     वषय मांक – २३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/१/का व/४१८/१३ द. ११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मा यिमक व ालयासाठ  तावात नमुद अ. .१ ते १० संगणक 
िश कांना यांचे नावापुढे नमुद मा य. व ालयात द.१२/३/१३ ते द.३०/४/१३ 

या कालावधीसाठ  येक  र. .७,५००/- एक त मानधनावर आदेशाचे 
दनांकापासून नेमणूक देणेस व मानधना पोट  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३११२     वषय मांक – २४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/िन/२/१७१/२०१३ द. ७/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१२-१३ मधील अ. .९ 
अ वये, रावेत मलशु द करण क ांतगत ताथवडे प रसराम ये स लागारांनी 
सुच वलेली कामे करणेकामी मे. ी.गणेश क शन (िन.र. .४६,६७,३८४/- 
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[र. .शेहेचाळ स लाख सदस  हजार तीनशे ु चौ-याऐंशी] पे ा ३३.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३११३     वषय मांक – २५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९२/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .११ अ वये, जल े  .बी/२ रावेत येथील न याने वकसीत होणा-या 
िशंदेव ती प रसरात डझाईन क न ड .आय. वतरण निलका टाकणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. . ३९,२०,५८८/- [र. .एकोणचाळ स लाख वीस हजार 
पाचशे अ याऐंशी] पे ा १५.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३११४     वषय मांक – २६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९३/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, जल े  .बी/७ अंतगत ए ो कंपनी या आवारातील २० 
ल.िल. मते या पा या या टाक वर ल वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी 
उव रत ठकाणी जलवा हनी टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .४१,०७,६५५/- 
[र. . ए केचाळ स लाख सात हजार सहाशे पंचाव न] पे ा १५.१७ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३११५     वषय मांक – २७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९४/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, ताथवडे गावाला पाणीपुरवठा करणेसाठ  वतरण निलका 
टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. . ३३.६१,२५५/- [र. .तेहतीस लाख एकस  
हजार दोनशे पंचाव न] पे ा १८.११ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३११६     वषय मांक – २८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९५/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२३ अ वये, जल े  .बी/२ पुनावळे येथे न याने वकसीत होणा-या 
भागातील काटेव ती कर ता डझाईन क न ड .आय. वतरण निलका टाकणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. . ३९,१९,४३५/- [र. .एकोणचाळ स लाख एकोणीस हजार 
चारशे प तीस] पे ा १५.८६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३११७     वषय मांक – २९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९६/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३३ अ वये, जल े  .बी/२ पुनावळे येथे पांढरेव ती कर ता डझाईन क न 
ड .आय. वतरण निलका टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .३९,१९,३८५/- 
[र. .एकोणचाळ स लाख एकोणीस हजार तीनशे पं याऐंशी] पे ा १५.९३ % कमी) 
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(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३११८     वषय मांक – ३० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/२९७/२०१३ द.११/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील 
अ. .६ अ वये, जल े  .बी/७ अंतगत ए ो कंपनी या आवारातील २० 
ल.िल. मते या पा या या टाक वर ल वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
वकसीत भागाकर ता जलवा हनी टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख 
(िन.र. .३९,२१,०९९/- [र. . एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार न या नव] पे ा 
१७.८६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३११९     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/४/का व/१८२/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या कै.यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ने  वभागातील 
नाद त याग लेझर द त करणेकामी आव यक लागणारे याग टल ु ु
मे.अ पासामी असोिसएट या उ पाद त कंपनी यांनी दले या कोटेशननुसार 
र. .२,५०,०००/- अिधक ५% हॅट र. .१२,५००/- असे एकूण िमळून 
र. .२,६२,५००/- रकमेस थेट प दतीने करारनामा क न खरेद  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१२०     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/८/का व/२०५/१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या सव दवाखा यांसाठ  या या वेळ  भुलत ांची आव यकता 
असेल यावेळ  पॅनेल वर ल भुलत ांना देणेत येणारा मोबदला तावासोबत 
जोडले या प  अ म ये नमुद केले या सुधा रत दराने अदा करणेस व दर सुचीस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२१     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/३/का व/८४/१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मा यिमक िश ण वभागाचे मािसक संिगत सभा उप मातील कलाकार 
मानधनाची र कम र. .१,०००/- चे ऐवजी र. .५,०००/- करणेस तसेच सदरचा 
खच हा वभागा या थायी अि मधनातून खच  टाकणेत येणार अस याने थायी 
अि मधन रकमेत वाढ करणे आव यक अस याने थायी अि मधन र कम 
र. .५,०००/- या ऐवजी र. .१०,०००/- करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२२     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – संगणक 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/८/का व/२५५/१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

कॉ युटर सोसायट  ऑफ इं डयाचे सन २०१३-२०१४ या वषाचे सभासद व 
नुतनीकरणासाठ  र. .१०,०००/- थेट प दतीने िन वदा न माग वता, करारनामा न 
करता येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१२३     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/६४/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये, वॉड .१३ येथील ता यात आले या आर णास संर क िभंत उभारणे व 
इतर कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .२३,३४,३०९/- [र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार तीनशे नऊ] पे ा २१.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१९,३१,१६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर कराू रनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२४     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/६७/२०१३ द.१३/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, भाग .१०१ फुगेवाड  म ये दमजली संडास लॉक बांधणेकामी मेु .जयराम 
क शन ( ो. ा.एसजे मंगळवेढेकर) (िन.र. .१८,६७,३१३/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार तीनशे तेराु ] पे ा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,४७,१६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१२५     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/२७४/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील 
अ. .१६ अ वये, पंपर  भाटनगर ते डल स टेशन पयत र हर रोडने ॅ हट  
पाईप लाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .५६,०३,२२८/- [र. .छप न 
लाख तीन हजार दोनशे अ ठावीस] पे ा १५.१० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२६     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग– पाणीपुरवठा व जलिनसारण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/१/का व/४०७/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

Water India 2013 & Inclusive, Integrated Solid Waste 
Management Exhibition an International Exhibition-cum Conference 
from 15th-17th February, 2013 या वषयावर ल काय मास ी.वसंत साळवी-
कायकार  अिभयंता, ी. वण लडकत-कायकार  अिभयंता व ी.िनळकंठ पोमण-
संगणक अिधकार  हे द.१७/२/१३ रोजी द ली येथे उप थत रा हले असून 
यासाठ  झालेला वमान वास र. .५८,५६०/- (र. .अ ठाव न हजार पाचशे 

साठ) खचास काय र तसेच पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल कायकार  
अिभयंता, सह शहर अिभयंता यांनी मा.आयु साहेब यांचे मा यतेने यापुढ ल 
वमान वासचा खच मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२७     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग– पाणीपुरवठा व जलिनसारण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/१/का व/४०६/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
     Administrative Staff College of India (ASCI) है ाबाद यांचेकड ल 
काय मासाठ  ी.साळवी ह .एस.-कायकार  अिभयंता यांनी उप थत राहणे कामी 
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Spice Jet या सं थे या वमानाने व नीती टुस अँ ड ा ह स चे बसने वास 
केला असून सदर वासासाठ  झालेला एकूण खच र. .५,११५/- (र. .पाच हजार 
एकशे पंधरा) ी.साळवी यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२८     वषय मांक – ४० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/रहाटणी/१२७/१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

तावात नमुद केले माणे मौजे रहाटणी (काळेवाड ) ता.हवेली, ज.पुणे 
येिथल स.नं.१२३ पै. १२५ पै. आर ण .६४७ उ ान जिमनीचे महारा  ादेिशक 
व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भुसंपादन अिधिनयम १८९४ 
अ वये तातड ने भूसंपादन करणेकामी येणा-या (भूसंपादन अिधकार  कळवतील 
या रकमेस) खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१२९     वषय मांक – ४१ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – संगणक  
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/६/का व/१०२/२०१३ द.१२/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ऑफ इं डया ह  क  शासन अंगीकृत सं था 
अस याने क  शासनाने ठरवून दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने 
द.२८/८/१२ चे करारनामा अट  व शत  माणे कामकाज करणेस व द.१/४/१३ 
ते ३०/६/१३ या कालावधीत २४ MBPS (१:१) बँड व थ चाजस व ८ कायालये 
मु य कायालयाशी जोडणेकामी तीन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व यासाठ  
येणारा एकूण खच र. .६,०२,२५०/- अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक – ३१३०     वषय मांक – ४२ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.माया बारण े    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/भांडार/१अ/का व/५६/२०१३ द. १४/३/१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

वाय.सी.एम. णालयाचे ऑथ .O.T. क रता दोन मनमन ल मिशनसाठ  
कंपनीचे ोफॉमा इन हॉस नुसार सा ह या खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३७,५४४/- (र. .सदोतीस हजार पाचशे च वेचाळ स) चे खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१३१     वषय मांक – ४३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/मुका/४/का व/९७७/२०१३ द. १४/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या यशवंतराव च हाण णालय येथील उदवाहकांचे नुतनीकरण व 
आधुिनक करण करणेकामी मे.ओट स इले हेटर कं.िल., पुणे यांचेकडून थेट 
प दतीने र. .१५,५०,०००/- चे काम क न घे यास मा.आयु  यांनी मा यता 
दलेली असून तदनुसार मे.ओट स इले हेटर कं.िल., पुणे यां याकडून संबंधीत 
कामाचा करारनामा क न घे यात आला असून यांना आदेश िनगत करणेत आले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१३२     वषय मांक – ४४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच.  
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .YCMH/ACAD/३६/२०१३ द. १४/३/१३.      
वषय – MUHS-PCMC P.G. Institute या लेखािशषातून खच करणेस  
        मा यता देणेबाबत. 

   वषय मांक ४४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
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ठराव मांक – ३१३३     वषय मांक – ४५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक– मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१५१/१३ द.१३/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .७२ 
अ वये, वॉड .३३ अंतगत जी.आय.ऑ टोगोनल पोल उभारणी क न दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एनज टेक िस टम (िन.र. .१४,९९,९१२/- 

[र. .चौदा लाख न या नव हजार नऊशे बारा] पे ा ३६.३६ % 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 – ३१३४     वषय मांक – ४६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१४२/१३ द.८/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .७० अ वये, 
मंुबई पुणे महामागावर ल नािशक फाटा ते िचंचवड चौक पयत द यांचे देखभाल 
द ती ु करणे व तदअनुषंिगक कामे करणे कामी मे. वामीकृपा इले क स 
(िन.र. .१९,०२,०६२/- [र. . एकोणीस लाख दोन हजार बास ] पे ा ३२.०० % 

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

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

ठराव मांक – ३१३५     वषय मांक – ४७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५अ/का व/१४६/१३ द.११/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६८ अ वये, 
सन १२-१३ वषाकर ता वाय.सी.एम.एच. येिथल अंतगत दर वनीची वा षक देखभाल ु
द ती करणेकामी मेु .एस क युिनकेश स (िन.र. .१३,६०,२३५/- [र. .तेरा लाख 
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साठ हजार दोनशे प तीस] पे ा ५.१० % 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 – ३१३६     वषय मांक – ४८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.संिगता भ डवे    अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१४४/१३ द.०८/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६४ अ वये, 
मनपाचे न वन ब भाग कायालय इमारतीम ये व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे. वािमकृपा इले क स (िन.र. . १४,२८,५२३/- [र. .चौदा लाख अ ठावीस 
हजार पाचशे तेवीस] पे ा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१३७     वषय मांक – ४९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१५२/१३ द.१३/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३९ अ वये, 
भाग .३९ वा हेकरवाड  मिधल दवाब ी यव थेची देखभाल द ती करणेकामी ु

मे.इले ोमेकॅिन स (िन.र. . १४,३४,०७१/- [र. .चौदा लाख चौतीस हजार 
ए काह र] पे ा ४१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१३८     वषय मांक – ५० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/११७/१३ द.२०/२/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .१८ वकासनगर कवळे मिधल न याने तयार  होणा-या र यावर ल दवाब ी 
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यव था करणेकामी मे. वेद इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५२,३३१/- [र. .नऊ लाख 
बाव न हजार तीनशे एकतीस] पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३१३९     वषय मांक – ५१ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग –  व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१४१/१३ द.८/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .१८ वकासनगर मिधल र ा टॅ ड चौक ते गती कॉलनीकडे जाणा-या 

र ता ं द करणातील धोकादायक उ चदाब व लघुदाब वीजवा ह या हल वणेकामी 
मे.सुमी इले कल स हसेस (िन.र. .२४,९९,४८२/- [र. .चोवीस लाख न या नव 
हजार चारशे याऐंशी] पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ३१४०     वषय मांक – ५२ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.माया बारण े    अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५अ/का व/१४५/१३ द.११/३/१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, 
ब भाग अंतगत मा टर बेकर  ते कापसे उ ान या मु य र यावर ल उजाबचत 
कर याक रता LED FITTING बस वणे व अदअनुषंिगक कामे करणेकामी मे. व प 
इले क स अँ ड इं जिनअर ंग (िन.र. .१९,९९,९३९/- [र. .एकोणीस लाख 
न या नव हजार नऊशे एकोणचाळ स] पे ा ३६.९९ % 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 – ३१४१     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१४३/१३ द.८/३/२०१३.      
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३१ अ वये, 
मंुबई पुणे महामागावर ल िचंचवड चौक ते िनगड  पयत द यांचे देखभाल द ती ु
करणे व त अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. वामीकृपा इले क स 
(िन.र. .१९,०२,४१३/- [र. .एकोणीस लाख दोन हजार चारशे तेरा] पे ा ३२.०० % 

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

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

ठराव मांक – ३१४२     वषय मांक – ५४ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.सुषमा तनुपरे 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे . व/िन/५/का व/१५३/१३ द.१३/३/२०१३.      
वषय – मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ वये,  

       वाय.सी.एम.एच.येिथल न वन लॉ  उपकरणांक रता पॅनेल बस वणेबाबत. 
   वषय मांक ५४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ३१४३     वषय मांक – ५५ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/११४/१३ द.१५/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .२३ 
अ वये, भाग .१८ (वॉड .५७) कवळे मामुड  येथे ड  पी र ते वकसीत 
करणेकामी मे.ब हरट दस (िन.र. . १,४९,३९,०००/- [र. .एक कोट  एकोणप नास 
लाख एकोणचाळ स हजार] पे ा २६.७५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१,१४,८९,९५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे या अट सह िन वदा दरास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ३१४४     वषय मांक – ५६ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग –  थाप य  
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/११३/१३ द.१५/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .०५ 
अ वये, वॉड .५८ रावेत पुनावळे येथे ड  पी र ते वकसीत करणेकामी मे.ब हरट 
दस (िन.र. .१,४९,३९,०००/- [र. .एक कोट  एकोणप नास लाख एकोणचाळ स 

हजार] पे ा २८.७६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,११,७४,६७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे या 
अट सह िन वदा दरास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१४५     वषय मांक – ५७ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – ब भाग व ुत 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब / व/२४१/२०१३ द.१४/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

ब भाग काय े ातील संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम मं दर येथे 
ी.संत तुकाराम महाराज बीज िशवजयंती २०१३ सोह याक रता ता पुरती 
वनी ेपन, काश व जनरेटर यव था करणेचे काम म.ेमोरया मंडप डेको. 

यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतू करारनामा क न करवून घेणेस 
व यापोट  येणारा खच २,२१,८११/- पुव वकृत दर १२.५० % कमी हणजेच 
र. .२७,७२६/- वजा जाता र. .१,९४,०८५/- सदरचे एज सीस अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१४६     वषय मांक – ५८ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.माया बारण े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .वायसीएमएच/ ंथा/का व/४०/१३ द.१५/३/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

सन १२-१३ चे अंदाजप कात लाय र  या लेखािशषावर र. .२० लाख तरतूद 
िश लक असून या िश लक तरतुद मधून लाय र साठ  नवीन आवृ ीची पु तके 
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घेणे श य आहे. तसेच यापुढेह  P.G. Insti tute सु  झा यानंतर दरवष  नवीन 
आवृ ीची पु तके खरेद  करणेस तसेच वाय.सी.एम. णालयाचे स ल व 
डपाटमटल लाय र साठ  आव यक ती मे डकल टॅ स व रेफर स पु तके बी.जे. 
मे डकल कॉलेज को.ऑप. क युमर टोअस िल. यांचेकडून कोटेशन मागवून 
खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 (अंदाजप क य िश लक तरतूद र. .२० लाख)  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३१४७     वषय मांक – ५९ 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक –मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/७३/२०१३ द.१४/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-१३ 
मधील अ. .२ अ वये, भाग .९ संभाजीनगर म ये योगा टॉचू ते रामे र चौक 
पयत प रसरात इंटरलॉक ंग प दतीने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 
कं शन (िन.र. . २३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पे ा ३७.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१५,३४,३१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ३१४८     वषय मांक – ६० 
दनांक – २२/३/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/७४/२०१३ द.१५/३/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G1/40/२०११-१२ मधील अ. .१ 
अ वये, मोहननगर वॉड .४० म ये उव रत अंतगत र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.ठाकूर इं ा ोजे टस ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा २.८० % जा त) (२.०० % जा त 
सुधार रत दर) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,८०,९५२/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

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

                                                                              ( जग दश शे ट  ) 
        सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/३२२/२०१३ 

दनांक  - २२/०३/२०१३.  

          सह /- 
            ( जी.ड .मोरे ) 

.उपनगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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