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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका , पंपर  -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक -३८ 

  सभावृ ांत 
दनांक  - २६.१२.२०१२               वेळ -  दपार  ु ३.०० वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा बुधवार,    
दनांक २६/१२/२०१२ रोजी दपाु र  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 

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

    ३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
  ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
  ५) मा.जम सोनाली पोपट 
  ६)    मा.तनपुरे सुषमा राज  
  ७) मा.पाडाळे िनता वलास 
  ८) मा.जावेद रमजान शेख 
  ९)  मा.जगताप नवनाथ द ू 

    १०) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
  ११) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
  १२) मा.भालेकर अ णा दलीप 
  १३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण  

  
 यािशवाय, मा.डॉ. ीकर परदेशी  - आयु  ,मा. काश कदम-अित.आयु , 
मा.सावंत-सहआयु  ,मा.कुलकण , मा.मंुढे,मा.टेकाळे, मा.बंब ,मा.दरगुडेु ,-  सहा.आयु , 
मा.घाडगे -मु यलेखापर क ,मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता ,
मा.सुरगुडे - वकासअिभयंता, मा.च हाण मा.तुपे, मा.काची-सहशहर अिभयंता, 
मा.भोसले-मु यलेखापाल , मा.डॉ.जगदाळे - .आरो य वै कय अिधकार  ,मा.पवन साळवे – अित .
वै क य अिधकार  ,मा,दधेकरु  ,मा.ढगे, मा,िनकम ,मा.इंगळे ,मा.च हाण , मा.शरद जाधव, 
मा.कुदळे ,मा.िचंचवडे , मा.क पले, मा.थोरात ,मा.पठाण , मा.लडकत, मा.कुलकण  ,मा.दांगट 
 -काय.अिभयंता ,मा.कांबळे –िश णािधकार  (मा य) मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क , 
मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.माछरे – वशेष अिधकार  ,मा,उ हास जगताप -समाज वकास 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------------  
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 उप थत स मा. सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 
वषय मांक १२०) िन वदा नोट स .३/२९ २०११ - २०१२ चे कामाचा करारनामा करणेस  
                मंजूर  िमळणेबाबत. 
वषय मांक १२१) परवानानुतनीकरण फ  बाबत. मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२२) तरतुद वग करणाबाबत. - मा.चं कांत वाळके,मा.िनता पाडाळे 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२३) उ ान देखभाल द ती बाबत ु - मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२४) ठराव द तीबाबत ु - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२५) उ ान देखभाल द ती बाबत ु - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव 

वषय मांक १२६) अनुदान मंजूर करणेबाबत -  मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२७)तरतूद वाढ/घट - मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२८) वायरलेस यं णेबाबत - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव. 
वषय मांक १२९)पथनाटय योगाबाबत - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव 

वषय मांक १३०) मानधनावर नेमणूक बाबत - मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १३१) पैगंबर जयंतीबाबत – मा. जावेद शेख, मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १३२) खंडोबा उ सवबाबत – मा. जावेद शेख, मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १३३) जागा भाडयाने देणेबाबत. मा. जावेद शेख, मा.िनता पाडाळे 

     यांचा ताव. 
वषय मांक १३४) घंटागाड  कामगारांबाबत - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव 

वषय मांक १३५) उ ान देखभाल द ती बाबत ु - मा.चं कांत वाळके, मा.राहल भोसलेु  

     यांचा ताव 

वषय मांक १३६) वाचनालयातील पु तकाबाबत- मा.राहल भोसलेु , मा.चं कांत वाळके 

     यांचा ताव. 
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वषय मांक १३७) तरतूद वग करणाबाबत-  
 

ठराव मांक  -  २२६२      वषय मांक - १ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६४३/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .५/२०१२ -१३ मधील अ. .३ अ वये ,

जल े  .ड/१ वाकड प रसरात टँकर दारे पाणी पुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर 
स लायस (िन.र. .७,४७,९७५ /- [र. .सात लाख स ेचाळ स हजार नऊशे पं याह र] 
पे ा सु .दर १.२५ % कमी )या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक  - २२६३      वषय मांक - २  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६४५/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .२ अ वये ,

काळेवाड  वॉड .७८ तापक रनगर म ये करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी ु
मे.सांडभोर क शन (िन.र. .८,४०,२७६ /- [र. .आठ लाख चाळ स हजार दोनशे 
शहा र] पे ा २९.८८ % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२६४      वषय मांक - ३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६४७/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .३३ 

अ वये ,काळेवाड  वॉड .७९ योितबानगर म ये करकोळ द ती व देखभालीची काु मे 
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .८,४०,२७६ /- [र. .आठ लाख चाळ स हजार 
दोनशे शहा र] पे ा २९.८८ % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २२६५        वषय मांक  - ४ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६४९/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .३९ 
अ वये ,काळेवाड  वॉड .७८ म ये करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी ु
मे.सांडभोर क श (िन.र.  .८,८६,९८७ /- [र. .आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे 
स याऐंशी] पे ा २९.८८ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२६६      वषय मांक - ५ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६५१/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .५४ 
अ वये ,काळेवाड  वॉड .८० नढेनगर म ये करकोळ द ती व देखभालीची कामे ु
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .८,४०,२७६ /- [र. .आठ लाख चाळ स हजार 
दोनशे शहा र] पे ा २९.८८ % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२६७     वषय मांक - ६  
दनांक  – २६/१२/२०१२     वभाग – ड भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .ड /१७/का व/६५३/१२ द.७/१२/२०१२      

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७८ अ वये ,
काळेवाड  वॉड .७९ म ये करकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .सांडभोर 
क शन (िन.र.  .८,८६,९८७ /- [र. .आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे स याऐंशी] पे ा २९.८८ 
% कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         - -- -- --- 
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ठराव मांक  - २२६८      वषय मांक -  ७ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३४२/१२ द.१/१०/२०१२    

           मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२७ 
अ वये ,वॉड .२४ (नवीन . .२९  )  म ये थाप य वषयक नागर  सु वधा 
पुर वणेकामी मे.परमानंद कृपलानी (िन.र.  .९,३३,७०० /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे] पे ा १०.९९ % कमी  ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२६९      वषय मांक - ८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३४३/१२ द.१/१०/२०१२    

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२ -१३ मधील अ. .६१ अ वये ,

वॉड .२१ म ये बैलगाडा घाटाची द ती करणे कामी मेु .परमानंद कृपलानी 
(िन.र. .९,३३,७०६ / - [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] पे ा २०.९९ % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७०      वषय मांक - ९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३९९/१२ द.१५/१०/२०१२   

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .५६ 

अ वये , भाग .१०५ बोपखेल येथील जुनी मोडकळ स आलेली अंगणवाड  शाळेची 
इमारत पाडून जागा वकसीत करणे कामी मे.भगवंत क  .( िन.र. .९,३२,००० /- 
[र. .नऊ लाख ब ीस हजार] पे ा २७.९९ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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                          - - -- -- -- 
ठराव मांक  - २२७१        वषय मांक - १०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४००/१२ द.१५/१०/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२ -१३ मधील अ. .८७ अ वये ,वॉड 
.२४ (नवीन . .२९  ) मधील इमारतीची थाप य वषयक द तीचे कामे करणेकामी ु

मे.एच.एम.क शन  (िन.र. .९,३३,७०० /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे] पे ा 
दरपृथकरणानुसार ९ % जा त ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७२      वषय मांक - ११  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/४५६/१२ द.१९/१०/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२ -१३ मधील अ. .९३ अ वये ,वॉड 
.१० मोशी येथील व वध ठकाण या मनपा इमारतीची द ती व रंगरंगोट  करणेु कामी 

मे.भालेराव क शन (िन.र. .९,३२,७४२ /- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार सातशे बेचाळ स] पे ा 
२२.२२ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७३      वषय मांक - १२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५०९/१२ द.१/११/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२ -१३ मधील अ. .८४ अ वये , भाग 
.१०५ बोपखेल म ये मशानभूमी मधील प रसरात देखभाल द ती कामे करणेकामी मेु . ी 

िस द वनायक इंटर ायजस (िन.र. .९,३२,००० / - [र. .नऊ लाख ब ीस हजार] पे ा २७.९९ % 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                            - -- -- --- 
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ठराव मांक  - २२७४      वषय मांक - १३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५११/१२ द.१/११/२०१२    

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .३२ 

अ वये ,वॉड .१७ (नवीन भाग .३२ ) म ये थाप य वषयक द ती व सुधारणा ु
कामे करणेकामी मे.कुबेरा इंटर ायझेस (िन.र. .९,३०,६२९ / - [र. .नऊ लाख तीस हजार 
सहाशे एकोणतीस] पे ा २७.६० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७५      वषय मांक - १४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५३५/१२ द.१२/११/२०१२  

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२४ 

अ वये ,वॉड .२२ म ये थाप य वषयक करकोळ द तीु ची कामे करणेकामी 
मे.एम.बी.इंटर ाझेस (िन.र.  .९,३०,८८६ /- [र. .नऊ लाख तीस हजार आठशे शहाऐंशी] 
पे ा २६.३५ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – २२७६      वषय मांक - १५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – क भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक- मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार   यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५४४/१२ द.२६/११/२०१२  

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .८८ 

अ वये ,वॉड .२१ म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.ड .एस.कुलकण  (िन.र.  .९,३३,७०६ /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] 
पे ा २६.९९ % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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                         -- -- -- -- 
 
ठराव मांक  - २२७७      वषय मांक - १६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.मु यलेखा प र क यांचे जा. .  मुलेप/१/का व/१३५३/१२ द.१२/१२/२०१२   

मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा -यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा 
मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७८      वषय मांक - १७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – मा यिमक िश ण 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मा य/िश/१/का व/११२३/१२ द.१३/१२/२०१२  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

ी.देशमुख दनेश पोपटराव , ी.करवंदे अ वनाश कसन , ीम.जगदाळे वाती 
मधुकर , डा त  िश क यांना येक  र.  .१०,००० /- ऐवजी शासन िनणयातील 
तृतीय ेणीम ये नमुद केले माणे १५,००० /- या माणे द.३१/१२/२०१२ पासून पुढ ल 
सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेस व यां या मानधनापोट  
येणा-या य  खचास मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२७९      वषय मांक - १८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग-आरो य मु य कायालय 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
 संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आमु/४/का व/६४५/१२ द.१३/१२/२०१२     

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे णालये/दवाखाने पे ट कं ोल करणे याकामाची िन वदा या चालू 
असून या पुण होणेस काह  कालावधी लागणार आहे. नागर कां या आरो या या ीने 
सौर णाथ तातड ची बाब हणून पे ट कं ोल करणे आव यक अस याने मा.आयु  यांचे 
मा य तावानुसार ी.पे ट कं ोल स हसेस यांचेकडून वाय.सी .एम . णालय व या 
प रसराम ये पे ट कं ोल करणेकामी ित महा र. .१६,९६६ / - [र. .सोळा हजार नऊशे 
सहास ] या माणे २ म हने कालावधीसाठ  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २२८०     वषय मांक - १९  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग– करआकारणी व करसंकलन 
सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/१२ द.१४/१२/२०१२  
वषय - सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबत.  

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २२८१      वषय मांक - २०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग–म यवत  भांडार वभाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/५/का व/१८९/१२ द.१४/१२/२०१२      

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपास सन २०१२-१३ कर ता आव यक व वध कागद सा ह य खरेद  बाबत ई-
िन.सु. .१०/१/२०१२-१३ या अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे. ी पा  स लायस, 
भोसर  यांचे िन वदेतील ा  लघु म एकुण ०४ बाबी र. .९,८२,९१५/- व २) मे.सुमंगल 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, पुणे-३ यांचे िन वदेतील ा  लघु म एकुण ०१ 
बाबी र. . ४,३०,०००/- या माणे उ  िन वदेतील एकुण ०५ बाबी व वध कागद 
सा ह याचे ा  लघु म दर एकूण र. .१४,१२,९१५/- दर वकृत क न खरेद कामी 
करारनामा कर यात आलेला असून, पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 

तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन कर यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २२८२      वषय मांक - २१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – उ ान-वृ संवधन 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/४/का व/६६२/१२ द.१३/१२/२०१२     

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मे.स द छा क शन यांना दनांक ३०/०६/२०१२ अखेर केले या कामापोट  
र. .३९,४६,६२७/- अदा करणेत आले आहेत मा  मनपाचे व वध उ ानात लॉन 
नुतनीकरणाचे कामात वाढ झालेने केले या एकूण कामास व खचास तसेच वाढ व 
कामापोट  येणा-या र. . ४,२९,२६८/- चे वाढ व खचास तसेच सदरची र कम मे.स द छा 
क शन यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         -- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २२८३                  वषय मांक - २२  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – नगररचना व वकास वभाग 
सुचक –मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/ पंपर /५११/१२ द.१४/१२/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मौजे पंपर , ता.हवेली येथील िस.स.नं.५७४३ पै., या िमळकतीतील / जागेवर ल आर ण 
.११०, दकानदारांचेु  पुनवसन योजनासाठ  सुमारे १०००.०० चौ.मी. े  आर त असून सदर 

आर ण वकास करणेकामी मा. थािनक नगरसद य यांची मागणी होत असून सदर आर णाची 
जागा मनपा या ता यात घेणे आव यक अस याने ता वत आ. .११०, दकानदारांचे पुनवसन ु
आर णाने बािधत जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूसंपादन अिधिनयम १८९४ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता शहरसुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणेत आलेली अस याने भूसंपादना या येणा-या खचास (भूसंपादन अिधकार  कळवतील 
या रकमेस) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२८४      वषय मांक - २३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – नगररचना व वकास वभाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/िचंच/२७०/१२ द.१४/१२/२०१२                 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा ह तल मौजे िचंचवड येथील आर ण .१८७ उ ान या तावाने बािधत होणा-
या खाजगी िमळकतींचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ (२) व 
भूसंपादन कायदा १८९४ चे तरतद  नुसार भूसंपादनास व याकामी येणा-या खचास (संबंधीत 
भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाईची र कम) मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२८५      वषय मांक - २४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – जनतासंपक व वागत क  
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/६/का व/७७/१२ द.१४/१२/२०१२       
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

द.१७/१२/२०१२ रोजी िनवृ  वेतन धारक दनािनिम  आयो जत कर यात आले या 
काय मासाठ  येणा-या र. .४५,०००/- (र. .पंचेचाळ स हजार) या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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- -- ---- -  
 
ठराव मांक  - २२८६      वषय मांक - २५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/उ ान/का व/६१४/१२ द.१४/१२/२०१२  

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२ -१३ मधील अ. .१८ अ वये ,
दापोड  स.नं.२७ येथील आई उ ानातील तार फेसींग काढन िसमािभंत बांधणेू , माळ  
हाऊस बांधणे, उवर त उ ान व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.यशक असोिसए स 
(िन.र. .३७,३४,८२४ / - [र. . सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे चो वस] पे ा १६.७७ 
% कमी  ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,६३,९१९ / - 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२८७      वषय मांक - २६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/उ ान/का व/६१३/१२ द.१४/१२/२०१२  

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२ -१३ मधील अ. .४ अ वये ,

भोसर  सहल क  उ ान येथे थाप य वषयक व करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.देव क शन (िन.र. .२८,०१,०८६ /- [र. . अ ठावीस लाख एक हजार शहाऐंशी] 
पे ा १५.९९ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,८५२ /- 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 राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          - -- -- --- 
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ठराव मांक  - २२८८       वषय मांक - २७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/३क/का व/६१५/१२ द.१३/१२/२०१२  

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२ -१३ मधील अ. .६ अ वये ,
मनपा या ड भागातील उ ानांची करकोळ दु ती वषयक व लहान मोठ  वकासाची 
कामे करणेकामी मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. . २७,९९,४४४ /- [र. .स ावीस लाख न या नव हजार 
चारशे च वेचाळ स] पे ा १८.७८ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२३,८७,३९४ /- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२८९      वषय मांक - २८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/उ ान/का व/६१६/१२ द.१४/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१२/२०१२ -१३ मधील अ. .९ अ वये ,थेरगांव 
बोट लब उ ानातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.जे.क शन 
(िन.र. .२८,००,६५८ / - [र. .अ ठावीस लाख सहाशे अ ठाव न] पे ा १८.१० % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,०८,४२६ / - 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 घेणेस मा यता देणेू त येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२९०     वषय मांक - २९  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक –मा.जावेद शेख     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काशा/१/का व/६४६/१२ द. १४/१२/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपाचे वापरातील ग गटातील वाहने ( फरते शौचालय) द तीचे काम इकड ल ईु -
िन.नो. .७/२०११-१२ मधील लघु म िन वदाधारक मे.बालाजी गॅरेज यांचे वाहन द ती कामकाज ु
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समाधानकारक नस याने नो टस देवून बंद करणेत आले आहे यामुळे मे.बालाजी गॅरेज या 
सं थे या दरानुसार मे.आवटे फॅ केटस ऑटो मोबाईल, पडसे कॉलनी, वकासनगर, कवळे, पुणे 
यांचेकडून द.१/१२/१२ पासून उवर त कालावधी अखेर हणजेच द.२२/८/२०१४ अखेर 
करारनामा क न घेऊन काम क न घेणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२९१      वषय मांक - ३० 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग –मु य लेखा पर क  
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/१०१/१२ द.१५/१२/२०१२      

मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ )१ (अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल माहे नो हबर २०१२ मिधल अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२९२      वषय मांक - ३१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६२७/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/२०१२ -१३ मधील अ. .२९ 
अ वये ,अ भागातील मनपा डा पधासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण 
पोरे (िन.र. .११,६७,१३४ / - [र. .अकरा लाख सदसु  हजार एकशे चौतीस] पे ा १.२५ % कमी ) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१०,१७२ / - पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ू
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २२९३      वषय मांक - ३२ 
दनांक  – २६/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६२८/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये , भाग  

 .५ नेवाळेव ती मधील र ते डांबर करण करणेबाबत  

  वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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                         -------- 
 
ठराव मांक  - २२९४      वषय मांक - ३३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६२९/१२ द.१३/१२/२०१२      

      वषय - भाग .३ िचखली मधील र यावर ल ख डे व चर खड -मु म, बीबीएम क न  

             हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत  

वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         - -- -- ---  
ठराव मांक – २२९५      वषय मांक - ३४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३०/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - दगानगर चौक ते टु .सी.आय.रोड र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

        करणेबाबत. 
वषय मांक ३४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक  - २२९६      वषय मांक - ३५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३१/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - नवीन भाग .२ वेणीनगर येथील सहयोगनगर व इतर ठकाणचे र ते  

 हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणबेाबत.  

वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          - -- -- --- 
ठराव मांक  - २२९७      वषय मांक - ३६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३२/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - भाग .५ बालघरेव ती मधील र ते डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २२९८       वषय मांक - ३७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३३/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२ -१३ मधील अ. .७९ अ वये , भाग .११ 
यमुनानगर मधील िमनाताई ठाकरे जलतरण तळासाठ  नवीन अधुिनक प दतीचे व छतागृह 
बांधणेकामी मे.आर.ट . सबरवाल (िन.र. .१४,००,५६० / - [र. .चौदा लाख पाचशे साठ] पे ा ८.९९% 
कमी)या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,३८,३८२ / - 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 राहनू  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात 
येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २२९९       वषय मांक - ३८  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३४/१२ द.१३/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/२०१२-१३ मधील अ. .९६ अ वये ,
भाग .८ व ानगर येथे पोिलस गु हे शाखा कायालयात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.वेदाथ 

असोिसए स (िन.र. .२३,३४,२६७ /- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १३.३५ % कमी ) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २१,२३,७७४ /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३००      वषय मांक - ३९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३५/१२ द.१३/१२/२०१२      
वषय - नवीन भाग .१ तळवडे- पीनगर भागातील तळवडे गावठाण प रसरातील र ते    

       हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत. 
 वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 



 

 

16 

16 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
  

ठराव मांक  - २३०१     वषय मांक - ४०  
दनांक – २६/१२/२०१२        वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख         अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६३९/१२ द.१५/१२/२०१२      

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/२०१२ -१३ मधील 
अ. .२३ अ वये ,वॉड .१५ आकुड  तरटे चाळ प रसरात थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एस.ड .दौडकर (िन.र. .२२,८७,५८२ / - [र. . बावीस लाख स याऐंशी हजार 
पाचशे याऐंशी] पे ा २२.५० % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,६१,५२० /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे डांबर , िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०२      वषय मांक - ४१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६४०/१२ द.१५/१२/२०१२     

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/२०१२ -१३ मधील 
अ. .४० अ वये ,काळभोरनगर भाग .२६ म ये रामनगर येथील नाला बांधणेकामी 
मे.एस.ड .दौडकर (िन.र. .१८,६७,४१३ / - [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पे ा 
२२.९५ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,१०,७८४ /- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलाू  अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३०३     वषय मांक - ४२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/६४१/१२ द.१५/१२/२०१२      

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१/२०१२ -१३ मधील 
अ. .५६अ वये , भाग .१५ द वाड  येथील बजाज कंपनी शेजा न जाणारा व इतर 
र हवाशी भागातून जाणारा नाला बांधणेकामी म.ेएस.ड .दौडकर (िन.र. .२३,३४,२६७ / - 
[र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा २०.७० % कमी ) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१९,४३,६२७ /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ू
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०४      वषय मांक - ४३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५३५/१२ द. १२/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८८ 

अ वये ,जल े  .अ/२ से.२२ िनगड  प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .एस.एस.साठे (िन.र. .७,००,२४२ /- [र. .सात लाख दोनशे 
बेचाळ स] पे ा १४.५० % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०५     वषय मांक - ४४  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५३७/१२ द. १२/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे. 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१०६ 

अ वये , पीनगर, वेणीनगर, तळवडे म ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची ु
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कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .७,००,२४२ /- [र. .सात लाख दोनशे 
बेचाळ स] पे ा १९.४० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०६      वषय मांक - ४५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५३९/१२ द. १२/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .४ अ वये ,

काळभोरनगर नवीन भाग .२६ म ये नाले व गटस द ती करणेकामीु  
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .९,३३,७०७ /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा 
३२.३० % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०७      वषय मांक - ४६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग - अ भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक- मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५४१/१२ द. १२/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१३१ 

अ वये ,नवीन भाग .३ िचखली म ये व वध ठकाणचे चबर द त करणे व ु
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .९,३३,७०७ /- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ३४.०५ % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०८      वषय मांक - ४७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५४४/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३१ 

अ वये , भाग .९ संभाजीनगर म ये मनपा या व वध काय मासाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे.ओंकार क स. (िन.र. .९,३३,७०७ / - [र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
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सात] पे ा ८.९० % कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३०९      वषय मांक - ४८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५५१/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .२८ 

अ वये , भाग .४९ एफ.आर.पी.वाचनालय, मुतार  पुर वणे व बस वणे कामी मे.अडे ट 
एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,७०७ / - [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ५.६० 
% जा त)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१०      वषय मांक - ४९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५५२/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१३० 

अ वये , भाग .१६ म ये मा हतीचे दशादशक फलक मुतार  वाचनालय बस वणेकामी 
मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,३०३ / - [र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे तीन] 
पे ा ०.४० % जा त ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३११      वषय मांक - ५०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५५३/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .११ अ वये ,

वॉड .५ मोरेव ती येथे एफ.आर.पी.वाचनालय, मुतार  व बस टॉप उभारणे कामी 
मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .९,१५,०३३ /- [र. . नऊ लाख पंधरा हजार तेहतीस] पे ा 
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४.२८ % जा त)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१२      वषय मांक - ५१ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५५४/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .२७ 

अ वये , भाग .४८ िनगड  गावठाण मा हतीचे दशादशक फलक वाचनालय, मुतार  व 
खुच  बस वणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस (िन.र. .९,३३,६८१ /- [र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सहाशे ए याऐंशी] पे ा ३.८० % जा त)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – २३१३      वषय मांक - ५२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५५९/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१३७ 

अ वये , भाग .११ यमुनानगर म ये ठक ठकाणी फायबर मुतार , वाचनालय, खु या, 
मा हतीचे फलक इ.बस वणेकामी मे.एस.एम. क शन (िन.र. .७,४६,९६५ /- [र. .सात 
लाख शेहेचाळ स हजार नऊशे पास ] पे ा १.७५ % जा त ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१४      वषय मांक - ५३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक- मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५६०/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .४३ 

अ वये , भाग .५ म ये बचेस, मुतार , बस वणे, वाचनालये बस वणेकामी मे.एस.एम. 
क शन (िन.र. .९,३३,७०७ /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पे ा ६.०० 
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% जा त ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१५      वषय मांक - ५४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५६१/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१२५ 

अ वये , भाग .५० म ये एफ.आर.पी. वाचनालय, मुतार  पुर वणे व बस वणेकामी 
मे.एस.एम. क शन (िन.र. .९,३३,७०७ / - [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पे ा ५.५ % जा त ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१६      वषय मांक - ५५  
दनांक  – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५६२/१२ द. १४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६९ 

अ वये ,वॉड .६ गणेशनगर येथे एफ.आर.पी.वाचनालय व बस टॉप उभारणेकामी 
मे.एस.एम. क शन (िन.र. .९,१५,०३३ /- [र. .नऊ लाख पंधरा हजार तेहतीस] पे ा 
४.०० % जा त)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१७      वषय मांक - ५६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/५७६/१२ द.१५/१२/२०१२  
वषय - . .५२ ताथवडे इं दरा कॉलेजकडे जाणा-या र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेबाबत. 
वषय मांक ५६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३१८      वषय मांक - ५७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८४८/१२ द.१५/१२/२०१२   

              मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील अ. .१८ 

अ वये ,ब भागात न याने घो षत झोपडप ट तील े ाम ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एम.जी.मंगळवेडेकर (िन.र. . ११,१६,३४४ /- [र. .अकरा लाख सोळा हजार 
तीनशे च वेचाळ स] पे ा १९.५५ % कमी ) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
८,९८,०९९ / - पयत काम क न घे यास तसेच िन वदा र कमे या ५ % पयत िन वदा अट  
माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३१९      वषय मांक - ५८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक- मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६०२/१२ द.१४/१२/२०१२  

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१५ 

अ वये , भाग .३९ जुना वॉड .३२ संततुकारामनगर मधील अमर मृती मैदान व 
प रसरातील फुटपाथ व पाथवेची द तीची कामे करणेकामीु  मे.जी.आर.मंगोडेकर 
(िन.र. .८,४०,३०० /- [र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे] पे ा २७.३० % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३२०      वषय मांक  - ५९   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६०४/१२ द.१४/१२/२०   

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .८७ 

अ वये , भाग .४१ गांधीनगर येथील पाट ल हॉ पीटल प रसरात थाप य वषयक 
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सुधारणांची व द तीची कामे ु करणेकामी मे.शहाभाई क शन 
)िन.र. .८,३९,४५० /- [र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे प नास] पे ा २७.३० 
% कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३२१      वषय मांक - ६०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६०८/१२ द.१४/१२/२०१२  

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .९५ 

अ वये ,सन २०१२-१३ क रता जल े  .बी./६ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेची देखभाल द ती व िलकेजेु सची कामे करणेकामी मे.राजल मी वयंरोजगार 
सेवा सह सं था मया. (िन.र. .७,४६,३२२ / - [र. . सात लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे 
बावीस] पे ा १७.७७ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- 

ठराव मांक  - २३२२     वषय मांक - ६१  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६१०/१२ द.१४/१२/२०१२  

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१०५ 

अ वये ,जल े  .बी/११ प रसरातील भागातील पाणीपुरवठा वषयक कामांची देखभाल व 
द ती करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .७,४५,१७४ / - [र. .सात लाख 
पंचचेाळ स हजार एकशे चौ-याह र] पे ा २३.०० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक – २३२३       वषय मांक - ६२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६१२/१२ द.१४/१२/२०१२  

मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१३२ 

अ वये ,जल े  .बी/२ प रसरातील रावेत, पुनावळे भागात पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेज व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .९,३१,९१२ /- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार नऊशे बारा] पे ा २५.८८ % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २३२४      वषय मांक - ६३  
दनांक  – २६/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम      अनुमोदक – मा.राहल ु भोसले 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६१४/१२ द.१४/१२/२०१२      

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६३ अ वये ,

जल े  .बी/१० प रसरातील भागातील पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व द ती करणेु  
( भाग तर) (१२-१३) कामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. .५,५९,३८४ /- [र. .पाच लाख एकोणसाठ 
हजार तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा २३.०० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३२५      वषय मांक - ६४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/६१६/१२ द.१४/१२/२०१२  

            मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .५६  

अ वये ,जल े  .सी/९ प रसरातील भागातील पाणीपुरवठा वषयक देखभाल व द ती ु
करणे ( भाग तर) कामी मे.जय इं जिनअस (िन.र. . ५,५९,३८४ / - [र. .पाच लाख 
एकोणसाठ हजार तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा २३.०० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -- -- ----  
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ठराव मांक  - २३२६      वषय मांक - ६५ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/५७५/१२ द.१२/१२/२०१२  

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .६२ 
अ वये , भाग .३१ मधील अ य सोसायट  प रसरातील फुटपाथ व पाथवना कॉ ट 
पे ह ंग लॉक बस वणे व द तीची ु कामे करणे (नवीन भाग .३९) कामी 
मे.एम.बी.इंटर ायजेस (िन.र. .८,४०,३०० / - [र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे] पे ा 
२८.२१ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३२७      वषय मांक - ६६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/५७९/१२ द.१२/१२/२०१२  

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१४८ 

अ वये , भाग .२१ वॉड .६३ ते ६७ म ये अित मणे काढ यासाठ  जे.सी.बी., डंपर 
े न पुर वणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  (िन.र. .७,४५,०९८ /- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 

हजार अ या नव] पे ा २९.९९ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३२८      वषय मांक - ६७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/५७७/१२ द.१२/१२/२०१२   

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .५४ 

अ वये , . .२० वॉ. .६० िचंचवडेनगर मधील पंचर  कॉलनी व इतर प रसरातील र ते 
B.B.M. करणेकामी मे. यंकटे रा क शन (िन.र. . ७,४५,००० /- [र. .सात लाख 
पंचेचाळ स हजार] पे ा ३०.९० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २३२९       वषय मांक - ६८  
दनांक  – २६/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/५७३/१२ द.१२/१२/२०१२   

      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१११ अ वये ,
वॉ. .६० िचंचवडेनगर मधील साईराज कॉलनी व इतर प रसरातील र ते बी.बी.एम. करणेकामी 
मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. . ७,४५,००० /- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा 
२४.२५ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३०      वषय मांक - ६९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/५७१/१२ द.१२/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .३७ अ वये , भाग .२२ 
(वॉड .५८) पुनावळे येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर क शन 
(िन.र. .७,५०,६९६ /- [र. . सात लाख प नास हजार सहाशे शहा नव] पे ा २९.९९ % कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात 
येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३१       वषय मांक - ७०  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/५६९/१२ द.१२/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .८५ अ वये , भाग .५२ 
वॉड .५८ पुनावळे माळवाड  येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .७,५०,६९६ /- [र. . सात लाख प नास हजार सहाशे शहा नव] पे ा २९.९९ 
% कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३३२      वषय मांक - ७१ 
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/५६७/१२ द.१२/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .५९ अ वये ,
वॉ. .२१ दळवीनगर म ये र याची साईडप ट  ेचस ॉसकट इ. खड करण व BBM करणेकामी 
मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .७,४४,६०६ /- [र. . सात लाख च वेचाळ स हजार सहाशे सहा] पे ा ३० 
% कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३३     वषय मांक - ७२  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख     अनुमोदक-मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. . ब /एएमसी/का व/८/५६५/१२ द.१२/१२/२०१२  
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१४४ अ वये ,
भाग .३९ जुना वॉ. .३२ संततुकारामनगर येथील मनपा इमारतीची रंगसफेद  व द तीची ु

कामे करणेकामी मे.िस दे र क शन (िन.र. .७,२८,२०० /- [र. .सात लाख अ ठावीस हजार 
दोनशे] पे ा ३१.१३ % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३४      वषय मांक - ७३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३९८/१२ द.१७/१२/२०१२  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२२ अ वये ,अ 
भागातील िनगड  ािधकरण उप वभाग प रसरातील आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या 
फट ंग बस वणेकामी मे..एस. पॅझम इंटर ायझेस (िन.र. .२८,२६,२१५ /- [र. .अ ठावीस लाख 
स वीस हजार दोनशे पंधरा] पे ा ३५.०० % कमी ) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                        -- -- -- -- 
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      ठराव मांक  - २३३५    वषय मांक - ७४  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३९७/१२ द.१७/१२/२०१२  

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये ,अ 
भागातील िनगड  ािधकरण उप वभाग प रसरातील आव यक ठकाण या टलाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणेकामी मे.आर.एन. इंटर ायझेस (िन.र. .५७,२४,०१४ / - 

[र. .स ाव न लाख चोवीस लाख चौदा] पे ा ३८.०० % कमी)या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३६     वषय मांक - ७५  
दनांक – २६/१२/२०१२    वभाग – व ुत 
सुचक –मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक-मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३९६/१२ द.१७/१२/२०१२  
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये ,अ 
भागातील िनगड  ािधकरण उप वभाग आव यकतेनुसार न वन उजा बचत करणा-या 
फट ंग बस वणेकामी मे.एस. पॅझम इंटर ायझेस (िन.र. . २९,५५,६८० / - 

[र. .एकोणतीस लाख पंचाव न हजार सहाशे ऐंशी] पे ा ३५.०० % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३७      वषय मांक - ७६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/३९३/१२ द.१३/१२/२०१२  

     .महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये ,अ 
भागांतगत िनगड  ािधकरण उप वभागाम ये आव यक या चौकाम ये हायमा ट दवे 

उभारणे व देखभाल द ती करणेकामी मेु .कलमचं  इले क स (िन.र. .३८,०४,७२५ / - 
[र. .अडोतीस लाख चार हजार सातशे पंचवीस] पे ा २७.५० % कमी ) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३३८       वषय मांक ७७   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – दरसंचार वु भाग 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारु /२/का व/२०९/१२ द.१७/१२/२०१२   

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
ी.डॉ.पवन वसंत साळवे, अित.आरो य वै .अिध.(मो.नं. ९९२२५०१५८४) व 

ी.पोरड  एस.ड ., उपअिभयंता तथा व ा BRTS (मो.नं. ९९२२५०१७४०) यांची मोबाईल 
वापराची मािसक मयादा र. .२,०००/- (र. .दोन हजार) करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक  - २३३९      वषय मांक - ७८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३३४/१२ द.१८/१२/२०१२    
वषय- वॉड .१०० मधील हॉटेल वसावा ते शंकरवाड  १२ मी.ड .पी. र यांचे हॉटिम स  

                   प दतीने डांबर करण करणेबाबत. 
वषय मांक ७८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 

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

ठराव मांक  - २३४०      वषय मांक - ७९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३३५/१२ द.१२/१२/२०१२  

            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये ,
टे को र यावर ल यशवंतनगर चौक ते नािशक महामागापयत र याचे बीसी प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ईगल क शन (िन.र. .२,३२,७५,३४३ /- [र. .दोन कोट  
ब ीस लाख पं याह र हजार तीनशे ेचाळ स] पे ा १२.८३ % कमी ) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२,१३,०३,५७२ /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -- ---- --  
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ठराव मांक  - २३४१      वषय मांक - ८०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक-मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३३६/१२ द.१२/१२/२०१२     

            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२ -१३ मधील अ. .६ अ वये ,
वॉड .३० नेह नगर म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे कामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .१८,६७,१५० / - [र. .अठरा लाख सदस  हजार एकशे प नासु ] पे ा 
३७.४० % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२७,३९३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                           - -- -- --- 
ठराव मांक – २३४२      वषय मांक - ८१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक -अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६२/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय-वॉड .९५ कवडेनगर अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ८१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                        --------  
ठराव मांक  - २३४३      वषय मांक  - ८२   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६३/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय- वॉड .९५ कवडेनगरयेथे र यावर ल ख डे ॉसकट हॉटिम स प दतीने  

      डांबर करणाने द ती ु करणेबाबत. 
वषय मांक ८२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 

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

 
 
 



 

 

31 

31 

ठराव मांक  - २३४४      वषय मांक - ८३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६४/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - भाग .९४ कत नगर व इतर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

             करणेबाबत.  

वषय मांक ८३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          -- -- ---- 
ठराव मांक  - २३४५      वषय मांक - ८४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६५/१२ द.१८/१२/२०१२     

वषय - पंपर वाघेरे वॉड .७४ मधील भैरवनाथ मं दर व इतर प रसरातील र ते    

          हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ८४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३४६      वषय मांक - ८५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६६/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - पंपर वाघेरे वॉड .७४ मधील जलतरण तलाव जवळ ल १८ मी ड .पी. र याचे इतर  

       नवीन र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ८५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३४७      वषय मांक - ८६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६७/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .९५ कवडेनगर मधील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

       करणेबाबत.  

वषय मांक ८६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३४८      वषय मांक - ८७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६८/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .९० अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ८७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३४९      वषय मांक - ८८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६९/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .७५ पंपळेस दागर अंतगत र याचें हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ८८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                        -- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५०      वषय मांक  - ८९   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७०/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .७५ पंपळे स दागर येथे र यावर ल ख डे ॉसकट हॉटिम स प दतीने  

       डांबर करणाने द ती ु करणबेाबत.  

वषय मांक ८९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५१      वषय मांक - ९०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७१/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय- भाग .९८ सुदशननगर व इतर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

      करणेबाबत.  

वषय मांक ९० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३५२      वषय मांक - ९१  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७२/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .९६ गजानन महाराजनगर अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

       करणेबाबत.  

वषय मांक ९१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५३      वषय मांक - ९२  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७३/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - काळेवाड  वॉड .७९ मधील उव रत र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण  

       करणेबाबत.  

वषय मांक ९२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक - २३५४      वषय मांक - ९३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७४/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - काळेवाड  वॉड .७९ योितबानगर म ये इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर  

       करणे व थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय मांक ९३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५५      वषय मांक - ९४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७५/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय- वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील अंतगत खड मु मा या र यांचे  

      बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ९४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३५६      वषय मांक - ९५  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७६/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय- वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील अंतगत र यांचे खड मु माने ं द करण  

      करणेबाबत.  

वषय मांक ९५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५७      वषय मांक - ९६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७७/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील व वध मनपा इमारतींची थाप य वषयक  

       द तीची कामे करणेु बाबत.  

वषय मांक ९६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                        -- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५८      वषय मांक - ९७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७८/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - काळेवाड  वॉड .८० मधील उव रत र ते खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने  

       डांबर करण करणेबाबत.  

वषय मांक ९७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         -- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३५९      वषय मांक - ९८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७९/१२ द.१८/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .२७ अ वये ,थेरगांव 
वॉड .८३ म ये ाय हर कॉलनी व इतर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 
एंटर ायजेस (िन.र. . २३,३२,३६० / - [र. .तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे साठ] पे ा २६.९९ % 
कमी (या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,८७,९९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
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दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३६०       वषय मांक - ९९  
दनांक – २६/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८०/१२ द.१८/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .७९ अ वये ,थेरगांव 
वॉड .८६ म ये महादेव कॉलनी व इतर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसोहम 
एंटर ायजेस (िन.र. . २०,२९,७८७ / - [र. .वीस लाख एकोणतीस हजार सातशे स याऐंशी] पे ा 
२७.९९ % कमी)या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३४,७३२/- 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 यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३६१      वषय मांक - १००  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८१/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - भाग .८४ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.  

वषय मांक १०० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                        - -- -- --- 
ठराव मांक  - २३६२      वषय मांक  - १०१   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८२/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - भाग .८७ येथे ठक ठकाणी पे ह गं लॉक बस वणेबाबत. 

वषय मांक १०१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३६३      वषय मांक  - १०२   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८३/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - काळेवाड  वॉड .७८ मधील उवर त र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण  

       करणेबाबत.  

वषय मांक १०२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३६४      वषय मांक  - १०३   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८४/१२ द.१८/१२/२०१२      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4A २४/२०११-१२ मधील अ. .०८ अ वये ,
. .१०५ बोपखेल गावठाण मधील सां कृितक भवन इमारती म ये मनपा हॉ पीटल तयार क न 

देणे व इतर अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेएच.सी.कटा रया (िन.र. . 
१२,१२,७७५ / - [र. .बारा लाख बारा हजार सातशे पं याह र] पे ा ११.२५% कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,३०,१५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर ,िसमट ,लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३६५      वषय मांक  - १०४   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८५/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय -  भाग .९३ मधुबन सोसायट  भागात र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व  

        थाप य वषयक द तीची कामे करणेु बाबत.  

वषय मांक १०४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३६६      वषय मांक  - १०५   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८६/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - भाग .९८ मधील शेवंताबाई जगताप मनपा शाळेची थाप य वषयक कामे  

      करणेबाबत.  

वषय मांक १०५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३६७      वषय मांक - १०६  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८७/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - भाग .९० येथील उव रत भागातील ग यांम ये पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत.  

वषय मांक १०६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३६८      वषय मांक - १०७  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८८/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय - काळेवाड  वॉड .८० नढेनगर म ये इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर करणे  

       व थाप य वषयक कामे करणेबाबत.  

वषय मांक १०७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-- -- -- -- 
ठराव मांक  - २३६९      वषय मांक - १०८  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – व ुत  
सुचक –मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/४०७/१२ द.१८/१२/२०१२      
वषय -  ब भागातील िलंक र यावर ल व ुत दा हनीचे ३ वषाकर ता चालन देखभाल द ती ु  

        करणेबाबत.  

वषय मांक १०८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                       -- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३७०      वषय मांक - १०९  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग-ब भाग जलिनसारण 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ब /जिन/का व/१३७३/१२ द.१९/१२/२०१२      
वषय - महारा  केट असोिसएशन यांचे गहंजे येथील केट टे डयमचे मैलापाणी ु सांडपाणी 

या खच वसूल करणेस मा यता देणेबाबत.  
वषय मांक १०९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक  - २३७१      वषय मांक - ११०  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक – मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५६९/१२ द.१८/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .१३४ अ वये ,
नवीन भाग .५ जाधववाड  वडाचामळ आहेरव ती भागात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 
मे.जयराम क स.सतीश मंगळवेढेकर (िन.र. .९,३३,७०७ /- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पे ा २७.३० % कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३७२      वषय मांक - १११  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – अ भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/५७३/१२ द.१८/१२/२०१२      
     मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े
 मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२ -१३ मधील अ. .२० अ वये ,
भाग .५ नेवाळेव ती हरगुडेव ती भागात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.कपील क स. 

(िन.र. .८,८७,०२१ /- [र. .आठ लाख स याऐंशी हजार एकवीस] पे ा २८.९९ % कमी)या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          -- -- -- -- 
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ठराव मांक – २३७३      वषय मांक  - ११२   
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/६०६/१२ द.१४/१२/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२ -१३ मधील अ. .१५६ अ वये ,
भाग .१९ वॉड .५९ वा हेकरवाड  मधील र यावर सुचना फलक व रोड फिनचर करणेकामी 

मे.आर.ट .सबरवाल (िन.र. . ७,४५,०७९ / - [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार एकोणऐंशी] पे ा 
३१.१०% कमी)या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन कर यात येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३७४      वषय मांक - ११३  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग – संगणक वभाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक – मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/६/का व/४५८/१२ द.२०/१२/२०१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 सॉ टवेअर टे नॉलॉजी पाकस ऑफ इं डया ह  क  शासना अंगीकृत सं था अस याने क  ्
शासनाने ठरवून दले या दराने िन वदा न माग वता थेट प दतीने द.२८/०८/२०१२ चे 
करारनामा अट  व शत माणे कामकाज करणेस व द.१/१/२०१३ ते द.३१/३/२०१३ या 
कालावधीत २४ MBPS (1:1) बँड व थ चाचस व ८ कायालये मु य कायालयाशी जोडणेकामी 
तीन म हने कालावधीक रता 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. 
-- -- -- -- 

ठराव मांक  - २३७५      वषय मांक - ११४  
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग –  
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक– मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:-१) मा.वैशाली काळभोर, मा.रामदास बोकर यांचा ताव. 
    २) ´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/12/2012 šü¸üÖ¾Ö ÛÎú.29  

Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ǖ ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê ¯ÖãÞÖê ×•Ö»ÆüÖ ¾Öê™ü×»ÖØ°™üÝÖ ÃÖÓ‘Ö™ü®ÖÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ®µÖŸÖê®Öê  Ûîú.†ÞÞÖÖÃÖÖÆêü²Ö 
´ÖÝÖ¸ü Ã™êü×›üµÖ´Ö, ®ÖêÆü¹ý®ÖÝÖ¸ü Ø¯Ö¯Ö¸üß 18 µÖê£Öê ´ÖÖÆêü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸ü ¾Öê™ü×»ÖØ°™üÝÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ - 
2013 †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ®Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê µÖêÞÖÖ-µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê ü̧.¹ý. 1,17,500/- †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ µÖêÞÖÖ-µÖÖ 
ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ÜÖ“ÖÖÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÜÖ“ÖÔ ¸ü.¹ý.15,000/- ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ 
×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖÓ“Öê »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ× ü̧ŸÖ ¸ü.¹ý.1,02,500/- ÆüÖ ÜÖ“ÖÔ ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
ÛÎúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ µÖÖ »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ™ÒüÖò±úß•Ö, ÃÖ®´ÖÖ®Ö×“Ö®Æêü ÜÖ ȩ̂ü¤üß, ¯Öß.¾Æüß.ÃÖß.°»ÖêŒÃÖ ²Öò®Ö¸ü, ×®Ö´ÖÓ¡ÖÞÖ  
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¯Ö×¡ÖÛúÖ ¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê ”û¯ÖÖ‡Ô ‡. ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê †£Ö¾ÖÖ ÛúÖê™êü¿Ö®Ö ®ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¹ý®Ö Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ देणेत येत 
आहे ê. 

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

ठराव मांक  - २३७६      वषय मांक - ११५  
दनांक – २६/१२/२०१२      
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक– मा.छाया साबळे 
संदभ:-१) मा.संपत पवार,मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 
     २) ´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/12/2012 šü¸üÖ¾Ö ÛÎú.30  

 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê †ÖÓŸÖ ü̧¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ 8 Ûú»ÖÖ ¾Ö ×ÝÖµÖÖÔ̧ üÖÆüÞÖ 
Ã¯Ö¬ÖÖÔ†ÖµÖÖê•Ö®ÖÖÛúÖ´Öß, ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ®ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÜÖÖ‰ú (Ûêúôûß / ×²Ö×ÃÛú™êü ) ÜÖ¸êü¤üß, Ûú»ÖÖ ¾Ö ×ÝÖµÖÖÔ̧ üÖêÆüÞÖ 
¯Öã×ÃŸÖÛúÖ ¾Ö ×“Ö¡ÖÛú»ÖÖ Ã¯Ö¬ÖìÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛú ×“Ö¡ÖÛú»ÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü, °»ÖêŒÃÖ ²Öò®Ö¸ü, ™ÒüÖò±úß•Ö,  ×®Ö´ÖÓ¡ÖÞÖ ¯Ö×¡ÖÛúÖ ¾Ö 
¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê ”û¯ÖÖ‡Ô ‡. ÜÖ¸êü¤üß Æüß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê †£Ö¾ÖÖ ÛúÖê™êü¿Ö®Ö ®ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¹ý®Ö ÜÖ ȩ̂ü¤üß Ûú ü̧ÞÖêÃÖ 
ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏêõÖÖÝÖéÆü ³ÖÖ›êü, ¯Öß.‹´Ö.¯Öß.‹´Ö.‹»Ö.²ÖÃÖ ³ÖÖ›êü ‡ŸµÖÖ¤üßÛúÖ´Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ®Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê µÖêÞÖÖ-µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê 
‹ÛæúÞÖ ÜÖ“ÖÔ ¸ü.¹ý.2,87,090/- (†õÖ¸üß ¸ü.¹ý.¤üÖê®Ö »ÖÖÜÖ ÃÖŸµÖÖ‹ë¿Öß Æü•ÖÖ ü̧ ®Ö¾¾Ö¤ü ±úŒŸÖ ) †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ 
µÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ÜÖ“ÖÔ ÛÎúß›üÖ ×®Ö¬Öß ´Ö¬Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÛÎúß›üÖ Ûú»ÖÖ µÖÖ »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔ¾Ö¸ü ÜÖ“Öá 
™üÖÛúÞÖêÃÖ, ŸÖÃÖê“Ö ×“Ö¡ÖÛú»ÖÖ, »Öê—Öß´Ö ¾Ö ×ÝÖµÖÖÔ̧ üÖêÆüÞÖ ÊÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê Ã™êü•Ö, ´ÖÓ›ü¯Ö, ™êü²Ö»Ö, ÜÖã“µÖÖ ‡.ÜÖ“ÖÔ 
Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×Ã¯ÖÛú¸ü ´ÖÖ‡ÔÛú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ÜÖ“ÖÔ ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö 
ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३७७      वषय मांक - ११६  
दनांक – २६/१२/२०१२       
सुचक –मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक  –  मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- १) मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 

२) ´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/12/2012 šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú.31  
Ø¯Ö¯Ö ü̧ß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ü̧¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê ´ÖÖÆêü •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 2013 ŸÖê ´ÖÖ“ÖÔ 2013 µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ 

´ÖÆüÖ¯ÖÖî¸ü “ÖÂÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛÎúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÕ“Öê †ÖµÖÖê•Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  ÃÖ¤ü̧ ü ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛÎúß›üÖ 
Ã¯Ö¬ÖÖÔ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ÜÖêôûÖ›æÓü“Öß ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ×®Ö¾ÖÖÃÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´Ö®Ö¯ÖÖ“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê Ûú¸üÞÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÛúÖ´Öß µÖêÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ 
ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक  - २३७८     वषय मांक - ११७  
दनांक – २६/१२/२०१२      
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक– मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- १) मा.विनता थोरात, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 

२) ´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/12/2012 šü¸üÖ¾Ö ÛÎú.32  
Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ¾ÖŸÖß®Öê  ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ Ûú²Öøüß  †ÃÖÖê. ¾Ö ¯ÖãÞÖê ×•Ö»ÆüÖ Ûú²Öøüß 

†ÃÖÖê. µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ®µÖŸÖê®Öê ¾Ö ³Öî̧ ü¾Ö®ÖÖ£Ö Ûú²Öøüß ÃÖÓ‘Ö ³ÖÖêÃÖ¸üß, ¯ÖãÞÖê 39 µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüÛúÖµÖÖÔ®Öê ³ÖÖêÃÖ¸üß µÖê£Öê ´ÖÖÆêü •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 
2013 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸ü Ûú²Öøüß Ã¯Ö¬ÖÖÔ 2013 †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ®Ö´Öã¤ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
µÖêÞÖÖ-µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê ü̧.¹ý.22,69,200/- †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ µÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö  ÃÖ¤ü¸ü ÜÖ“ÖÖÔŸÖß»Ö Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö 
×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÜÖ“ÖÔ ü̧.¹ý.5,44,000/- ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖÓ“Öê »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö 
ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸ü.¹ý.17,25,200/- ÆüÖ ÜÖ“ÖÔ ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛÎúß›üÖ 
Ã¯Ö¬ÖÖÔ µÖÖ »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ™ÒüÖò±úß•Ö, ÃÖ®´ÖÖ®Ö×“Ö®Æêü ÜÖ¸êü¤üß, ¯Öß.¾Æüß.ÃÖß.°»ÖêŒÃÖ ²Öò®Ö¸ü, 
×®Ö´ÖÓ¡ÖÞÖ ¯Ö×¡ÖÛúÖ ¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê ”û¯ÖÖ‡Ô ‡. ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê †£Ö¾ÖÖ ÛúÖê™êü¿Ö®Ö ®ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¹ý®Ö ÜÖ¸êü¤üß 
Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक  - २३७९      वषय मांक – ११८  
दनांक – २६/१२/२०१२       
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक– मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- १) मा.विनता थोरात, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 
 २) ´ÖÖ.×ÛÎú›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/12/2012 šü¸üÖ¾Ö ÛÎú.33 
  Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê  ´ÖÆüÖ¸ÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ÜÖÖê-ÜÖÖê  †ÃÖÖê. ¾Ö ¯ÖãÞÖê ×•Ö»ÆüÖ ÜÖÖê-
ÜÖÖê  †ÃÖÖê. µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ®µÖŸÖê®Öê Ûîú.ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ²Ö×Æü¸ü¾ÖÖ›êü ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖ, ¿ÖÖÆæü®ÖÝÖ¸ü, Ø“Ö“Ö¾Ö›ü µÖê£Öê ´ÖÖÆêü •ÖÖ®Öê¾ÖÖ ü̧ß, 
±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013 ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü “ÖÂÖÛú ¸üÖ•µÖÃŸÖ¸ü ÜÖÖê-ÜÖÖê  Ã¯Ö¬ÖÖÔ 2013 †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ 
®Ö´Öã¤ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê µÖêÞÖÖ-µÖÖ †Ó¤üÖ•Öê ¸ü.¹ý.27,70,000/- †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ µÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö  ÃÖ¤ü ü̧ ÜÖ“ÖÖÔŸÖß»Ö 
Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÜÖ“ÖÔ ü̧.¹ý.13,25,000/- ÆüÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖÓ“Öê 
»ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ¾Ö ˆ¾ÖÔ×¸üŸÖ ¸ü.¹ý.14,45,000/- ÆüÖ ÜÖ“ÖÔ ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖî¸ü “ÖÂÖÛú 
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛÎúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ µÖÖ »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÖÔŸÖæ®Ö ÜÖ“Öá ™üÖÛúÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ™ÒüÖò±úß•Ö, ÃÖ®´ÖÖ®Ö×“Ö®Æêü ÜÖ¸êü¤üß, 
¯Öß.¾Æüß.ÃÖß.°»ÖêŒÃÖ ²Öò®Ö¸ü, ×®Ö´ÖÓ¡ÖÞÖ ¯Ö×¡ÖÛúÖ ¾Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Öê ”û¯ÖÖ‡Ô ‡. ÜÖ ȩ̂ü¤üß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê †£Ö¾ÖÖ ÛúÖê™êü¿Ö®Ö 
®ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¹ý®Ö Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २३८०      वषय मांक-११९                                                
दनांक – २६/१२/२०१२     वभाग –पशुवै कय  
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पवै/१/का व/८८७/१२ द.२०/१२/२०१२      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मे.वा मक  सह. वयंरोजगार सं था, थेरगांव-३३. यांची कमान वेतन दराने ०८ 
वयंसेवक मोकाट कु ी / मोकाट डुकरे पकडणे या कामकाजाक रता उपल ध क न घेवून ६ 
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म हने कालावधीक रता कामकाज क न घेणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

खालील ऐनवेळच े वषय घेणेत आले :- 
 

ठराव मांक – २३८१                वषय मांक-१२० 
दनांक – २६/१२/२०१२                    वभाग- झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपू/ था/िन/का व/ /१२ द.  /  /२०१२ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२ मधील अ. .२९ अ वये, भाग 
.३६ मधील आनंदनगर झोपडप ट म ये ेनेज वषयक कामे करणेकामी मे. यंकटे रा  

क शन (िन.र. .४६,७२,१६२/- [र. . सेहेचाळ स लाख बहा र हजार एकशे बास ] पे ा ९% 
जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५०,९२,६५७/- 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 घेणेस मा यता देणेू त 
येत आहे. 

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

ठराव मांक –२३८२                 वषय मांक-१२१ 
दनांक – २६/१२/२०१२                   वभाग - दरसंचारू  
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा. चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 मनपा दरसंचार वभागामाफत व वध जकाु तनाक , अ नशामक क े, पाणीपुरवठा व 
जलउपसा क  इ याद  ठकाणी बस वले या वायरलेस यं णेचे सन २०१३ क रता परवाना 
नुतनीकरणाची फ  भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ली यांचे कायालयास अदा करणेसाठ  
येणा-या खचास, व यापुढे दरवष  परवाना नुतनीकरणासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. याकामी ी. नरो हा ट. ह ., वायरलेस इनचाज यांस नवी द ली येथे वमान वासाने 
जा-ये करणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच हे पलाईन या 
कामासाठ  ी.गोपाळ िचंचवडे, कायकार  अिभयंता ( व.) व ी. नरो हा ट. ह ., वायरलेस 
इनचाज यांस बगलु  येथे वमान वासाने जा-ये करणेस व होणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------- 
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ठराव मांक –२३८३                       वषय मांक-१२२ 
दनांक – २६/१२/२०१२                   वभाग - दरसंचारू  
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१२-१३ या आिथक वषाम ये तावात 
नमूद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३२४४८००/-) 

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

ठराव मांक –२३८४                 वषय मांक-१२३ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 िनगड  ािधकरण पेठ .२६, गणेशतलाव येथे मनपामाफत वकिसत कर यात आले या 
वीर सावरकर उ ानाचे माहे फे ुवार  २०१३ पासून देखभाल द तीु , दैनं दन साफसफाई व सुर ा 
पुर वणेकामी मे.बी. ह .जी.इंड या िल. या सं थेस पुढ ल ५ वष कालावधीकर ता मनपा या न वन 
दराने व मनपा अट शत नुसार दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –२३८५                वषय मांक-१२४ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.चं कांत वाळके,    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 

थायी सिमती ठराव .१८५५ या ठरावामधील तळवडे येथील या मजकुरानंतर “ दनांक 
३१/१०/२०१२ रोजी पहाटे १.३० वा. चे दर यान ल मी कॉ ले स, गणेशनगर, तळवडे येथे 
लागले या आगीमुळे ३४ कुटंु बय व दकानदारासु ” हा मजकुर नमुद करणेची द ती करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २३८६                वषय मांक-१२५ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.चं कांत वाळके,    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 महा मा फुलेनगर भाग .३७ म ये मो.जा. .५० येथे वकसीत होत असले या 
उ ानाचे देखभाल, वकास व संर णाचे काम मे. ी.संत साई वयंरोजगार सेवा सं था यांना 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २३८७                वषय मांक-१२६ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 
दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदचे आजारू , दधर आजारु , गंभीर अपघात त आ द दधर आजारांनी ु
ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पी डतांना मदत महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या 

र कम .२५,००,०००/- या अनुदानांतून अथसहा य केले जाते. शासन िनणय मांक पीसीसी 
३००६/१९९७ . .३९७/न व २२ मं ालय, मंुबई-४०० ०३२ दनांक १८-१२-२००७ नुसार या 

टला दरवष  र. .२५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार 
सन २०१२-२०१३ या आिथक वषाक रता र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान हे अनुदानाकामी सादर 
करावया या पुढ ल नमूद कागदप े सादर करणेची अट िशिथल क न १) ३१ माच २०१२ अखेरचे 
चाटड अकौटंट यांनी मा णत केलेले ऑ डट व २) गतवष  घेतले या अनुदानाचा विनयोग 
दाखला (यु टलायझेशन स ट फकेट) सदर टला अनुदान मंजूर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – २३८८                वषय मांक-१२७ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक- मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

तावात नमूद के या माणे तरतूद म ये वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. .१५००००००/-) 

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

ठराव मांक – २३८९                वषय मांक-१२८ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.चं कांत वाळके,    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 मनपा दरसंचार वभागामाफत व वध जकातनाकु , अ नशामक क े, पाणीपुरवठा व 
जलउपसा क  इ. ठकाणी बस वले या वायरलेस यं णेचे सन २०१३ क रता परवाना 
नुतनीकरणाची फ  भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ली यांचे कायालयास अदा करणेसाठ  
येणा-या य  खचास व यापुढे दरवष  परवाना नुतनीकरणासाठ  येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------- 
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ठराव मांक – २३९०                वषय मांक-१२९ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.चं कांत वाळके,    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.चं कांत वाळके,मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव... 
 ाव ती ना यसं थे या मा यमातून संपूण महारा ात “ ी ूण ह या” संदभात पथना य 
योग सामा जक बांिधलक तून राब वत आहोत. स या मंुबई,ठाणे, क याण-ड बवली व न.मंुबई 

येथे पथना य उप म राब वत आहोत. मािगल २०११ ते २०१२ म ये पंपर -िचंचवड 
महापािलके या े ात उप म राब वले होते. यांचा पुवानुभव ल ात घेता याच माणे २०१२ ते 
२०१३ पुढ ल वषाकर ता पंपर  िचंचवड शहराम ये यश वीपणे ना य योग राब व याने पुढ ल 
कालावधीसाठ  येक वॉडात १ या माणे १२८ पथना य योग पुढ ल १२ म हने कालावधीत ित 
योग र कम .७,०००/- या दराने पथना य सादर कर यास व याकामी येणा-य़ा खचास 

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

------------- 
ठराव मांक – २३९१                वषय मांक-१३० 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 ी.वामन ानदेव बरकडे पशुधन पयवे क यांस र. .९,०००/- एक त मानधनावर सहा 
मह ने कालावधीसाठ  नेम यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२३९२                 वषय मांक-१३१ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.जावेद शेख, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 सालाबाद माणे यंदाह  २५ जानेवार  २०१३ रोजी पैगंबर जयंती पंपर  चौक डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर पुत यामागील पटांगणात साजरा करणेकामी मनपातफ टेज मंडप पीकर, 
आसन यव था इ. आव यक सोईसु वधा मनपातफ उपल ध क न दे यास व याकामी येणा-या 

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

------------- 

ठराव मांक – २३९३                वषय मांक-१३२ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके  
संदभ:- मा.जावेद शेख, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 सालाबाद माणे यंदाह  आकुड  खंडोबा माळ येथे खंडोबा उ सव साजरा करणेकामी 
जानेवार  १८ व १९ या दोन दवशी मनपातफ मंडप टेज, व ुत रोषणाई, टँकरने पाणीपुरवठा, 
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सजावट, कु ती आखाडा, व छता वषयक सोई, मोबाईल टॉयलेट हॅन इ. अनुषंिगक 
सोईसु वधा मनपातफ उपल ध क न दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक –२३९४                 वषय मांक-१३३ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे  
संदभ:- मा.जावेद शेख,मा.िनता पाडाळे यांचा ताव... 
 पंपर  येथील इंद रा उ डाण पुलाखालील ३६ गा यांपैक  गाळा नं.७ अनीस शहाजीलाल 
अ ार यांना ५ वषाक रता मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या दराने व यो य या 
अट शत वर भाडेकराराने दे यास व याकामी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –२३९५                 वषय मांक-१३४ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.चं कातं वाळके    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू   
संदभ:- मा. चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 घंटागाड  कामगारांना द.म.र. . ७५००/- ऐवजी १५,०००/- पगार दे यास तसेच यांना व 
यां या कुटंु बयांना मनपा णालयात मोफत सु वधा दे यास तसेच र ववारची सु ट  दे यास व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२३९६                 वषय मांक-१३५ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा. चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू   
संदभ:- मा. चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले यांचा तावू ... 
 पंपर  येथील जोग महाराज उ ान पंपर  िचंचवड युवा ित ाण सं थेस ५ वष 
कालावधीकर ता द.म. यो य या अंशतः सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------- 
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ठराव मांक –२३९७                 वषय मांक-१३६ 
दनांक – २६/१२/२०१२                    
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.राहल भोसलेू , मा. चं कांत वाळके यांचा ताव... 
 महाराजांचे जहािगर तून या पु तका या मनपा वाचनालयासाठ  ती वाचनालय ५ ती 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –२३९८                 वषय मांक-१३७ 
दनांक – २६/१२/२०१२                   वभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक – मा.सोनाली जम   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . पापु/६/का व/१५३९/२०१२ द.२४/१२/२०१२ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 पाणीपुरवठा ह  अ याव यक सेवा असून नाग रकां या ीने मह वाची असलेने व सदरची 
बाब तातड ची असलेने या वभागाकडे पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (अंदाजप क – १ पानांक 
१९२ अ. .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा अित र  ोत िन त करणे, 
पाणीसाठा आर त करणे व त अनुषंिगक कामे करणेचे कामासाठ  उपल ध असलेली तरतुद 
र. .३०,००,००,०००/- मधून र. .६,००,००,०००/- पाणीपुरवठा बले एम.आय.ड .सी. या 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

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

    (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üß) 
      ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß            

                              Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   
                                                          Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ   
                                          Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/१५६२/२०१२ 

दनांक - २९/१२/२०१२.              .नगरसिचव 
         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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