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

कायप का मांक - ८८ 

सभावृ ांत 

 
दनांक - २६/११/२०१३               वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२६/११/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 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.जगताप नवनाथ द ु   -  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.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
 ७) मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ८) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ९) मा.कदम सदगु  महादेव 
 १०) मा.भ डवे संिगता राज  
 ११)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी- आयु , मा.तानाजी िशंदे- मा.अित र ,  मा.माने, मा.कुलकण , 
मा.ढेरे,  मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दरगुडेु ,– सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.धाडगे – 
मु यलेखापर क, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे - 
सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु य लेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय अिधकार ़,  
मा.डॉ.मनोज देशमुख – वै कय अिध क, मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण,  मा.िचंचवडे, 
मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे ट , 
मा.जुंधारे - कायकार  अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.च हाण - आरो य कायकार  

अिधकार , मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.िशंपी - नगररचनाकार, मा.पाट ल - ाचाय आयट आय, 
मा.उ हास जगताप - समाज वकास अिधकार , मा.बोदडे – शा. अिधकार  (ज.सं) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  
 -------  

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

वषय .९३) मा. थायी सिमती ठराव  ४४५३ मधील मजकूर वगळणेबाबत.  

            मा.संिगता भ डवे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .९४) सन २०१३-१४ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत.  

            मा.संिगता भ डवे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
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वषय .९५) अ भागातील सन २०१३-१४ या मूळ अंदाजप कातील थाप य उदयाने वकास कामा या 
            तरतूद म ये वाढ घट करणेबाबत. मा.संिगता भ डव,ेमा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .९६) दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे डांगणाचा बहउु ेशीय डांगणात समावेश करणेबाबत. 
            मा.संिगता भ डवे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .९७) िनगड  ािधकरण ४५ मी. ं द या पाईन र यावर ल म य दभाजकास काब ग व चेनिलंकु  

            फॅसींग करणेबाबत. मा.संिगता भ डव,ेमा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .९८) पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात अ भाग व मु यालयाम ये 

            वाढ घट मंजूर करणेबाबत.मा.अ णा भालेकर,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
वषय .९९) पंपर  िचंचवड म.न.पा. या सन २०१३ -१४ या अंदाजप कात वाढ/घट मंजूर बाबत..  

            मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .१००) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ब भागातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल 

            करणेबाबत. मा.संिगता भ डव,ेमा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१०१) सन २०१३-१४ या अथसंक पातील ब भागातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल 

            करणेबाबत. मा.संिगता भ डव,ेमा.अ णा भालेकर यांचा ताव.  
वषय .१०२) ब मु यालयाकड ल सन २०१३ -१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या 
            तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत. मा.संिगता भ डवे,मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
वषय .१०३) नवी द ली येथे द. ३ डसबर ते ६ डसबर २०१३ अखेर होणा-या अबन मो बिलट  इं डया  

            या प रषदेसाठ  Sponsorship र कम भरणेबाबत. 
वषय .१०४) दनांक १ ते ७ डसबर १३ रोजी सेऊल (कोर या) येथे होणा-या िश णासाठ  

            ी.ज.म.बरशेटट  का.अ.यांना पाठ वणेसाठ  परवानगी देणेबाबत.  

            मा.चं कांत वाळके, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
वषय .१०५) मनपा सेवेम ये परत कामावर घेणेबाबत. मा. वनया तापक र, मा.संिगता भ डवे 

            यांचा ताव. 
वषय .१०६) देह आळंद  र ता साखळ  ू ८.२५० क.मी.ते १५-२५० क.मी.(मोशी जाधववाड  हदद या  

            र यापासून आळंद  गावापयत) ३० िम.ड पी माणे उवर त कामे करणे नवीन अलायनमट  

            म ये सी.ड .वक बांधणेबाबत.मा.अ णा भालेकर, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
 

   -------- 
 

दनांक १९/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - ८७ )  

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

      --------    
ठराव मांक – ४९०१       वषय मांक – १ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व तु 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/४/का व/५७१/२०१३, द.१०/१०/२०१३ 
       वषय - मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१३-१४ मधील कामाचा वषय 

मंजूर बाबत. 
वषय मांक १ चा वचार दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेचे वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९०२       वषय मांक – २  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/४/का व/५८६/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
       वषय - मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .२ कामकाज 

वषय मंजूर  बाबत.  

वषय मांक २ चा वचार दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ४९०३       वषय मांक – ३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – आरो य मु य काया. 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आम/ु४/का व/५७९/२०१३, द.२४/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

  मनपा इमारतीची साफसफाई व व छता करणे कामाची िन वदा या पूण होवून वक ऑडर 
देणे यासाठ  साधारणत दोन म हने लाग याची श यता आहे तसेच सदरचे काम हे आरो या या व 
व छते या ीने इमारतीची दन दन साफसफाई व व छता ठेवणे आव यक अस याने मा आयु  सो 

यांनी दनांक २/१०/२०१३ रोजीचे तावा वये  २ म हने कालावधीक रता मुदतवाढ देणेस मा यता दली 
आहे. यानूसार मे बी. ह .जी.इं डया िलिमटेड यांना पुव या मा य दरानूसार ित म हना र. .४,७६,२३७/- 
या माणे दनांक १/१०/२०१३ ते ३०/११/२०१३ पयत २ म हने कालावधासाठ  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेस तसेच सदरचे दराने व अट शत नुसार पुढ ल तीन 
म हने कालावधीसाठ  काम दे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४९०४       वषय मांक – ४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/९७०/२०१३, द.२८/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपास सन २०१३-१४ क रता व वध कागद सा ह य खरेद बाबत ई िन. स.ु . १६/१/२०१३-१४ 

अ वये ा  लघु म िन वदाकार १. मे कॉसमो ेडस यांचे बाब . ०१ कागद सा ह यासाठ  र. . १७,४५०/-

, २. मे कापसे एंटर ायजेस यांचे बाब .०२ कागद सा ह यासाठ  र. . ४,३१,७५०/-, ३. मे सनराज ंट 
पॅक इंड. यांचे बाब . ०३ कागद सा ह यासाठ  र. . ८,४९,३३०/- व ४. मे रयल एंटर ायजेस यांचे बाब 
.०४ कागद सा ह यासाठ  र. . १३,२००/- या माणे ०४ बाबींसाठ चे एकुण र. . १३,११,७३०/- दर वकृत 

क न करारनामा करणेत आलेला असुन, पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले अस याने तुतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९०५       वषय मांक – ५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८१४/२०१३, द.३०/१०/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – करणे. 
  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५६ अ वये, आकुड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग .१२, १३ व उव रत ठकाणी मु य े नेज लाईन टाकणेकामी मे.देव 
कॉ ॉ टर (िन.र. .३५,०१,३६४/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे चौस ] पे ा २५.९८९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९०६      वषय मांक – ६ 
दनांक – २६/११/२०१३       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/६५५/२०१३, द.२९/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन  – 

  मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या इमारतीमधील कॉर डॉर (कॉर डॉर, इनडोअर, 
संडास, बाथ म, मुता-या) अंतगत व बाहय प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता करणेकामी     
ितस-यांदा हणजेच अंितमत: दनांक १९/१०/२०१३ ते दनांक २८/१०/२०१३ पयत मुदतवाढ दलेली 
आहे.  िन वदा ा  झालेवर याची छाननी करणे, मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे, करारनामा करणे 
याम ये काह  कालावधी जाणार आहे. यामुळे  स या काम क रत असले या मे.बी. ह . जी. इं डया िल., 
यांना पुव या झाले या करारना यास अिधन राहन ई िन वदा नोट स मांकू –Medical/1-2013-2014 ची 
संपूण कायवाह  होवुन कामाचा आदेश न वन िन वदाधारकास देई पयत मुदतवाढ देणेस तसेच सदरचे 
दराने व अट  शत नुसार पुढ ल तीने म हने कालावधीसाठ  काम देणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९०७       वषय मांक – ७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४६२/२०१३, द.६/१०/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, भाग 
.१३ िनगड  गावठाण मधील आव यकते नुसार ना या मधील ह  शेपची खोली व ं द  वाढ वणे व ी याम 

काळभोर यांचे घरा शेजार ल नाला ह  शेप करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .२८,०१,०७७/-  

(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार स याह र फ ) पे ा ३६.२४९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,७५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसुर व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९०८       वषय मांक – ८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३४/२०१३, द.८/११/२०१३ 
वषय -  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, . .३१ दघी 
        म ये ठक ठकाणी पावसाळ  गटस करणेबाबत. 

वषय मांक ८ चा वचार दनांक १०/१२/२०१३ चे सभेचे वेळ   कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९०९       वषय मांक – ९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग– ड भाग काया.रहाटणी 
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९६/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग .४५ 
मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .जी पी इले क कंपनी 
(िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस पे ा ३८.१९९% 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 – ४९१०       वषय मांक – १०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग –ड भाग काया.रहाटणी 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/६९७/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग .४४ मधील 
र यावर ल दवाब ीची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी मेु .जी पी इले क कंपनी 
(िन.र. .९,५२,१२६/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार एकशे स वीस पे ा ३५.८००% 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 – ४९११       वषय मांक – ११  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /२/का व/३९/२०१३, द. २/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -- 

       . .४३ पंपर नगर येथील बी लॉक येथील जुने संडास लॉक पाडून याजागी न याने 
संडास लॉक “पैसे ा व वापरा” त वावर संडास लॉक बांधणे हे काम मे.सुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून 
करारनामा क न काम करणेस व यासाठ  येणा-या खचास अंदाजप क य र. .२६,८७,४८२/- व यावर 
कायवाह भार शु क १७.३०% या माणे करारनामा क न घेवून थेट प तीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  
वक ऑडर सोबत ३०% † òड हा स व काम लंथपयत झालेवर ३०% दसरा ु † òड हा स तसेच आर.सी.सी. 
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व वीट काम पूण झालेवर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पूण झालेनंतर देणेत  येणा-या 
तावास व यासाठ  येणा-या र. .३१,५७,७९१/- चे खचास मा यता देणेस तसेच सदरचे दराने व 

अट शत नुसार सुलभ इंटरनॅशनल या सं थेस मोहननगर स.नं.१२६ येथील जुने संडास लॉक पाडून नवीन 
बांधणेस व चाल व यास दे यास व याकामी येणा-या य  खचास तसेच सदरचे दराने व 
अट शत नुसार मे सुलभ इंटरनॅशनल यांस रामनगर येथील दातीर पाट ल चाळ तील संडास लॉकची द ती ु
करणेस व चाल व यास दे यास व  याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९१२       वषय मांक – १२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग ब भाग थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  . था/ब /२/का व/४०/२०१३, द. २/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -- 

  . .४३ पंपर नगर येथील बी लॉक येथील जुने संडास लॉक पाडून याजागी न याने 
संडास लॉक “पैसे ा व वापरा” त वावर संडास लॉक बांधणे हे काम मे.सुलभ इंटरनॅशनल या सं थेकडून 
करारनामा क न काम करणेस व यासाठ  येणा-या खचास अंदाजप क य र. .३४,४५,१०२/- व यावर 
कायवाह भार शु क १७.३०% या माणे करारनामा क न घेवून थेट प तीने देणेस तसेच सदर कामासाठ  
वक ऑडर सोबत ३०% † òड हा स व काम लथंपयत झालेवर ३०% दसरा ु † òड हा स तसेच आर.सी.सी. 
व वीट काम पूण झालेवर ३०% र कम व उवर त १०% र कम काम पूण झालेनंतर देणेत  येणा-या 

तावास व यासाठ  येणा-या र. .४०,५१,१०४/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९१३       वषय मांक – १३ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – कायशाळा  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  .काशा/१/का व/११३७/२०१३, द. ७/११/२०१३ 
       मा. सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या उ ान वभागाचे वापरातील टाटा 1210 SE कार या वॉटर टँकर वाहनाची जुनी केबीन 
काढून या ठकाणी न वन डबल ाय हर केबीन िन वदा पेिस फकेशन माणे २० दवसाचे कालावधीत 
बांधणेचे काम मे.साहनी ऑटोमोट ह स हसेस,पुणे यांचेकडून करारनामा क न घेवून क न घेणेस व 
येणारे र. .१,७४,५००/- (अ र  र. . एक लाख चौ-याह र हजार पाचशे फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९१४       वषय मांक – १४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/६४५/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       वषय - मनपाचे व ुत वभागासाठ  पोल सा ह य खरेद बाबत.  

वषय मांक १४ चा वचार दनांक ३१/१२/२०१३ चे सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४९१५       वषय मांक – १५ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  . झोिनपू/ था/िन/का व/१०३५/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या झोिनपू थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१/३६-२०१३/१४ अ वये, भाग .४१ मधील 
गांधीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द तीची कामे करणेकामी मेु .उप  
कं शन (िन.र. .९,८०,३८६/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे शहाऐंशी पे ा २८.८००% कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९८,०३५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेु त येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक – ४९१६       वषय मांक – १६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१२५७/२०१३, द.१७/०९/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

  मा. डा सिमती दनांक ०३/१०/२०१३ ठराव मांक ४६ व मा. वधी सिमती दनांक १२/११/२०१३ 
ठराव मांक १० नुसार, तावासोबत जोडणेत आले या मनपा डा धोरण मसु ास मा. थायी 
सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेस तसेच पान ३० वषय . १ 
मधील अनु मांक ८ म ये कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल ऐवजी नावात द ती क न कैु . बोधनकार 
केशव ठाकरे डा संकुल/ केट ंग ाऊंड यमुना नगर िनगड  असा मजकूर समा व  कर याची द ती ु
कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४९१७       वषय मांक – १७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग–ड भाग काया, रहाटणी 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ड /१७/का व/७०८/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .६३ अ वये, भाग .५६ वैदव ती ू
येथे न याने ता यात आलेले र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.सी.एल. इं जिनअस (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २५.८०० % 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 – ४९१८       वषय मांक – १८ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५२८/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, भाग .५२ ताथवडे 
येथील ठक ठकाणचे र ते खड मु माचे क न बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एम.पी.धोतरे 
क शन (िन.र. .५६,०१,५६२/- (अ र  र. . छप न लाख एक हजार पाचशे बास  फ ) पे ा 
३४.५१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३८,५१,८८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  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 राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९१९       वषय मांक – १९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/१२२९/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       वषय - पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .४२ अ वये,  

              जलशु द करण से. .२३ मधील पी.ए.सी. या टा यांना सुर त आवरण क न घेणेबाबत. 
वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९२०       वषय मांक – २०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११३०/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       वषय - पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८० अ वये, से.२३ 

              जलशु द करण येथील ट पा .१, २, ३ व ४ ची करकोळ देखभाल द तीची कामे ु   

              करणबेाबत. 
                वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९२१       वषय मांक – २१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/८२९/२०१३, द.४/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५५ अ वये, भाग .९ 
संभाजीनगर शाहनगर मधील ीक प ु इमारत ते महाबली चौक पयत या प रसरात फुटपाथ सुशोिभत 
करणेकामी मे.बरखा एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
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२९.९८९% 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 – ४९२२       वषय मांक – २२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०१७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .३ 
िचखली मधील इं ायणीनगर येथील अंतगत पाथवना पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ओमकार क शन 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.९८९ % 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 – ४९२३       वषय मांक – २३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सचुक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०१९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९० अ वये, भाग .२ 
वेणीनगर येथील घारजाई हौ.सो. हे ेवाड  व इतर ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.ओमकार क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २३.९७० % 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 – ४९२४       वषय मांक – २४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०२१/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२२ अ वये, भाग .२ 
वेणीनगर येथील सहयोगी हौ.सोसा ता हाणेव ती मधील उव रत भाग व इतर ठक ठकाणी इंटरलॉक ंग 

पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.देवराज डे हलपर (िन.र. . ७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी] पे ा २३.९८९ % 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 – ४९२५       वषय मांक – २५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०२३/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२४ अ वये, भाग .४ म ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.देवराज डे हलपर (िन.र. . ७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 

ऐंशी] पे ा २३.९८९ % 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 – ४९२६       वषय मांक – २६ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, भाग .१७ 
मधील फुटपाथ पे ह ंग लॉक र याची व इमारतीची द ती वषयक कामे करणे कामी मेु .ओमेगा एंटर ायजेस 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९०० % 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 – ४९२७       वषय मांक – २७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .०३ अ वये, भाग .१० 
अजंठानगर येथील मनपा शाळा इमारतीत थाप य वषयक द तीची ु कामे करणे कामी मे.ओमेगा 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.८१० % 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 – ४९२८       वषय मांक – २८ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३८/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग .१० 
अजंठानगर प रसरात पे ह ंग लॉक गटस द तीु चे कामे करणेकामी मे.ओमेगा एंटर ायजेस 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.९०० % 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 – ४९२९       वषय मांक – २९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९९७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०९ अ वये, भाग .१ 
तळवडे पीनगर येथील र ते खड मु माचे करणेकामी मे.सी.एल.इं जिनअस (िन.र. .६,९९,६९१/- [अ र  
र. .सहा लाख न या नव हजार सहाशे ए या नव] पे ा २५.८०० % 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 – ४९३०       वषय मांक – ३० 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग - अ भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९९९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१०७ अ वये, भाग .५ 
मधील र यांचे चेस खड मु म करणे व बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.सी.एल.इं जिनअस 
(िन.र. .६,९९,६९१/- [अ र  र. .सहा लाख न या नव हजार सहाशे ए या नव] पे ा २५.८०० % 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 – ४९३१       वषय मांक – ३१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९८७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
वषय - मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२५ अ वये, भाग .२६ 
       काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर येथे नाले व गटस चे करकोळ द ती करणेु बाबत. 
       वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ   कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९३२       वषय मांक – ३२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९९०/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७१ अ वये, भाग .१७ 
मधील र याची व इमारतीची द तीची व इमारतीची द ती वषयक कामे करणे कामी मेु ु . झम 
एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा १८.८६० % 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 – ४९३३       वषय मांक – ३३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१००१/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .६१ अ वये, भाग .१३ 
िनगड  गावठाण म ये मा हती फलक बचेस व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी 
(िन.र. .७,००,१३२/- [अ र  र. .सात लाख एकशे ब ीस] पे ा ३०.१७ % 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 – ४९३४       वषय मांक – ३४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१००३/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, भाग .४ 
म ये फायबर वाचनालय, मुतार , बस टॉप व बचेस बस वणेकामी मे.एस.ड . अजवाणी 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.२७० % 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 – ४९३५       वषय मांक – ३५ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१००५/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५७ अ वये, भाग .५ 
म ये बचेस, मुतार  बस वणे व वाचनालय बस वणेकामी मे.एस.ड . अजवाणी (िन.र. .७,००,२६४/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा ३०.१७० % 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 – ४९३६       वषय मांक – ३६ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०२८/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .८९ अ वये, भाग . 
व ानगर येथील संडास व मुता-यांची द ती करणेकामी मेु .मोटवाणी अँ ड स स (िन.र. .७,००,२८०/- 
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[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २४.९८९ % 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 – ४९३१७       वषय मांक – ३७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०२९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२९ अ वये, भाग .११ 
यमुनानगर मधील केशवराव ठाकरे मैदानाम ये व वध इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.मोटवाणी अँ ड स स (िन.र. .६,९९,९८१/- [अ र  र. .सहा लाख न या नाव हजार नऊशे ए याऐंशी] 
पे ा २६.९९ % 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 – ४९३८       वषय मांक – ३८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३०/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३९ अ वये, भाग .११ 
यमुनानगर मधील थाप य वषयक कामाची वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु .मोटवाणी 
अँ ड स स (िन.र. .७,००,१८०/- [अ र  र. .सात लाख एकशे ऐंशी] पे ा २७.९८९ % 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 – ४९३९       वषय मांक – ३९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३१/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, भाग .८ 
व ानगर येथील ए साईड बॅटर  प रसरातील र यांचे गटर करणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २८.९८९ % 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 – ४९४०       वषय मांक – ४०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०१३/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       वषय - मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये 

              भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगर म ये मंडप वषयक कामे करणेबाबत. 
वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९४१       वषय मांक – ४१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१००७/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४४ अ वये, भाग .९ 
संभाजीनगर म ये भुमीपुजन सां कृितक काय म जयंती पु यितथी व इतर मनपा समारंभासाठ  मंडप टेज 
यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. . ७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी] 
पे ा ५.५४९ % 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 – ४९४२       वषय मांक – ४२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०११/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .७५ अ वये, भाग .५ म ये 
ठक ठकाणी मंडप यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. . ७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख 
दोनशे एकोणऐंशी] पे ा ५.५४९ % 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 – ४९४३       वषय मांक – ४३ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१००९/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२३ अ वये, भाग .३ 
िचखली मधील व वध काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ५.५५० % 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 – ४९४४       वषय मांक – ४४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०१५/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भाग .१० 
अजंठानगर व आकुड  म ये मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस (िन.र. .५,६०,२२४/- 
[अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चो वस] पे ा ५.५४९ % 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 – ४९४५       वषय मांक – ४५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९८५/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, जल े  
.अ/९ कृ णानगर से.नं.२० प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु

मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस (िन.र. .५,९५,२३७/- [अ र  र. .पाच लाख पं या नव हजार दोनशे 
सदोतीस] पे ा २९.९९० % 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 – ४९४६       वषय मांक – ४६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/९८४/२०१३, द.८/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

   मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, जल े  
.अ/४ कुदळवाड  व िचखली प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकाु मी 

मे. ह .आय.पी.राव डे हलपस (िन.र. .६,३०,३६१/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार तीनशे एकस ] पे ा 
२९.९९० % 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 – ४९४७       वषय मांक – ४७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०३६/२०१३, द.१२/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

   मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग .१५ 
जाधवपाक कॉनर ते हाळसाकांत चौकापयत फुटपाथ करणेकामी मे.ओमेगा एंटर ायजेस 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २७.२७० % 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 – ४९४८       वषय मांक – ४८ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४०९/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४० अ वये, भाग .३९, 
४० ४१ मधील मनपा या व वध काय मांसाठ  मंडप वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
(िन.र. .९,३२,७६०/- [अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार सातशे साठ] पे ा २१.९९९ % 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 – ४९४९       वषय मांक – ४९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४११/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, िचंचवड भाग 
.२२ येथे महासाधु मोरया गोसावी यांचे संजीवन समाधी महो सवासाठ  सन २०१३-१४ साठ  मंडप 
यव था करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. . ७,४५,०९८/- [अ र  र. .सात लाख पंचेचाळ स 
हजार अ या नव] पे ा २१.४९९ % 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 – ४९५०       वषय मांक – ५० 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४०५/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२३ अ वये, ब भागात 
व वध ठकाणी मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. .७,००,१७४/- 
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[अ र  र. .सात लाख एकशे चौ-याह र] पे ा १७,४९९ % 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 – ४९५१       वषय मांक – ५१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/४०७/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, भाग .४१ 
गांधीनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सव सन २०१३-१४ साठ  मंडप 
यव था पुर वणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे (िन.र. . ६,९४,०१५/- [अ र  र. .सहा लाख चौ-या नव 
हजार पंधरा] पे ा २०.००० % 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 – ४९५२       वषय मांक – ५२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/३९३/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४३ अ वये, भाग .४१ 
गांधीनगर मधील णालयाची देखभाल द तीची व अनुषंिगक कामे करणेकामी मेु .क पल क शन 
(िन.र. .६,२९,८७३/- [अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार आठशे याह र] पे ा ३३.९८९ % 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 – ४९५३       वषय मांक – ५३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ब भाग िचंचवड 
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .ब /लेखा/८/का व/३९५/२०१३, द.२५/१०/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

   मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, भाग .४१ 
गांधीनगर मधील इं दरा गांधी उ डाणपूल प रसरात थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे ु
करणेकामी मे.क पल क शन (िन.र. .६,९६,५४०/- [अ र  र. . सहा लाख शहा नव हजार पाचशे 
चाळ स] पे ा ३३.९९० % 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 – ४९५४       वषय मांक – ५४ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – औ. .सं था मोरवाड  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं०१/का व/४९०/२०१३, द.१४/११/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
  औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  / कासारवाड  येथील खालील नमुद केले या उमेदवारांना 6 

(सहा) म हने कालावधीक रता र.  15,000/- एकञीत मानधनावर हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

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

ठराव मांक – ४९५५       वषय मांक – ५५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – क भाग  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /का व/४७४/२०१३, द.१४/११/२०१३ 

        वषय – तरतूद वग करणाबाबत. 
वषय मांक ५५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९५६       वषय मांक – ५६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५०९/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       वषय - थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .२६  

              अ वये, भाग .४ म ये गणगे शाळा व पोिलस वसाहत प रसरातील र यांचे कडेने  
              पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेबाबत. 
 वषय मांक ५६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९५७       वषय मांक – ५७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग - अ भाग  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०४२/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३६ अ वये, भाग .९ 
संभाजीनगर ठक ठकाणी एफ.आर.पी. वाचनालय बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अडे ट 

अ. . नांव पदनाम कालावधी मानधन 
1 ीमती. गलांडे पुनम भानुदास 

 

मानधन िनदेशक हॉ पीटल  हाउस कपींग 

 

सहा म हने 15,000/- 

2 ी.घिसंग जनादन व ठलराव मानधन िनदेशक वायरमन 

 

सहा म हने 15,000/- 
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एंटर ायजेस (िन.र. .७,००,२६३/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ेस ] पे ा १६.०९० % 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 – ४९५८       वषय मांक – ५८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०४३/२०१३, द.१३/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१२१ अ वये, भाग .१ 
तळवडे पीनगर येथे वाचनालय, बाकडे व बोड बस वणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस 
(िन.र. .७,००,२७७/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे स याह र] पे ा १६.३१० % 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 – ४९६९       वषय मांक – ५९ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग  
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /िन/का व/१०४५/२०१३, द.१४/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, वेणीनगर ते 
तळवडे र ता येथील उव रत ठकाणी फुटपाथ द ती व म ये दभाजक करणेकामी मेु ु .सूरज कॉ टर 
(िन.र. .७,००,२७९/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणप नास] पे ा २०.८३९ % 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 – ४९६०       वषय मांक – ६०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अ भाग िनगड  
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .अ /आ/२/का व/१४११/२०१३, द.१६/११/२०१३ 
       मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ अ वये, औ णक धुर करणासाठ  र ा 
टे पो भाडे  त वावर पुर वणेचे काम करणेकामी मे. ी जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत (िन.र. .६,१६,१२०/- [अ र  र. .सहा लाख लाख सोळा हजार एकशे वीस] पे ा ३०.००० % 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९६१       वषय मांक – ६१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/पीजी/१/का व/७२३/२०१३, द.७/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

  यशवंतराव च हाण मृती णालयाक रता आव यक असलेली प  अ म ये नमूद केलेली व वध पदे ह  
एक त मानधनावर ६ म ह याक रता भरणेस, तसेच सदर पदे वृ प ात जा हरात देऊन Walk In Interview ने 
भरणेस आ ण सदर पदांना तावातील प  ब म ये नमूद केले या अनुभवा माणे दरमहा एक त मानधन र कम 
अदा करणेस आ ण तावातील प  अ मधील १ ते ८ पदे भरेपयत दर सोमवार  Walk In Interview भरणेस 
तसेच सां यक  पदासाठ  BSc  Stat. या अहते ऐवजी कोण याह  शाखेचा पदवीधर अशी अहता कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९६२       वषय मांक – ६२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – उ ान थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ड/का व/२७१/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . २/१/२००८-०९ अ वये पंपळे िनलख स ह. नं.२७ आर ण . ३८७ 
येथे उदयान वकिसत करणेचा ट पा . २ सु  करणेबाबत.मे.ड . जी. बे हेकर  ( िन. र. .२,३५,३२,०३०/-  (अ र  

र. .दोन कोट  प तीस लाख ब ीस हजार तीस) पे ा ६.३०% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२,३१,५१,९८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ४९६३       वषय मांक – ६३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – अित मण वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अित/३/का व/१९०/२०१३, द. १/११/२०१३ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील अनिधकृत बांधकामे/अित मणे व द कारवाई 

       करणा-या पथका या संर णासाठ  पोिलस पथकाबाबत. 
 वषय मांक ६३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९६४       वषय मांक – ६४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक–मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/१अ/का व/१०१३/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 ी. शांत यंबक करणक ले, सेवािनवतृ लेखािधकार  यांना बँक ताळमेळ कामकाजाक रता द.२५/१०/२०१३ ते 
द.२४/०४/२०१४ अखेर ६ म ह यांक रता दरमहा र. . २५०००/- मानधनावर िनयु  देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९६५       वषय मांक – ६५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८८/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
वषय - मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, िचंचवड 

       मलैाशु द करण क ाअंतगत जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेबाबत.  

       वषय मांक ६५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९६६       वषय मांक – ६६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८५/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
वषय - मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४८ अ वये, 
       सांगवी मैलाशु द करण क ासाठ  इनलेट चबर बांधणेबाबत.  

 वषय मांक ६६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९६७       वषय मांक – ६७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८६/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .३० अ वये, आकुड  
मलशु द करण क ाअंतगत भाग .१५ म ये भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.पी.एन.नागणे 
(िन.र. .४२,०१,५६२/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार पाचशे बास ] पे ा १४.९३९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९६८       वषय मांक – ६८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/८८७/२०१३, द.१९/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 
कासारवाड  मलैाशु द करण क ाअंतगत भाग .२९ इं ायणीनगर म ये से १०, लांडगेनगर से. .७, 
राजवाडा प रसर इ याद  भागाम ये जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .एम. मातेरे इ ा.इ. ा.िल. 
(िन.र. .२८,००,५३८/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख पाचशे अडोतीस] पे ा १७.२८० % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९६९       वषय मांक – ६९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५६३/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .४ म ये नेवाळेव ती व हरगुडेव ती प रसरातील र याचे खड मु मीकरण करणेकामी 

मे.एम.पी.धो े क शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
३८.५०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १८,०८,५५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९७०       वषय मांक – ७०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५६२/२०१३, द.१८/११/२०१३ 
वषय - थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग 

       .१३ यमुनानगर मधील िमनाताई ठाकरे जलतरण तलाव प रसरात उव रत आर.सी.सी. 
       िसमािभंत बांधणे व जॉिगंग ॅक करणेबाबत. 
 वषय मांक ७० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९७१       वषय मांक – ७१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५७३/२०१३, द.२०/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .२९ 
अ वये, भाग .२ वेणीनगर येथील एकता हौ.सोसायट , हे ेवाड  आदश हौ.सोसायट , मुत  
हौ.सोसायट  येथे र या या कडेने ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.एस.ड . आजवानी 
(िन.र. .२३,३४,००६/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार सहा) पे ा ३१.९९०% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,६६,७२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माणे मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४९७२       वषय मांक – ७२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५७४/२०१३, द.२०/११/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .४५ 
अ वये, भाग .१७ मधील बजलीनगर आर.ओ.बी.ते सावरकर र यापयत या रे वे लाईन या बाजूचा 
र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. .२१,००,१८२/- (अ र  
र. .एकवीस लाख एकशे याऐंशी) पे ा १९.०९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,८४,०२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर 
या 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 – ४९७३       वषय मांक – ७३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  था/िन/४ड/का व/२८७/२०१३, द.२०/११/२०१३ 
       वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१४ अ वये, भाग  

                             .५९ सांगवी करसंकलन वभागीय कायालयाअंतगत फिनचरची कामे करणेबाबत.  

वषय मांक ७३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९७४       वषय मांक – ७४ 
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .  था/िन/३क/का व/२६१/२०१३, द.२०/११/२०१३ 
       वषय - मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग  

                             .७ च-होली येथे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण करणेबाबत. 
वषय मांक ७४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ४९७५       वषय मांक – ७५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – ई-ग हन स वभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/५०३/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

   ‘सारथी’हे पलाईन कर ता (Android / Apple base)मोबाईल बेस सॉ टवेअर तयार करणेकामीचे 
र. .1,87,200/- व ‘सारथी’ई-बुक (मराठ ) तयार करणेकामी र. .68,000/- असे एकूण र. .2,55,200/- 

इत या खचाचे कामकाज M/S. Tech 9 Services, Chinchwad, Pune- 33. यांचे माफत सदरचे दो ह  
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सॉ टवेअरचे तातड ची बाब हणुन महानगरपािलका वधापन दन द.११ ऑ टोबर, २०१३ रोजी वकिसत 
क न याचे उदघाटन करणेत आलेले असून सदर खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ४९७६       वषय मांक – ७६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  . व/मुका/४/का व/६४२/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२२/११-१२ मधील अ. .३ अ वये, मनपाचे 
से. .२३ जलशु द करण क ाक रता िनगड  ािधकरण विचंग टेशन जशुक पयत उ चदाब भुिमगत 
केबल टाकणे, या कामाक रता उ चदाब केबलची जोडणी करणेक रता िनगड  ािधकरण विचंग टेशन 
येथे बे व ेकस उभारणी करणेकामी मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .२१,५६,७९४/- [अ र  र. .एकवीस 
लाख छप न हजार सातशे चौ-या नव] पे ा १०.२० % 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 – ४९७७       वषय मांक – ७७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
सदंभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६३६/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, पंपर  िचंचवड 

शहरातील अ व ड भागांतगत चौकातील-उ ानातील कारंजे व धबधबे यांची देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.एनसीवाय इंटर ायजेस (िन.र. .१९,०४,७३५/- [अ र  र. . एकोणीस लाख चार हजार सातशे प तीस] 
पे ा १२.५२ % 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 – ४९७८       वषय मांक – ७८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.चं कांत साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६३५/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, पंपर  िचंचवड 

शहरातील ब व क भागांतगत चौकातील-उ ानातील कारंजे व धबधबे यांची देखभाल द ती करणेकामी ु
मे.एनसीवाय इंटर ायजेस (िन.र. .७,२४,२२६/- [अ र  र. . सात लाख चो वस हजार दोनशे स वीस] 
पे ा ८.२३९ % 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 – ४९७९       वषय मांक – ७९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६४१/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

        वषय - मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भोसर  सहल 

                  क  येथील व ुत यव थेचे वा षक प दतीने देखभाल द ती करणेबाबतु .  

 वषय मांक ७९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९८०       वषय मांक – ८०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६४०/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

        वषय - व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, सन २०१३-१४ साठ  

                  मनपा या अ भाग काय े ातील वीर सावरकर उ ान व दगादेवी उ ानातील द यांची वु  

                  अनुषंिगक व ुत सा ह यांची देखभाल व द ती करणेबाबतु .  

 वषय मांक ८० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९८१       वषय मांक – ८१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६३७/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .६ अ वये, िचंचवड येथील 

ीधरनगर उ ान येथे नवीन पोल उभे क न काश यव था करणेकामी मे.यश इले ो लाईन 
(िन.र. .६,८५,८५५/- [अ र  र. .सहा लाख पं याऐंशी हजार आठशे पंचाव न] पे ा ३२.१०० % 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 – ४९८२       वषय मांक – ८२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपरेु 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६३८/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, बजलीनगर 
िचंचवड येथील राज ी शाह उ ानु , मरळ उ ान व ेमलोक पाक उ ान येथे नवीन डेकोरेट ह पोल उभे 
क न काश यव था करणेकामी मे. व प इले क स अँ ड इं ज. (िन.र. .६,४९,९९७/- [अ र  
र. .सहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे स या नव] पे ा २७.९९७ % 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 – ४९८३       वषय मांक – ८३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/मुका/४/का व/६३९/२०१३, द.१८/११/२०१३ 

         मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .३/१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, सन २०१३-१४ 
साठ  मनपा या क भागांतगत वकसीत असणा-या उ ानातील द यांची व अनुषंिगक व ुत सा ह यांची 
देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अँ प इले क स (िन.र. .९,६६,९२७/- [अ र  र. .नऊ लाख सहास  
हजार नऊशे स ावीस] पे ा ३५.८०० % 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 – ४९८४       वषय मांक – ८४  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२४/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

          

   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२१.१०.२०१३ ते द.२७.१०.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१२४/२०१३ द.२०.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९८५       वषय मांक – ८५  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 

 संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२५/२०१३, द.२०/११/२०१३. 
   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२८.१०.२०१३ ते द.३.११.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१२५/२०१३ द.२०.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९८६       वषय मांक – ८६  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक–मा.आशा शडगे 

 संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२६/२०१३, द.२०/११/२०१३. 
  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.४.११.२०१३ ते द.१०.११.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१२६/२०१३ द.२०.११.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४९८७       वषय मांक – ८७  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – मु य लेखा प र क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा. वनया तापक र 

 संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२३/२०१३, द.२०/११/२०१३. 
  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

ऑ ट बर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४९८८       वषय मांक – ८८  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – वायसीएमएच 
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/भांडार/२/का व/२००/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  यशवंतराव च हाण मृती णालया या श या वभागातील Equitron Flash Autoclave  मशीन 

चे नाद त ु Controller द तीकामीु /पुरवठाकरणेकामी मे. पे म एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेशी करारनामा 
न करता लघु म दरानुसार येणारा खच र. .३४,०००/-  ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९८९       वषय मांक – ८९  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/११४५/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, अ 
भागातील जल े  .अ/७ म ये आकुड  गावठाण द वाड , व ठलवाड  इ. भागात सुधारणा करणेसाठ  
ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे, जोड करणे, हॉ ह बस वणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट (िन.र. .२८,०१,१११/- [अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे अकरा] 
पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४९९०       वषय मांक – ९०  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग  
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५७५/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

        मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .२४ 
अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाणम ये पे चा बागेमधील र यास ड यू.बी.एम.बी.एम. करणे व 
पावसाचे पा यासाठ  आर.सी.सी.पाईप टाकणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन (िन.र. .१४,४७,७८५/- 
(अ र  र. .चौदा लाख स ेचाळ स हजार सातशे पं याऐंशी) पे ा ३३.५०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१०,७७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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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 – ४९९१       वषय मांक – ९१  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य वभाग  
सुचक – मा.आशा शडगे       अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/५७६/२०१३, द.२०/११/२०१३ 

        मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  
  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अमु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .५६ 

अ वये, भाग .१७ मधील पंपर  िचंचवड पॉिलटे नल ते बजलीनगर आर.ओ.बी. पयतचा र ता 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. . २१,००,७९२/- (अ र  
र. .एकवीस लाख सातशे या नव) पे ा १९.१९९% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,८२,३३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर 
या 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 – ४९९२       वषय मांक – ९२  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – उ ान वभाग 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/८९५ /२०१३, द.२१/११/२०१३ 

         मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

   मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .१/-२०१३-१४ बाब .१ अ वये, व ठल खमाई उ ान 
देखभाल करणेकामी मे.अ जत वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था या ठेकेदाराला िन वदा र. .३,०१,६४४/- 
(वा षक) पे ा २४.४७ ट के कमी दराने) [अ र  र. .तीन लाख एक हजार सहाशे च वेचाळ स] ३ वष 
कालावधीसाठ  देणेस व याकामी येणारे य  खचास व यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक – ४९९३       वषय मांक – ९३   
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ -  मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव.      
  मा. थायी सिमती ठराव .४४५३ दनांक २३/१०/२०१३ मधील प ातील अ. . ४ मधील 
२३३/२७ हा मजकूर वगळ यात येऊन व याऐवजी २१२/५६ हा मजकूर समा व  कर यास मा यता 
दे यात येत आहे.   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
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ठराव मांक – ४९९४       वषय मांक – ९४ 
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.संिगता भ डव,े मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
       सन २०१३ -१४ चे अंदाजप काम ये तावात नमूद के या माणे तरतूद वग करणेस मा यता 
दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. . १०,८४,०००/-)  
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
 
ठराव मांक – ४९९५       वषय मांक – ९५  
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
       अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग थाप य 
वभागाकड ल काह  कामांना कमी तरतूद असलेमुळे हया कामांची देयके अदा करता येत नाह . तर  सन २०१३-
१४ या मुळ अंदाजप कातील एका कमी तरतूद असले या कामास एकूण र. . १९,५०,०००/- (अ र  र. . 
एकोणीस लाख प नास हजार फ ) एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच नवीन 
कामाम ये होणा-या बचतीमधून तावासोबत जोडले या याद माणे तरतूद वग करणे आव यक आहे. तर  अ 
भागातील २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य उ ाने वकास कामा या तरतुद म ये वाढ/घट 

करणेस मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .१९,५०,०००/-) 
         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

            --------- 
 
ठराव मांक – ४९९६       वषय मांक – ९६ 
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ - मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
        दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे डांगण यमुनानगर, िनगड  यांचा बहउु शेीय डांगणात समोवश 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
ठराव मांक – ४९९७       वषय मांक – ९७  
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा. मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ - मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
        िनगड  ािधकरण ४५ मी. ं द या पाईन र यावर ल म य दभाजकास काब ग व चेनिलंक फेसींग ु
करणे कामास सन २०१३-१४ या अंदाजप कास पान . ४६२ .७९ अ वये र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद 
होती. परंतू अंितम बील व दर वाढ देयक अदा करणेस र. .३,००,०००/- कमी पडत अस याने पान .४७१ 
वर ल अ. .१८५ वर ल मनपा ह ीतील उ ानातील तलावातील पा यावर पयावरणपुरक या क न व छ 
करणे कामातील र. . १०,००,०००/- या तरतूद तून र. .३,००,०००/- ची वजावट क न वर ल कामावर वग 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
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ठराव मांक – ४९९८       वषय मांक –  ९८ 
दनांक – २६/११/२०१३        
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.संिगता भ डव े
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
      पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात अ भाग व मु यालयाम ये तावात 
नमूद केले माणे वाढ/घट कर यास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
ठराव मांक – ४९९९       वषय मांक –  ९९ 
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये तावात नमूद केले माणे वाढ/घट 
कर यास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .१७.०० लाखात) 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
ठराव मांक – ५०००       वषय मांक – १००  
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
   ब भागाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये तावात नमूद केले माणे 
फेरबदल कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
ठराव मांक – ५००१       वषय मांक – १०१  
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा. मा.संिगता भ डवे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
   ब भागाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतूद म ये तावात नमूद केले माणे 
फेरबदल कर यास मा यता दे यात येत आहे.(वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 
           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
 
ठराव मांक – ५००२       वषय मांक – १०२  
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा.संिगता भ डव े      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.संिगता भ डव,े मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 
   ब मु यालयाकड ल सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामां या  
तरतूद म ये तावात नमूद केले माणे वाढ/घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२०००००/-) 
          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
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ठराव मांक – ५००३       वषय मांक – १०३  
दनांक – २६/११/२०१३        वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/३२९/२०१३, द.२६/११/२०१३ 

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
                  नवी द ली येथे ३ डसबर ते ६ डसबर २०१३ अखेर होणा-या अबन मो बिलट  इं डया या 

प रषदेसाठ  Principal Sponsorship हणून दयावयाची र. .७,००,०००/- (अ र  र. .सात लाख फ ) 
Institute of Urban Transport यांना अदा करणेस व सदर र कम  JNNURM Funds मधून देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
 
ठराव मांक – ५००४       वषय मांक – १०४  
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.चं कांत वाळके, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
       को रया वॉटर अ ड वे ट वॉटर व स असो. यांनी दनांक १ ते ७ डस १३ या दर यान कायशाळा 
सेऊल (को रया) येथे आयो जत केली आहे. या कायशाळेला उप थत राहणेसाठ  पाणीपुरवठा 
वभागाकड ल काय. अिभयंता ज.म.बरशेटट  यांना आमं त केले आहे व यासाठ  सदर दौ-याचा सव खच 
सं था करणार आहे. तर  सदर कायशाळेस उप थत राहणेसाठ  ी.ज.म.बरशेटट  का.अ. यांना परवानगी 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            --------- 
 
ठराव मांक – ५००५       वषय मांक – १०५  
दनांक – २६/११/२०१३          
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- गायकवाड जग दश जामदेव, मु य आरो य िनर क यांचा द.२२/११/२०१३ चा अ पल अज. 
 वषय मांक १०५ कामी मा.आयु  यांचा अहवाल अपे त अस याने तो ा  झा यानंतरचे 
सभेचेवेळ  वषय मांक १०५ चा वचार करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.           
      --------- 
 
ठराव मांक – ५००६       वषय मांक – १०६  
दनांक – २६/११/२०१३         
सुचक – मा.अ णा भालेकर      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०६/२०१३-१४ अ वये देह आळंद  र ता साखळ  ू
८-२५० क.मी.ते १५-२५० क.मी.(मोशी जाधववाड  हदद या र यापासून आळंद  गावापयत) ३० 
िम.ड पी माणे उवर त कामे करणे नवीन अलाय मट म ये सी.ड .वक बांधणे मे.धने र क शन (िन. 
र. . ८,९९,९०,४३०/- अ र  र. . साठ कोट  न या नव लाख न वद हजार चारशे तीस फ ) पे ा 
१८.१७९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,७३,१२,६२३/- अ र  र. . सात कोट  
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याह र लाख बारा हजार सहाशे ते वस फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर 
िसमट लोखंड या तीनह  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 या अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

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

 

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           थायी सिमती 
                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/ १११९ /२०१३ 

दनांक - २८/११/२०१३. 

    
  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

          पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 

 


