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

कायप का मांक - ३४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक- १.१२.२०१२         वेळ-  दपार  ु ४.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा शिनवार, 
दनांक १/१२/२०१२ रोजी दपाु र  ४.00 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.छाया जग नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   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.च धे आरती सुरेश 
   १३) मा.भालेकर अ णा दलीप 
  
 यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गावडे, मा.झुरे 
मा.दरगुडेु , मा.बंब- सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.घाडगे–मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, 
मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.भदाणे – उपसंचालक 
(नगररचना)  मा.डॉ.जगदाळे - .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे – अित. 
वै क य अिधकार , मा,दधेकरु , मा.ढगे, मा,िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.रामदास 
जाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, मा.लडकत, मा. परजादे, मा.साळवी, 
मा.दांगट -काय.अिभयंता, मा.कांबळे .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके – मु य 
उ ान अिध क मा.च हाण – आरो य कायकार  अिधकार , मा.पाट ल – शासन 
अिधकार , मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , मा. जगताप -समाज वकास 
अिधकार   मा.भंडलकर – शासन 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- ११२) मनपाच े उ ान वभागाचे खेळणी द ती व देखभाल करणेसाठ  ु
तरतूद वग करणे व वाढ व खचास मा यता देणेबाबत... 

वषय मांक- ११३)  नवी दलली येथे दनांक ५ डसबर २०१२ ते ८ डसबर २०१२ 
अखेर होणा-या अबन मोबीिलट  इं डया या प रषदेसाठ  पॉ सरशीप 
र कम भरणेबाबत... 

वषय मांक- ११४) िन वदा नोट स क ३४/०१/२०२०-११ ची जा हरात (देश तरावर)  
िस द केलेकामी बील अदायगीबाबत... 

वषय मांक- ११५)   िन.नो. .०७/२०१२-१३ ची जा हरात दै. टाई स ऑफ इं डया व दै.  
 महारा  टाई स (देश तरावर व रा य तरावर) या वृ प ात िस द 

                  केलेकामी आले या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक- ११६)   िन वदा नोट स . ३९/०२/२०१०-११ ची जा हरात (देश तरावर)  
                 िस द केलेकामी बील अदायगी बाबत... 
वषय मांक- ११७)   जाह र कटन/अवाहन (जा हरात . ११८) िस द केलेकामी बील  
         अदायगी बाबत. 
वषय मांक- ११८)   पंपर  िचचंवड महानगरपािलका अिधकार  व नगररचना े ातील  
        त ांचे वकशॉप आयोजनाबाबत... 
वषय मांक- ११९)  तां क कमचा-यांचे एल.एस.जी.ड . चे िश ण शु क परत 
           करणेबाबत... मा.सोनाली जम, मा.राहल भोसले यांचा तावु ... 
वषय मांक- १२०)  ाव ती नाटयसं था यांचेमाफत संत गाडगे बाबा नागर  व छता 

अिभयान अंतगत व छता ितथ परमे र हा पथनाटय योग सादर 
करणेबाबत... मा.सोनाली जम, मा.राहल भोसले यांचा तावु .. 

वषय मांक- १२१)  बालवाड  िश कां या होणा-या मानधनावर ल वाढ स मा यता  
िमळणेबाबत...मा.जावेद शेख, मा.राहल भोसले यांचा तावु ... 

वषय मांक- १२२)  से.२३ ा सपोट नगर, िनगड  आर ीत भूखंड मांक १ ते १७  
   मधील वाहनतळाला परवानगी देणेबाबत... मा.सोनाली जम  
   मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक- १२३) ा सपोटनगर येथे आर ीत भूखंडा बाबत...मा.सोनाली जम, 

  मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक- १२४)  आकुड  एम.आय.ड .सी. मोकळ  जागा आर ण मांक ६०  
   बाबत...मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक- १२५)  नागरव ती वकास योजना समुहसंघटकाबाबत... मा.राहल भोसलेू ,  
   मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 
वषय मांक- १२६) ी.बालाजी वयंरोजगार सेवा सह सं था बाबत... मा.सोनाली जम,  
   मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 
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वषय मांक- १२७)  आया पदावर नेमणूक करणेबाबत... मा.सोनाली जम, मा.अ णा  
   भालेकर यांचा ताव... 
वषय मांक- १२८)  मा. थायी सिमती ठराव मांक १६६५ दनांक ३/१०/२०१२ मजकूर  
   द ती करणेबाबतु ... मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा  
   ताव... 
वषय मांक- १२९)  भोसर  उ डाण पुलाखालील उ ान िशव सा ा य ित ाण आद नाथ  
   नगर या मंडळास देखभाल संर णा कामी देणेबाबत… मा.जावेद  
   शेख, मा.नवनाथ जगताप यांचा ताव... 
वषय मांक- १३०) िशलवंत नंद नी दगंबर या व ाथ नीस आिथक मदत करणेबाबत…  
   मा. वनया तापक र, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव... 
 
        दनांक १७/११/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - ३२) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक -  १९६३      वषय मांक - १ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व२६३/१२ द.२/११/२०१२   
   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –                                     
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, 
भोसर  स.नं.१ मधील मनपाचे ता यात आलेले आर ण वकिसत करणेकामी मे.धने र 
क शन (िन.र. . ३,७३,४८,२७३/- [र. .तीन कोट  याह र लाख आ ठेचाळ स हजार 
दोनशे याह र] पे ा २२.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३,०३,९२,१५७/- 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 -  १९६४      वषय मांक - २ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा. छाया साबळे 
 संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४७४/१२ द.१/११/२००१२.   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .५३ अ वये, 
कवळे येथील औंध रावेत र ता ते बापदेवनगर (िस द वनायक कॉलनी) दर यान या 
ना या या कडेचा १८ मी ं द ड  पी र ता वकसीत करणेकामी मे.नाणेकर अँ ड 
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असोिसए स (िन.र. .२,५६,८२,०००/- [र. .दोन कोट  छप न लाख याऐंशी हजार] पे ा 
१७.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,२१,४९,९५५/- 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 - १९६५      वषय मांक - ३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – उ ान 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/२७४/१२ द.७/११/२०१२    
         मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या शंकर शे ट  उ ाना या देखभालीची यव था करणे आव यक असून 
यासाठ  िन वदा मागवून कायवाह  करावी लागेल. द.३१.१२.२०१२ पयत उ ान देखभालीचे 

कामकाज मे.गणेश क शन यांना पुव याच दराने हणजे र. .७७,३४२/- [र. . 
स याह र हजार तीनसे बेचाळ स] ित म हना या दराने देणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९६६      वषय मांक - ४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य  
सुचक –मा. जावेद शेख     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७२/१२ द.८/११/२०१२    
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, 
वॉड .१२ च-होली येथील माटेव ती व इतर ठकाण या ना याचे बांधकाम करणेकामी 
मे.के.कमलेश (िन.र. . ८४,०२,५२६/- [र. .चौ-याऐंशी लाख दोन हजार पाचशे स वीस] 
पे ा ३६.११ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ५६,३६,७९३/- 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. 
------- 
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ठराव मांक - १९६७      वषय मांक - ५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा. सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
 संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वायसीएमएच/भांडार/१अ/का व/७८/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

वाय.सी.एम. णालयाचे श या संकुलामधील ऑथ  ओट  क रता मे.गॅब ए टर ायझेस 
यांचे ा  कोटेशननुसार तीन नग “Drill System” खरेद  क न घेणेस व याकामी येणा-या 
र. .२१,७९६/- [र. .एकवीस हजार सातशे शहा नव] चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९६८      वषय मांक - ६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/४/का व/२३५/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४८ अ वये, 
. .१८ वकासनगर मधील मामुड  साईनगर प रसरातील र ता ं द करणातील धोकादायक 

उ चदाब व लघुदाब वीजवा ह या हल वणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग  

(िन.र. .२५,००,०००/- [र. . पंचवीस लाख] पे ा ३६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९६९      वषय मांक - ७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/का व/२३२/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/११/१२ मधील अ. .१ अ वये, ड 
भागांतगत वाकड उप वभागातील र यावर ल ं द करणातील व सावजिनक सुर तते या 
ीने मरा वमंडळाचे लघुदाब व उ चदाब खांब, तारा व फडर पलर हल वणेकामी 

मे.एस.ट .इले कल ा.िल. (िन.र. .१,०५,८८,१८२/- [र. . एक कोट  पाच लाख 
अ याऐंशी हजार एकशे याऐंशी] पे ा ४१.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९७०      वषय मांक - ८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/५/का व/२४९/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३६ अ वये, 
. .५२ मधील मंुबई पुणे NH-4 या रा य महामागावर ल इं दरा कॉलेज ते पुनावळे 

जकात नाका पयत स हस र यावर ल दवाब ी यव था करणेकामी मे.इले ोमेकॅिन स 
(िन.र. . २९,९९,८३०/- [र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार आठशे तीस] पे ा ३३.९५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  १९७१      वषय मांक - ९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/५/का व/२४८/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .३८ अ वये, 
. .५२ ताथवडे गावठाण मधील र ता ं द करणातील धोकादायक उ चदाब व लघुदाब 

वीजवा ह या हल वणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग (िन.र. .४०,००,०००/- [र. .चाळ स 
लाख] पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १९७२     वषय मांक - १० 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा.जावेद शेख     अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/५/का व/२५०/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .६३ अ वये, 
. .२२ मधील िचंचवडगाव प रसरातील र यावर ल गंजलेले खांब बदलून दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.इले ोमेकॅिन स (िन.र. .२९,९९,६३४/- 

[र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार सहाशे चौतीस] पे ा ३४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९७३     वषय मांक - ११  
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – व ुत 
सुचक –मा. सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु   
 संदभ :- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जा. . व/मुका/४/का व/५५७/१२ द.१२/११/१२      
         मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .१९ अ वये, सन २०१२-१३ 
म ये मनपा या ह तील ब व क भाग उ ानातील फडरची द ती व अनुषंिगक कामे ु
करणेकामी मे. टार इले कल स हसेस (िन.र. .९,५२,३४८/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार 
तीनशे आ ठेचाळ स] पे ा ३०.५१ % 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 - १९७४      वषय मांक - १२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.सहशहर अिभयंता ( व/यां) यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/५५८/१२ द.१२/११/१२      

मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .२३  अ वये, सन 
२०१२-१३ म ये मनपा या ड भागांतगत वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व 
अनुषंिगक व ुत सा ह यांची वा षक देखभाल व द ती करणेु कामी मे.हसन इले कल 
इं जिनअ रंग (िन.र. .९,५०,६२७/- [र. .नऊ लाख प नास हजार सहाशे स ावीस] पे ा 
३६.०२ % 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 - १९७५      वषय मांक - १३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२४१/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, अ 
भाग अंतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागा मधील थाप य वभागाचे मागणीनुसार 

र ता ं द करणाम ये अडथळा िनमाण करणारे म.रा. व.िल.कं.चे फडर पलर खांब व तारा 
हल वणेकामी मे.एस.ट .इले क स ा.िल. (िन.र. . १,९०,७८,३२८/- [र. .एक कोट  
न वद लाख अ याह र हजार तीनशे अ ठावीस] पे ा ४३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९७६      वषय मांक - १४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.राहल भोसलेू      अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२४५/१२ द.१६/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, ड 
भाग अंतगत सांगवी उप वभागातील र यावर ल ं द करणातील व सावजिनक 

सुर तते या ीने म.रा. व.मंडळाचे लघुदाब व उ चदाब खांब, तारा व फडर पलर 
हल वणेकामी मे.एस.ट .इले कल ा.िल. (िन.र. .१,०४,९३,११३/- [र. .एक कोट  चार 
लाख या नव हजार एकशे तेरा] पे ा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस 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 - १९७७      वषय मांक - १५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२४२/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, ड 
भाग अंतगत थेरगांव उप वभागातील काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे.अनमेक 

इले कल ा.िल. (िन.र. . ९५,४५,९०९/- [र. .पं या नव लाख पंचेचाळ स हजार नऊशे 
नऊ] पे ा ३७.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९७८      वषय मांक - १६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२४६/१२ द.१६/११/२०१२      
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, ड भाग अंतगत 
पंपर  उप वभागातील काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी म.ेएम.बी. इले क अँड 
कं. (िन.र. . ४७,६५,२७४/- [र. .स ेचाळ स लाख पास  हजार दोनशे चौ-या र] पे ा 
३४.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९७९      वषय मांक - १७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/९३/१२ द.१६/१२/२०१२      
        मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागाकड ल माहे ऑ ट बर २०१२ मिधल अ यावत एकूण कामकाज वषयक 
गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १९८०      वषय मांक - १८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झो.िन.पु. थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
 संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/जा/का व/९४०/१२ द.८/११/१२       
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 कवळे येथील एम.बी.कॅ प झोपडप ट त मे.सुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स 
ऑगनायझेशन यांचेकडून संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा 
क न कामाचे आदेशा सोबत कामा या खचा या २५ % र कम अि म व २५ % र कम 
खच  झा यानंतर पुढ ल २५ % र कम असे चार ह े म ये अदा क न काम करणेचे 
अट वर तसेच कायवाह भार शु कासह त काम क न घेणेस व यासाठ  येणा-या एकूण 
र. .४५,६२,७५६/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १९८१      वषय मांक - १९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१अ/१५८/१२ द.१७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा ह तील मौजे िचंचवड येथील आर ण .१८५ वसंगत उ ोग (Non 
Confirming Industries) या तावाने बािधत होणा-या खाजगी िमळकतींचे महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ (२) व भूसंपादन कायदा १८९४ चे 

तरतूद नुसार भूसंपादन करणेस 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. 
---------- 
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ठराव मांक - १९८२      वषय मांक - २० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
 सदंभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२५१/१२ द.१७/११/२०१२      
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, ड भाग 
अंतगत वाकड उप वभागातील काश यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी मे. ी वामी समथ 
इले कल काप . (िन.र. .९५,४५,८०२/- [र. .पं या नव लाख पंचेचाळ स हजार आठशे दोन] 
पे ा ३२.९५ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९८३      वषय मांक - २१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४०५/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१५३ 
अ वये, जल े  .बी/८ अंतगत पंपर नगर प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलंकेज व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बी. ह .पंुड 
(िन.र. .५,५९,८०८/- [र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार आठशे आठ] पे ा २७.०६ % 

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 - १९८४     वषय मांक - २२ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – ब भाग 
सुचक –मा. सभु ा ठ बरे    अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु   
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४०७/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११२ 
अ वये, जल े  .बी/८ भाटनगर प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलंकेज 
व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बी. ह .पंुड (िन.र. .५,५९,८०८/- [र. .पाच 
लाख एकोणसाठ हजार आठशे आठ] पे ा २३.०६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९८५      वषय मांक - २३  
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४११/१२ द.८/११/२०१२   
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४१ अ वये, 
जल े  .बी/७ प रसरातील पा रजातबन, भोईर कॉलनी इ. भागाम ये पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलंकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे ु करणेकामी मे. यंका इंटर ायजेस 
(िन.र. .७,४६,५८७/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार पाचशे स याऐंशी] पे ा ३०.११ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९८६      वषय मांक - २४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४०९/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३८ अ वये, 
जल े  .बी/५ प रसरातील िशवनेर , िचंचवडे नगर, ेमलोकपाक भागात पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलंकेजेस व करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु मे. यंका इंटर ायजेस 
(िन.र. .७,८४,३०३/- [र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे तीन] पे ा ३०.०६ % 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 - १९८७      वषय मांक - २५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
 संदभ :-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४०२/१२ द.२९/१०/२०१२   
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२५ अ वये, भाग 
.३१ म ये ठक ठकाणी गितरोधक रंगवणे, सुचना फलक बस वणे सटर लाईन आखणे इ. कामे 

वा षक प दतीने द त करणे ु (नवीन भाग .३९) कामी मे.कुबेरा इंटर ायजेस 
(िन.र. .८,४०,३००/- [र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे] पे ा २७.६० % 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 - १९८८      वषय मांक - २६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४०१/१२ द.२९/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, 
भाग .३९ जुना वॉड .३२ संततुकारामनगर येथील मनपा या व वध काय मासाठ  

मंडप वषयक कामे करणे कामी मे.कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .७,२८,२००/- [र. .सात 
लाख अ ठावीस हजार दोनश]े पे ा १६.८० % 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 - १९८९      वषय मांक - २७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहलू  भोसले     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांच ेजा. .ब /एएमसी/का व/८/३९८/१२ द.२९/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२३ 
अ वये, भाग .३१ मधील पाथवना पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणे (नवीन . .३९) कामी मे.कुबेरा इंटर ायजेस (िन.र. .८,४०,२००/- [र. .आठ लाख 
चाळ स हजार दोनशे] पे ा २७.६० % 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 - १९९०      वषय मांक - २८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/३७८/१२ द.५/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .१८ वॉड .५७ कवळेम ये पाईप कलवट बांधणेकामी मे.एन.सी.क शन 

(िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा २३.९९ % 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 - १९९१      वषय मांक - २९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप          अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/३७५/१२ द.५/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९९ अ वये, 
. .२३ वॉ. .६५ केशवनगर र यांचे साईटप ट  ेचस, ॉसकट ख डे इ.खड करण व 

बीबीएम करणेकामी मे.अंकुश द ु िशंदे (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार अ या नव] पे ा १६.९९ % 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 - १९९२      वषय मांक - ३० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/३८०/१२ द.५/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .२३ (वॉ. .६५) केशवनगरम ये आव यकते माणे पावसाळ  गटर करणे व 

इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेकामी म.ेएन.सी.क शन (ि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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १९९३      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख        अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/३७३/१२ द.५/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३३ 
अ वये, . .१८ वॉ. .५६ कवळे वकासनगर प रसरातील अंतगत र ते खड मु माचे 
करणेकामी मे.अंकुश द ु िशंदे (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] 
पे ा २२.५७ % 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 - १९९४      वषय मांक - ३२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/२७१/१२ द.३०/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१०७ 
अ वये, भाग .२२ वॉड .६४ िचंचवडगावठाण म ये संडास लॉक मुता-याची देखभाल 
व द तीची कामे करणेकामी मेु .टे सन ब डस (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख 
पंचेचाळ स हजार अ या नव] पे ा २८.९७ % 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 - १९९५      वषय मांक - ३३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहलू  भोसले     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/२६९/१२ द.३०/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१८ अ वये, 
भाग .२२ (वॉड .६४) िचंचवडगावठाण म ये आव यकते नुसार पावसाळ  गटर करणे 

व इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेकामी मे.टे सन ब डस (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात 
लाख पंचेचाळ स हजार अ या नव] पे ा २९.८३ % 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 - १९९६      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/३५३/१२ द.३०/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .२० वॉड .६० िचंचवडेनगर मधील र यावर सुचना फलक व रोड फिनचर 

करणेकामी मे.मह  एम. भालेराव (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] 
पे ा २५.२५ % 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 - १९९७      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/३५१/१२ द.३०/१०/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, भाग 
.२० (वॉड .६१) िचंचवडेनगर मधील इमारतीची द ती करणेकामी ु मे.मह  एम. भालेराव 

(िन.र. . ७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा २५.२५ % 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 - १९९८      वषय मांक - ३६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४१९/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, 
. .२४ वॉ. .६७ रामकृ ण मोरे ना यगृह भागांतगत थाप य वषयक देखभाल व सुधारणांची 

कामे करणे कामी मे.सुदाम बी.गंुड क शन (िन.र. .७,४४,९६४/- [र. .सात लाख च वेचाळ स 
हजार नऊशे चौस ] पे ा ३४.१८ % 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 - १९९९      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे      अनुमोदक–मा. चं कांत वाळके 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४१५/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४७ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर येथे ठक ठकाणी मा हती दशक फलक र यासाठ  थम लॉ ट पट मारणे 

खु या बस वणे इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अँटो इले ॉिन स (िन.र. .८,३९,५०१/- 
[र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे एक] पे ा २५ % 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 - २०००      वषय मांक - ३८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४२९/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३६ 
अ वये, . .२२ वॉ. .६४ िचंचवड गावठाणाम ये महासाधु गोसावी यांचे संजीवन समाधी 
महो सवासाठ  मंडप यव था करणेकामी म.े ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. . 
७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार अ या नव] पे ा १.७५ % 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 - २००१      वषय मांक - ३९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४३१/१२ द.८/११/२०१२   
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .५८ 
अ वये, ब भागात व वध ठकाणी मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
बाळकृ ण पोरे (िन.र. .८,३९,९८३/- [र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे याऐंशी] 
पे ा १.२५ % 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 - २००२      वषय मांक - ४० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२३९/१२ द.१६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, अ 
भाग अंतगत िचखली तळवडे उप वभागातील र ता ं द करणात येणारे 

म.रा. व. व.कं.िल.चे फडर पलर उप कर वा ह या व खांब हल वणेकामी 
मे.एस.ट .इले क स ा.िल. (िन.र. .५७,४४,७५८/- [र. .स ाव न लाख च वेचाळ स 
हजार सातशे अ ठाव न] पे ा ४१.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस  
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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 - २००३      वषय मांक - ४१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२५२/१२ द.१७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .७ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागातील थाप य वभागाचे मागणीनुसार 

म.रा. व. व.कं.िल.चे फडर पलर खांब व तारा हल वणेकामी मे.एस.ट .इले क स 
ा.िल. (िन.र. . ५६,६८,७९०/- [र. .छप न लाख अडुस  हजार सातशे न वद] पे ा 

३६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस 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 - २००४      वषय मांक - ४२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/िन/१अ/का व/२५३/१२ द.१७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, अ 
भाग अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग प रसरातील आव यक ठकाणी आव यतेनुसार 

हायमा ट दवे उभारणे व देखभाल दु ती करणेकामी मे.कमलचंद इले क स (िन.र. . 
३८,०८,७७८/- [र. .अडोतीस लाख आठ हजार सातशे अ याह र] पे ा २७.५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -२००५ वषय मांक - ४३ 
दनांक – १/१२/२०१२ वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.आरती च धे अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :- १)मा.अित.आयु  यांचे जा. .ना वयो/३/का व/३४७/१२ द.०५/११/२०१२      
         २ ) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १६.११.१२ ठराव . २८  
 म हला व बालक याण योजनेअंतगत घटक योजना .१५ नुसार सन २०१२-१३ या 
आिथक वषात परदेशातील उ च िश ण/ िश ण/अ यासासाठ  िनवड झाले या तावात 
नमुद पा  ७ युवतींना येक  र. .१,००,०००/- माणे अथसहा य दे या क रता एकूण 
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र. .७,००,०००/- [र. .सात लाख] चे खचास तसेच जे दोन अज कागदप ां या पुतते 
अभावी अपा  ठरले आहेत यांना पुततेनंतर येक  र. .१,००,०००/- अदा कर यास व 
याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २००६     वषय मांक - ४४ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक –मा.अ वनाश टेकावडे 
 संदभ :- १) मा.अित.आयु  यांचे जा. .ना वयो/३/का व/३५०/१२ द.०७/११/२०१२      
        २ ) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १६.११.१२ ठराव . २९  
म हला व बालक याण योजनेअंतगत मुलगी द क घेणा-या दांप यास अथसहा य अदा 
करणेकामी तावात नमुद पा  ६ अजदारांचे आई व मुलगी यांचे संयु  नावे रा ीयकृत 
बँकेम ये मुदतठेव पावती व पात येक  र. .१०,०००/- माणे एकूण र. .६०,०००/- 
[र. .साठ हजार] चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २००७     वषय मांक - ४५ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ :- १) मा.स वता साळंुके, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव. 
  २) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १६.११.१२ ठराव . ३०  
म हला बचत गटातील म हलांनी उ पा दत केले या व तंुना बाजारपेठ िमळावी, यांना 
वपणन कौश याचे ान हावे, वयंरोजगार िमळ व यासाठ  आव यक असणारा 
आ म व ास वाढावा या हेतूने पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास 
योजना वभागामाफत दरवष  पवनाथड  ज ेचे आयोजन कर यात येते. तर  सन २०१२-१३  
या आिथक वषातील पवनाथड  ज ेचे आयोजन जानेवार  म ह यात द.१६.१.१३ ते २१.१.१३ 
या कालावधीत एच.ए.मैदान पंपर  येथे आयो जत कर यास व याकामी येणा-या 
र. .५०,००,०००/- या खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मंडप व ुत व विन ेपन 
यव थेचे काम िन वदा न माग वता थेट प दतीने शांत साऊंड स हसेस अ ड डेकोरेटस 
यांना देणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २००८      वषय मांक - ४६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२७५/१२ द.८/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
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 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४५ 
अ वये, जलशु द करण क  से टर .२३ येथील िनयो जत वाढ व मते या सब टेशन 
कर ता वच म बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस 
(िन.र. .४०,८२,२४१/- [र. .चाळ स लाख याऐंशी हजार दोनशे ए केचाळ स] पे ा ९.१६ 
% कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २००९      वषय मांक - ४७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२७६/१२ द.१०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .५४ 
अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे स दागर प रसर येथे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी म.े ी कॉ ॅ टर 
(िन.र. . २८,०१,१०५/- [र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे पाच] पे ा ९.९९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - २०१०      वषय मांक - ४८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२७८/१२ द.१०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४९ अ वये, 
जल े  .अ/७ मधील तुळजाईव ती भागातील न याने वकिसत होणा-या इमारतीसाठ  
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२८,००,७७८/- [र. . अ ठावीस लाख 
सातशे अ याह र] पे ा ८.६० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०११      वषय मांक - ४९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.राहलू  भोसले     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२७९/१२ द.१०/११/२०१२      
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         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .३६ 
अ वये, जल े  .बी/५ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस काढणे 
व देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .३३,६१,०२७/- 
[र. . तेहतीस लाख एकस  हजार स ावीस] पे ा २५.७० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०१२      वषय मांक - ५० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२८१/१२ द.१०/११/२०१२      
         वषय – िन वदा नोट स .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .२३ वर ल कामाचा 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत. 
  वषय .५० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २०१३      वषय मांक - ५१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१२८२/१२ द.१०/११/२०१२      
         वषय – िन वदा नोट स .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .६४ वर ल कामाचा 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत. 
  वषय .५१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २०१४      वषय मांक - ५२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१२७७/१२ द.१०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .६० 
अ वये, जल े  .अ/१ मधील से. .२३ ते २५ भागातील न याने वकिसत होणा-या 
इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .२८,०१,१११/- 
[र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे अकरा] पे ा १६.६६ % 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 - २०१५      वषय मांक - ५३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.जावेद शेख      अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१२८०/१२ द.१०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३३ 
अ वये, से. .२५ भेळ चौक ते स.े .२७ अ ते से. .२८ रे वे उ डाणपुल दर यान पयत 
३०० िम.िम. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .७४,६९,७१३/- 
[र. .   चौ-याह र लाख एकोणस र हजार सातशे तेरा] पे ा १८.१० % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०१६      वषय मांक - ५४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१२८४/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .३१ 
अ वये, जल े  .क/५ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  ड .आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .४६,६७,३५९/- [र. .शेहेचाळ स लाख सदस  ु
हजार तीनशे एकोणसाठ] पे ा १६.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०१७      वषय मांक - ५५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१२८३/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .५५ 
अ वये, जल े  .क/३ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  ड .आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .४६,६७,३५९/- [र. .शेहेचाळ स लाख सदस  ु
हजार तीनशे एकोणसाठ] पे ा १६.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०१८      वषय मांक - ५६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१२८५/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .४६ 
अ वये, जल े  .क/८ म ये उव रत ठकाणी पाणी पुरव यासाठ  ड .आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .४६,६८,१५९/- [र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  
हजार एकशे एकोणसाठ] पे ा १६.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०१९      वषय मांक - ५७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – दरसंचारु  
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारु /२/का व/१९३/१२ द.१९/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मे.तुिलप टेिलकॉम िलिमटेड यांचेकडून २ mbps-VPN लीज Line  द.२५.१०.१२ ते 
२४.१०.१३ या कालावधीक रता घेणेसाठ  येणा-या र. .४३,०८१/- (र. . ेचाळ स हजार 
ए याऐंशी)चे खचास तसेच सदरची सेवा यापुढे दरवष  घेणेस व येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२०     वषय मांक - ५८ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग –म यवत  सा ह य/औषध भांडार 
सुचक –मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/६९५/१२ द.१७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारती मधील ड ट व ड ट 
मधील ेनेज लाईन तसेच भुयार  गटसची साफसफाई, देखभाल व द तीचे सव कामकाज ु
करणेकामी माहे डसबर, २०१२ पयत िन वदा दरानुसार हणजेच ित म हना 
र. .५९,९९९/- (र. .एकोणसाठ हजार नऊशे न या नव) माणे मे. वशाल िस हल 
कॉ ॅ टर यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहन यांना मुदतवाढ दे यास व ू
कामकाज क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०२१     वषय मांक - ५९ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.छाया साबळे    अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.अितर  आयु  यांचे जा. .ना वयो/२/का व/२४३/१२ द.१९/११/२०१२      
         मा.अितर  आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या अपंग क याणकार  योजना .७ अ वये मनपा े ातील ५ वषापुढ ल 
मितमंद य ंचा सांभाळ करणा-या मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस अथवा 
पालकास अथसहा य देणेकामी सन २०११-१२ मधील ३११ पा  लाभाथ  व सन २०१२-१३ 
म ये पा  होणारे लाभाथ  यांना दरमहा र. .१,०००/- माणे माहे ए ल २०१२ ते माच 
२०१२ या कालावधीक रता येक  वा षक र. .१२,०००/- माणे अथसहा य अदा 
करणेकामी येणा-या य  खचास, तसेच यापैक  प  अ नुसार ३११ लाभाथ ना माहे 
ए ल २०१२ ते स टबर २०१२ अखेर प ह या सहा म ह यांक रता र. .६,०००/- (र. .सहा 
हजार) माणे एकूण र. .१८,६६,०००/- (र. .अठरा लाख सहास  हजार) अदा कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२२      वषय मांक - ६० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.सुभ ा ठोबरे     अनुमोदक –मा,चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८०५/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२१ 
अ वये, वाकड येथील काळाखडक झोपडप ट  म ये थाप य वषयक सु वधांची दु ती 
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .११,१७,२७६/- [र. .अकरा लाख सतरा हजार 
दोनशे शहा र] पे ा २०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .८,८९,३५२/- 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 असून याना कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२३      वषय मांक - ६१  
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८०४/१२ द.१७/११/१२      
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      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .२३ 
अ वये, हातोबानगर झोपडप ट  म ये थाप य वषयक सु वधांची द ती करणेकामी ु
मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१०,५८,४९३/- [र. .दहा लाख अ ठाव न हजार चारशे 
या नव] पे ा १९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .८,५७,३७९/- 
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 असून याना ू
कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२४      वषय मांक - ६२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख ्     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८०३/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .३९ 
अ वये, भाग .०८ मधील झोपडप यामधील ना याची द ती करणे व इतर ु
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. ड. एस.कुलकण  (िन.र. .१३,०३,५३९/- [र. .तेरा लाख 
तीन हजार पाचशे एकोणचाळ स] पे ा २१.२४ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर 
मंजुर दराने र. .१०,२६,६६७/- 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 असून याना कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२५      वषय मांक - ६३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८०२/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .३१ 
अ वये, अ व क भागातील न याने घोषीत  होणा-या झोपडप ट म ये गटस व कॉ ट 
पे ह ंग करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .४१,९४,५२१/- [र. .ए केचाळ स 
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लाख चौ-या नव हजार पाचशे एकवीस] पे ा १८.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
दर मंजुर दराने र. .३४,२९,०२१/- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२६      वषय मांक - ६४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८०१/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .३६ 
अ वये, उ ोगनगर झोपडप ट त थाप य वषयक सुधारणा व द तीची कामे करणेकामी ु
मे. ड.एस.कुलकण  (िन.र. . १०,९४,७९६/- [र. .दहा लाख चौ-या नव हजार सातशे 
शहा नव] पे ा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .८,४५,५११/- 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 असून याना कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२७      वषय मांक - ६५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/८००/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, वाकड येथील आ णाभाऊसाठेनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक सु वधांची 
द ती करणेकामी मेु . ड.एस.कुलकण  (िन.र. .१०,६९,०४३/- [र. .दहा लाख एकोणस र 
हजार ेचाळ स] पे ा २१.२४ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .८,४१,९७८/- 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 



 26 

करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला असून याना कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२८      वषय मांक - ६६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक–मा.नवनाथ गताप 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/७९९/१२ द.१७/११/१२      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, िचंचवड प रसरातील झोपडप ट  े ातील थाप य वषयक सु वधांची करकोळ 
द ती करणेकामी मेु . ड. एस.कुलकण  (िन.र. .११,१५,७६०/- [र. .अकरा लाख पंधरा 
हजार सातशे साठ] पे ा २२.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने 
र. .८,६१,७०१/- 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 असून याना कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २०२९      वषय मांक - ६७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/३५/का व/७३५/१२ द.१९/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. बस खरेद साठ  आगावू र कम अदा 
करणेकामी, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांना बसेस खरेद  कर ता उव रत िनधी 
र. .५,१६,३७,६८५/- (र. .पाच कोट  सोळा लाख सदोतीस हजार सहाशे पं याऐंशी) 
तातड ने उपल ध क न देणे आव यक असून सन २०१२-१३ चे अंदाजप कात 
जेएनएनयुआरएम कामासाठ  मनपा ह सा हणून र. .१५० कोट ची तरतूद कर यात 
आलेली असून यापैक  जेएनएनयुआरएम पाणीपुरवठा ट पा १ साठ  र. .७४.५० कोट  
तरतूद आहे. यामधून पीएमपीएमएल यांना यांचे मागणी माणे र. .५.१७ कोट  शासन 
अनुदान ा  झालेनंतर सदरची र कम समायो जत क न घे यात येईल. या 
उमेदमा येतवर अदा करणेस तसेच यानंतर क  व रा य शासन यांचेकडून जसे अनुदान 
ा  होईल या माणे सदर लेखािशषावर र कम जमा करणेस मा यता देणेकामी 
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मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २०३०      वषय मांक - ६८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५७२/१२ द.२०/११/२०१२      
         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .९५ अ वये, 
नवीन भाग .२ वेणीनगर येथील ता हाणे व ती व इतर ठकाणचे र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे कामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा चर ा.िल. 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा २.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,०१,९६१/- 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 - २०३१      वषय मांक - ६९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.छाया साबळे    अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५७०/१२ द.२०/११/२०१२      
         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .०७ अ वये, भाग .११ यमुनानगर येिथल बँडिम टन हॉल शेजार ल इमारत 
आ ावत करणेकामी मे.अषद सा दक शेख (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा ८.१२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,५१,९६१/- 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 करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०३२      वषय मांक - ७० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/५७१/१२ द.२०/११/२०१२      
         मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ. .२८ अ वये, नवीन . .१ तळवडे पीनगर भागातील छोटे पादचार  मागास 
इंटरलॉक ंग लॉक बस वणेकामी म.ेसांडभोर क शन (िन.र. .२३,३४,२६७/- 
[र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा १७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२०,३४,३१४/- 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 करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३३      वषय मांक - ७१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
संदभ :- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. . व/मुका/४/का व/५६०/१२ द.१९/११/२०१२      
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२/१३ मधील अ. .२१ अ वये, सन 
२०१२-१३ म ये मनपा या अ भागांतगत .वॉड १ ते ८ तसेच वॉड .३७ ते ४८ 
अंतगत वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व अनुषंिगक व ुत सा ह यांची वा षक 
देखभाल व द ती करणेकामी मेु .हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. . ९,५१,८८५/- 
[र. .नऊ लाख ए काव न हजार आठशे पं याऐंशी] पे ा ३६.३२ % 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 - २०३४      वषय मांक - ७२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/१अ/का व/२५६/१२ द.१९/११/२०१२      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
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 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, अ 
भागांतग आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागाम ये आव यक या चौकाम ये हायमा ट 
दवे उभारणे व देखभाल द ती करणेकामी मेु .िम हर ए टर ायझेस 
(िन.र. .३८,०९,४७२/- [र. .सदोतीस लाख नऊ हजार चारशे बहा र] पे ा ३६.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३५      वषय मांक - ७३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – डा 
सुचक –मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
 संदभ :- १)मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/४८९/१२ द.२०/१०/२०१२      
        २)मा. डा सिमती सभा द.२१/११/२०१२ ठराव .२५  

  पंपर -िचंचवड मनपा या वतीने, युनायटेड डस पो स अँकॅडमी् , संत 
तुकारामगनर, पंपर -४११ ०१८. यांचे सहकायाने व पुणे ज हा सॉ टबॉल असो. यांचे 
मा यतेने द.२७ ते ३० डसबर, २०१२ या काळात महापौर चषक रा य तर सॉ टबॉल 
पधा २०१२ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद केले माणे येणा-या र. . 

८,९५,७५०/- चे खचास मा यता देणेकामी व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, 
मंडप, टेबल-खु या यव था खच, मैदानावर पाणी फवारणी खच हा थाप य वभाग 
संबंधीत भाग व व ुत, पकर, माईक यव था हा खच व ुत वभाग संबंधीत भाग 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व डा सा ह य खरेद , नेट लावणी मजूर  व खेळाडू-
पंच िनवास यव था खच युनायटेड डस पो स अँकॅडमी् , संत तुकारामगनर, पंपर -४११ 
०१८. यांचेकडून खच करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३६      वषय मांक - ७४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – डा 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- १)मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/४६३/१२ द.२०/१०/२०१२      
        २)मा. डा सिमती सभा द.२१/११/२०१२ ठराव .२६  

  पंपर -िचंचवड मनपा या वतीने व पंपर -िचंचवड महानगर चेस असो., िचंचवड, 
पुणे-३३ यांचे सहकायाने द.७ ते ०९/१२/२०१२ या काळात महापौर चषक खुली बु द बळ 
पधा २०१२ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद केले माणे येणा-या अंदाजे 

र. .२,९७,६००/- चे खचास मा यता देणेकामी व यापैक  टेज, मंडप, खु या यव था 
खच, हॉल यव था, टेबल १००, खु या ४०० खच हा थाप य वभाग संबंधीत भाग व 
व ुत पकर, माईक यव था खच हा व ुत वभाग संबंधीत भाग यांचेकडून खच 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०३७      वषय मांक - ७५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – डा 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
संदभ :- १) मा.िनलेश पांढरकर, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव-  

  २) मा. डा सिमती सभा द.२१/११/२०१२ ठराव .२७  
 सन २०१२-१३ या आिथक वषात शालेय व ाथ  डा िश यवृ ी अदा करणे व 

खेळाडू द क योजना कर ता आधार सामा य माणसाचा अिधकार काड सादर करणे ह  अट 
सन २०१२-१३ कर ता िशिथल क न सदर अट सन २०१३-१४ पासून लागू करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २०३८      वषय मांक - ७६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.आरती च धे    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२९४/१२ द.२०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
वॉड .१५ च पाणी वसाहत मधील र याचे बीबीएम व कारपेट प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .ए. झ बाडे (िन.र. .१८,६७,४०१/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
एक] पे ा १५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,६४,६९५/- 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 - २०३९      वषय मांक - ७७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२९५/१२ द.२०/११/२०१२      
       वषय – वॉड .२७, २८, ३० मधील े नेज पाणी पुरवठा व ुत केबलचे चर खड  मु म  
              क न बी.बी.एम.करण.े  

 वषय . ७७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - २०४०      वषय मांक - ७८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२९६/१२ द.२०/११/२०१२      
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, टे को 
रोड या कडेने फुटपाथ पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. वशाल िस ह ल कॉ टर (िन.र. . 
२७,९९,३९७/- [र. .स ावीस लाख न या नव हजार तीनशे स या नव] पे ा १५.८५ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७३,४७७/- 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 - २०४१      वषय मांक - ७९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७६/१२ द.२०/११/२०१२      
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
काळेवाड  वॉड .८० नढेनगर म ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२३,३१,८०५/- [र. .तेवीस लाख एकतीस हजार 
आठशे पाच] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,९८,२०३/- 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 - २०४२      वषय मांक - ८० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.जावेद शेख ्    अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७५/१२ द.२०/११/२०१२     
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .G4B/२५/२०११-१२ मधील अ. .४० 
अ वये, सांगवी भाग .९३ मधील पायसर कॉलेज पुल ते राजीव गांधी पुल मळा नद  
कनार  उव रत संर क िभंत बांधणेकामी मे.धने र क शन (िन.र. .४५,७४,४६९/- 

[र. .पंचेचाळ स लाख चौ-याह र हजार चारशे एकोणस र] पे ा १.४० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ४७,३५,९४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०४३      वषय मांक - ८१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – क भाग आरो य 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /आ/१५/का व/१३५७/१२ द.२२/११/२०१२      
      मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 क भाग काय े ात ड यु, िचकुनगु या, हंवताप या रोगां या साथी उदभवू नयेत 
हणून नागर कांम ये जनजागृता करणेसाठ  ी.अमरजीत र वं  गायकवाड, रा.िभमनगर, 

िचंचवडगाव, पुणे-३३. यांचेकडून दरप क मागवून व दराची खा ी क न यांना ित दन 
र ा र. .१,३००/- माणे मा य केले असून या माणे ८ दवसांचे ित दन २ 
र ां माणे एकूण र. .१३०० x ८ x २ = २०,८००/- इत या झाले या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २०४४      वषय मांक - ८२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/९५/१२ द.२१/११/२०१२      
        ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.२२.१०.१२ ते २८.१०.१२ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/९५/२०१२ द.२१.११.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०४५      वषय मांक - ८३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके. 
संदभ :- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/९६/१२ द.२१/११/२०१२      
        ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.२९.१०.१२ ते ४.११.१२ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/९६/२०१२ द.२१.११.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०४६      वषय मांक - ८४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक –मा.राहल भोसलेू      अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/९७/१२ द.२१/११/२०१२      
        ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये 
लेखाप र ण वभागातील द.५.११.१२ ते ११.११.१२ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/९७/२०१२ द.२१.११.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०४७      वषय मांक - ८५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – मु य लेखा प र क 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ :- मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/९८/१२ द.२१/११/२०१२      
 ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१२.११.१२ ते १८.११.१२ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 
यांनी . मुलेप/१/का व/९८/२०१२ द.२१.११.१२ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०४८      वषय मांक - ८६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम      अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४६८/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३८ अ वये, 
. .२२ वॉ. .६४ िचंचवड गावठाणम ये दश या वधी घाट येथे थाप य वषयक कामे 
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करणेकामी मे.िनितन राघव भामरे (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार 
अ या नव] पे ा २७.२७ % 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 - २०४९      वषय मांक - ८७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.जावेद शेख          अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४२३/१२ द.८/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४० अ वये, 
. .२३ वॉ. .६५ केशवनगर येथे मोरया डा संकुलाची करकोळ द ती व देखभालीची ु

कामे करणेकामी मे. जतेश एटर ायझेस (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार अ या नव] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५०      वषय मांक - ८८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सुभ ा ठ बरे     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४६६/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .२३८ (वॉ. .६५) केशवनगर म ये ना यांची द ती करणेकामी ु

मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. . ७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार 
अ या नव] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५१      वषय मांक - ८९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४६४/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११ अ वये, 
. .२४ वॉ. .६७ म ये आव यकते माणे पावसाळ  गटर करणे व इटरलॉक ंग लॉक 

बसवणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर (िन.र. .७,४४,८५३/- र. .सात लाख च वेचाळ स 
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हजार आठशे ेप न] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५२      वषय मांक - ९० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग ब भाग 
सुचक –मा. वनया तापक र         अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४४४/१२ द.१२/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४० 
अ वये, भाग .२० िचंचवड वॉड .६१ िचंचवडेनगर म ये ठक ठकाणी र यावर 
थळदशक र ता दशक व इतर वाहतूक सुर ते या ीने रोड फिनचर करणेकामी 

मे.एस.एम. क शन (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा 
२१.२९ % 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 - २०५३      वषय मांक - ९१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.राहलू  भोसले 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४२१/१२ द.८/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .७० अ वये, 
. .२३ वॉ. .६५ केशवनगर म ये थाप य वषयक देखभाली व सुधारणांची कामे 

करणेकामी मे. जतेश एंटर ायझेस (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार 
अ या नव] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५४      वषय मांक - ९२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे      अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४२५/१२ द.८/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४२ अ वये, 
भाग .१९ वॉड .५८ रावेत येथे गटस व इतर कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर 

(िन.र. .७,५०,६९९/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे न या नव] पे ा ३४.९५ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०५५      वषय मांक - ९३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४५८/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३३ अ वये, 
. .१९ (वॉ. .५९) वा हेकरवाड  मधील प रसरातील र ते खड मु माचे करणेकामी मे.हष 

इंटर ायझेस (िन.र. .७,४५,०९८/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार अ या नव] पे ा 
२५.९९ % 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 - २०५६      वषय मांक - ९४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४१७/१२ द.८/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४२ अ वये, 
. .२० वॉड .६१ िचंचवडेनगर म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. जतेश 

एटर ायझेस (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा ३२.७७ % 

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 - २०५७      वषय मांक - ९५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहलू  भोसले       अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके. 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४५०/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६७ अ वये, 
. .२० वॉड .६० िचंचवडेनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे ु

करणेकामी मे. जतेश एटर ायझेस (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 
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हजार] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५८      वषय मांक - ९६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४६०/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३९ अ वये, 
. .२० वॉड .६१ िचंचवडेनगर म ये थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे ु

करणेकामी मे.आर.जी. मंगळवेढेकर (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार] पे ा ३२.७७ % 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 - २०५९      वषय मांक - ९७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे         अनुमोदक –मा. वनया तापक र 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४६२/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .३६ अ वये, 
. .२० वॉड .६१ िचंचवडेनगर मधील ख डे ेचेस बीबीएम प दतीने द त करणेकामी ु

मे.आर.जी. मंगळवेढेकर (िन.र. .७,४५,०००/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार] पे ा 
३२.७७ % 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 - २०६०      वषय मांक - ९८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.सोनाली जम 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४४८/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .७३ 
अ वये, . .३१ मधील भाजीमंडई इमारती करकोळ द तीची व सुधारणांची कामे ु
करणेकामी मे. जतेश इंटर ायझेस (िन.र. .८,४०,३००/- [र. .आठ लाख चाळ स हजार 
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तीनशे] पे ा २७.७७ % 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 - २०६१      वषय मांक - ९९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.िनता पाडाळे     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४२७/१२ द.८/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .१९ वॉड .५९ वा हेकरवाड  मधील निचकेत बाल ाम जवळ ल ना यांचे कॉ ट 

प दतीने बेड करणे कामी मे.ड .पी.बाबर (िन.र. .७,४५,०९५/- [र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार पं या नव] पे ा ३४.९९ % 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 - २०६२      वषय मांक - १०० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.नवनाथ जगताप       अनुमोदक – मा. चं कांत वाळके 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४५४/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१५४ 
अ वये, . .५२ वॉ. .५८ पुनावळे येथे ठक ठकाणी गटस व इतर कामे करणेकामी 
मे.ड .पी.बाबर (िन.र. . ७,५०,६९९/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे न या नव] 
पे ा ३२.६५ % 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 - २०६३      वषय मांक - १०१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४४६/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६६ अ वये, 
. .५२ ताथवडे येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ड .पी.बाबर 

(िन.र. .७,५०,६९६/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे शहा नव] पे ा ३२.३२ % 
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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 - २०६४      वषय मांक - १०२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहलू  भोसले     अनुमोदक –मा.आरती च ध े
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४५२/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .१९ वॉ. .५८ रावेत िशंदेव ती भोडकेव ती, प रसरातील गटस व इतर कामे 

करणेकामी मे.हष इंटर ायझेस (िन.र. .७,५०,६९९/- [र. .सात लाख प नास हजार सहाशे 
न या नव] पे ा २९.९९ % 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 - २०६५      वषय मांक - १०३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक –मा.अ वनाश टेकावडे 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४५६/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .६० अ वये, 
भाग .२१ दळवीनगर म ये वॉड तर य काम करणेकामी मे.हष इंटर ायझेस 

(िन.र. .५,६०,१३०/- [र. . पाच लाख साठ हजार एकशे तीस] पे ा २८.९९ % 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 - २०६६      वषय मांक - १०४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
 संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/४९५/१२ द.२१/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१४६ अ वये, 
जल े  सी/३ प रसरातील ताथवडे भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील िलकेज व करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .यितनामणी क शन (िन.र. .८,३९,६७७/- [र. .आठ लाख 
एकोणचाळ स हजार सहाशे स याह र] पे ा २९.७०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - २०६७      वषय मांक - १०५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४९७/१२ द.२१/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .७२ 
अ वये, जल े  बी/८ अंतगत वशाल िथएटर प रसर व आनंदनगर म ये पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेतील िलकेज व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .यितनामणी 
क शन (िन.र. .७,४६,५८७/- [र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार पाचशे स याऐंशी] 
पे ा १९.०० % 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 - २०६८      वषय मांक - १०६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/५०१/१२ द.२१/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .९८ अ वये, 
जल े  बी/१ प रसरातील कवळे, वकासनगर व मामुड  येथे पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .सातव कॉ ॅ टस (िन.र. .९,३३,५४२/- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे बेचाळ स] पे ा ३०.७० % 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 - २०६९      वषय मांक - १०७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.आरती च धे     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/८/४९९/१२ द.२१/११/२०१२      
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .४७ 
अ वये, जल े  .सी/४ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेची देखभाल द ती व ु
िलकेजसची कामे करणे कामी मे.सातव कॉ ॅ टस (िन.र. .७,४६,२०७/- [र. .सात लाख 
शेहेचाळ स हजार दोनशे सात] पे ा ३०.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

ठराव मांक - २०७०      वषय मांक - १०८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.राहलू  भोसले     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/९/१९२/१२ द.९/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१३५ 
अ वये, िचंचवड व ुत उप वभागातील द यांचे वीजपुरवठा करणार  केबल बदलणे व 
द तीची अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु . वामीकृपा इले क स ् (िन.र. .९,५१,४०१/- 
[र. . नऊ लाख ए काव न हजार चारश े एक] पे ा ३६.५१ % 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 - २०७१      वषय मांक - १०९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.छाया साबळे     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/९/२०१/१२ द.१२/११/२०१२      
         मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .११४ 
अ वये, ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील वातानुकूलन यं णेची वा षक चालन देखभाल 
करणेकामी मे.भा य ी एंटर ायझेस (िन.र. .९,५२,३१६/- [र. . नऊ लाख बाव न हजार 
तानशे सोळा] पे ा २४.९९ % 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 - २०७२      वषय मांक - ११० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – ब भाग 
सुचक –मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
संदभ :- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ब /एएमसी/का व/९/१९४/१२ द.९/११/२०१२      
        मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, मनपा 
भवन वभागातील व वध शाळा व इमारतीची वाय रंगची देखभाल व द तीची कामे करणेकामी ु
मे. टार इले कल स ह सेस (िन.र. .९,४३,०७४/- [र. .नऊ लाख ेचाळ स हजार चौ-याह र] 
पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०७३      वषय मांक - १११ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – व ुत 
सुचक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/५६१/१२ द.२०/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या शासक य इमारतीमधील सभागृहातील वनी ेपण यव थेची देखभाल 
द ती करणे हे काम माहे मे ु २०१२ ते डसबर २०१२ या कालावधीत मे.राज काप रेशन, 
पुणे या एज सीकडून िन वदा मा य ( ३ % कमी दराने) थेट प दतीने, करारनामा क न 
घेऊन करणेस व यापोट  होणारा खच र. .३,८३,१८६/- (र. .तीन लाख याऐंशी हजार 
एकशे शहाऐंशी) एज सीस अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेतेलेले वषय घेणेत आले :- 

 
ठराव मांक - २०७४      वषय मांक - ११२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – उ ान 
सुचक –मा.राहलू  भोसले    अनुमोदक –मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/१०/का व/१५०/१२ द.२७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उ ान वभागामाफत १२८ सावजिनक उ ान 
नाग रक/बाळगोपाळांचचे मनोरंजनासाठ  वकसीत कलेली असून उ ानात व वध खेळणी 
बस वणेत आली आहेत. खेळणी द ती देखभालीसाठ  मागील तीन वषासाठ चा देखभाल ु
खच वचारात घेऊन िन वदा .५/२-२०१२-१३ अ वये र. .१५,५०,०००/- खचाची िन वदा 
काढनू  खेळ या या व वध सु टे भागाचे दर पुढ ल तीन वषासाठ िन त केले आहेत. 

तुत खेळणी द तीसाठ  सम  पाहणी क न रु . .२०,२१,३०२/- चे आदेश दे यात 
आलेले असलेने स थती र, ,५ ल  व पुढ ल दोन वषासाठ  अंदाजे र. . २५ ल  असे 
एकूण र. ,३० ल  इतका वाढ व खच होणार आहे, या वाढ व खचास मा. थायी सिमतीची 
मा यता आव यक आहे. मनपाचे व वध उ ानात आलेली खेळणी द ती व ु
देखभालीसाठ  (अ. .) ३२ उ ाने नुतनीकरणे व वकसीत करणे या लेखािशषाव न , 
९,००,०००/- (अ र  नऊ लाख) खेळणी द ती व देखभाल ु (अ. .२०) या लेखािशषारवर ्
वग करणे व या साठ चेच कामासाठ  होणारा , ३० लाख वाढ व खचास मा यता देणेत 
येत आहे. (सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०७५      वषय मांक - ११३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक –मा.जावेद शेख 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/१/का व/१०८१/१२ द.२७/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

नवी द ली येथे दनांक ५ डसबर २०१२ ते ८ डसबर २०१२ अखेर होणा-या 
अबन मोबीिलट  इं डया या प रषदेसाठ  सीपल पॉ सरशीप  हणून दयावयाची 
र. .७,००,०००/- (अ र  र कम पये सात लाख फ ) इ टटयूट ऑफ अबन ा सपोट 
यांना जागितक बॅकेकडून िमळालेले अनुदान जीइएफ मधून अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०७६      वषय मांक - ११४ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा. वनया तापक र     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१९/१२ द.२६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

िन.नो. .३४/१/२०१०-११ ची जाह रात (देश तरावर) िस द केले कामी तावात 
नमुद के या माणे दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ास जाह रात 
बल अदा करणे आव यक असलेने दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया यांचे 
एक त एकूण र. .३,३४,४००/- (र. .तीन लाख चौतीस हजार चारशे) या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे.. 

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

 
ठराव मांक - २०७७      वषय मांक - ११५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.िनता पाडाळे         अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१८/१२ द.२६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

िन.नो. .७/२०१२-१३ ची जाह रात दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स 
(देश तरावर व रा य तरावर) वृ प ात िस द केले कामी तावात नमुद के या माणे 
जाह रात बल अदा करणे आव यक असलेने दै.टाई स ऑफ इं डया व दै.महारा  टाई स 
(देश तर व रा य तर) यांना अदा करावया या र. .२,४६,५२४/- (र. .दोन लाख 
शेहेचाळ स हजार पाचशे चो वस) या खचास मा यता देणेत येत आहे.. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०७८      वषय मांक - ११६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१७/१२ द.२६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

िन.नो. .३९/२/२०१०-११ ची जाह रात (देश तरावर) िस द केले कामी तावात 
नमुद के या माणे दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ास जाह रात 
बल अदा करणे आव यक असलेने दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया यांचे 
एक त एकूण र. .२,९४,३००/- (र. .दोन लाख चौ-या नव हजार तीनश)े या खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे.. 

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

ठराव मांक - २०७९      वषय मांक - ११७ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – थाप य 
सुचक –मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.सुभ ा ठ बरे 
 संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१६/१२ द.२६/११/२०१२      
         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
जाह र कटन/आवाहन (जाह रात .११८) िस द केले कामी तावात नमुद 
के या माणे वृ प ास जाह रात बल अदा करणे आव यक असलेने दै.सकाळ यांना 
र. .५४,०००/-, दै.पुढार  यांना र. .२९,४००/-, दै.लोकमत यांना र. .२८,४४०/-, दै. भाग 
यांना र. .१८,०००/-, दै.सामना यांना र. .९,०००/-, दै.महारा  टाई स यांना र. .९,०००/-
, दै.टाई स ऑफ इं डया यांना र. .२६,४००/-, दै.लोकस ा व दै.इंड यन ए स ेस यांना 
एक त र. .३५,४००/- व दै.ड एनए यांना र. .२६,४००/- एकूण र. .२,३६,०४०/- (र. . 
दोन लाख छ ीस हजार चाळ स) या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.. 

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

šü̧ üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  -2080            ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 118 
×¤ü®ÖÖÓÛú - 01/12/2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ - ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü Ûú»µÖÖÞÖ 
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.†×¾Ö®ÖÖ¿Ö ™êüÛúÖ¾Ö›êü     †®Öã́ ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.¸üÖÆæü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öêü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê •ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú.ÛúÖÛú/2ü/ÛúÖ×¾Ö/944/12 ×¤ü.29/11/2012  
  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ®Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê̄ ÖḮ ÖÖÞÖê - 
 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ǖ̧ ÖÖ×»ÖÛúÖ †×¬ÖÛúÖ ü̧ß ¾Ö ®ÖÝÖ¸ü̧ ü“Ö®ÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ŸÖ–ÖÖÓ®ÖÖ  
Placemaking Leadership Training forum †´Öȩ̂ üßÛúÖ µÖÖ ÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾ÖŸÖß®Öê What if 
We Built Pimpri Chinchwad Around Places? µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ¾Ö ü̧ ÁÖß. ‡£ÖÖ®Ö Ûëú™ü µÖÖÓ®Öß 
ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖÖÃÖÖšüß £Öê™ü ¯Ö¨üŸÖß®Öê Ûú ü̧Ö¸ü®ÖÖ´ÖÖ ®Ö Ûú ü̧ŸÖÖ, ×®Ö×¾Ö¤üÖ ®Ö ´ÖÖÝÖ×¾ÖŸÖÖ, ¾ÖÛÔú¿ÖÖò̄ Ö 
†ÖµÖÖê•Ö®ÖÖÛúÖ´Öß µÖêÞÖÖ·µÖÖ ü̧.¹ý.5,70,000/- (†õÖ¸üß ¸üŒÛú´Ö ¹ý¯ÖµÖê ¯ÖÖ“Ö »ÖÖÜÖ ÃÖ¢Ö ü̧ Æü•ÖÖ¸) ÜÖ“ÖÖÔÃÖ 
´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

ÃÖ¤ü̧ ü šü̧ üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
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ठराव मांक - २०८१      वषय मांक - ११९ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक –मा. सोनाली जम     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेू  
 संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.राहल भोसले यांवा तावु ... 

महापािलका कमचा-यांक रता अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 
यांचेकडून एल.एस.जी.ड . चे िश ण आयो जत कर यात येते. याक रता आदेश मांक 
शा/४/का व/३१८/२०१२ दनांक १५/५/२०१२ नुसार िल पक व तां क कमचा-यांची  

िनवड कर यात आलेली आहे. सदर िश णाचे शु क र. . ७,५००/- इतके आहे, िल पक 
कमचा-यांना हे शु क िश ण कालावधीम ये परत कर यात येते, या माणेच तां क 
कमचा-यांना सु दा र. . ७,५००/- हे शु क परत कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०८२      वषय मांक - १२० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक – मा. सोनाली जम     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेू  
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.राहल भोसले यांवा तावु ... 

ाव ती नाटयसं था स या संपूण मंुबई व ठाणे ज हयात संत गाडगे बाबा नागर  
व छता अिभयान अंतगत व छता ितथं परमे र हा पथनाटय योग क न समाज 
बोधनाचे काम कर त आहे. यांचा पुवानुभव ल ात घेता या माणे २०१२-१३ वषाम ये 
पंपर  िचंचवड शहराम ये यश वीपणे नाटय योग राब व याने पुढ ल कालावधीसाठ  
येक वॉडात १ या माणे १२८ पथनाटय योग पुढ ल १२ म हने कालावधीत ती योग 

र कम ७०००/- या दराने पथनाटय सादर कर यास व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणे येत आहे. सभागृहात कायम होणेस वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी.  

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

ठराव मांक - २०८३      वषय मांक - १२१ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक - मा.जावेद शेख     अनुमोदक –मा.राहल भोसलेू  
संदभ :- मा.जावेद शेख, मा.राहल भोसले यांचाु  ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयं णाखाली बालवाडया कायरत असून या 
बालवाडयांसाठ  एकूण २२१ बालवाड  ताई व सम वयक कायरत आहेत. हया बालवाडया 
गेली १५ ते २० वष कायरत असून तावात नमूद माणे बालवाड  ताई यांना दरमहा 

येक  र. . ५००/- व बालवाड  सम वयक यांना दरमहा येक  र. .१०००/-मानधन 
आदेशा या दनांकापासून वाढ कर यास व याकामी येणा-या तावात नमूद माणे 
वाढ व मानधनाचे य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०८४      वषय मांक - १२२ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक – मा. सोनाली जम     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 

से. २३ ा सपोट नगर, िनगड  आर ीत भूखंड . १ ते १७ मधील वाहनतळ आई 
एक वरा वाहनतळ ो ा. ी.संजय भीमराव पाट ल यांस तीन वष कालावधी कर ता वाहन 
तळासाठ  दे यात आली असून वाहन चालकां या सोईसाठ  दर ठकाणी ४०' x  २०' या 
जागेत झुणका भाकर क ासाठ  ३ वष कालावधी साठ  परवानगी दे यास व या कामी 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृततांत कायम हो याची वाटन पाहता 
ठरा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

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

ठराव मांक - २०८५      वषय मांक - १२३ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक –सोनाली जम      अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 

ा सपोटनगर येथे आर ीत भूखंड क. येथे अजय मो हते यांस २५' x  २०' ची 
जागा उपहार गृहासाठ  १० वष कालावधीसाठ  मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या 
भाडेदराने व यो य या अट शत वर भाडयाने दे यास व याकामी करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी. 

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

ठराव मांक -२०८६ वषय मांक - १२४ 
दनांक – १/१२/२०१२ वभाग – 
सुचक – मा. सोनाली जम अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव... 

आकुड  एम.आय.ड .सी. मोकळ  जागा आर ण क. ६० येथे मनपा माफत वकसीत 
कर यात आले या िशव – शाहसंभाजी वमींग गाडन बोट लब उ ानाचे माहे ऑग ट ू २०१२ 
पासून तसेच िनसग कवी ब हणीबाई चौधर  ाणीसं हालय व साई उ ान संभाजीनगर िचंचवड 
आ ण साई वामी ववेकानंद डांगण महा मा फुलेनगर िचंचवड या उ ानाचे माहे डसबर २०१२ 
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 नवीन दराने व मनपा अट शत  नुसार दे  यास 
मा यता देणेत येत आहे तसेच याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०८७  वषय मांक - १२५ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग –  
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ :- मा. राहल भोसले माु . चं कांत वाळके यांवा ताव... 

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत समुहसंघटकांची न याने नेमणूक 
करणेकामी जा हरात िस द कर यात आली असून नेमणूक ची कायवाह  पूण होणेकर ता 
साधारणपणे एक ते दोन म ह यांचा कालावधी लाग याची श यता वचारात घेता नवीन 
समुह संघटकांची मानधन त वावर नेमणूक होईपयत खालील माणे समुह संघटकाना 
पुव या अट  व शत या अधीन दोन म ह याक रता मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात 
येत आहे. 

समुह संघटकांची नांवे -   
  

१) सुरेखा िभमराव कदक 
२) अिनता सं दप साकोरे 
३) चंचला रामराव जमधढे 
४) वैशाली आ माराम सोनावणे 
५) सुरेखा रामचं  र णत 
६) क पना कारभार  कातखडे 
७) जावजी कसन पोटे 
८) संजीव व ठल धुळम 
९) मंजुषा मनोज कुलकण  
१०) व नाली आनंद पाट ल 
११) िशतल बाळू बनसोडे 

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

 
ठराव मांक - २०८८      वषय मांक - १२६ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग –  
सुचक – मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.  

ी.बालाजी वयंरोजगार सेवा सह सं था यांस मोहन नगर, िचंचवड येथील 
के टंग ाऊंड ३ वष कालावधी क रता देखभाल संर ण व चालन कामी यो य या 

अंशता सेवा शु क त वावर देणेस व याकामी करारनामा करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०८९     वषय मांक - १२७ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग – 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.  

खाली नमूद केले या य ंस यांचे नावासमोर दश वले या पद  व दरमहा 
एक त मानधनावर सहा मह ने कालावधीसाठ  नेम यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी.  
 
  नाव    पद   मानधन 

शारदा नंद पवारू    आया     ५५००/- 
िनता रा.आ हाट   आया   ५५००/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक - २०९०      वषय मांक – १२८ 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग –  
सुचक – मा.सोनाली जम     अनुमोदक –मा.अ णा भालेकर 
संदभ :- मा.सोनाली जम, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.  

मा. थायी सिमती ठराव . १६६५ दनांक ३/१०/२०१२ म ये २८.८२ ट के कमी 
हा मजकूर वगळ यात येवून व याऐवजी २८.२८ ट के कमी हा मजकूर समा व   
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०९१     वषय मांक - १२९ 
दनांक – १/१२/२०१२     वभाग –  
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक –मा.नवनाथ जगताप 
संदभ :- मा. जावेद शेख, मा. नवनाथ जगताप यांचा ताव.  

भोसर  उ डाण पुलाखालील उ ान िशव सा ा य ित ान आद नाथनगर ग हाणे 
व ती या मंडळास ५ वष कालावधीस यो य या अंशता अनुदान त वावर देखभाल 
संर णाकामी दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मंजूर  दे यात येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - २०९२      वषय मांक - १३० 
दनांक – १/१२/२०१२      वभाग – 
सुचक –मा. वनया तापक र      अनुमोदक –मा. िनता पाडाळे 
संदभ :- मा. वनया तापक र, मा. िनता पाडाळे यांचा ताव... 

िशलवंत नंद नी दगंबर ह  मनपा शाळेतील व ाथ नी लड कॅ सरने आजार  
अस याने ितला मनपातफ दोन लाख आिथक सहा य करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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