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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 
मा.ःथायी सिमती 

कायर्पिऽका बमांक - ५८ 
सभावृ ांत 

 

िदनांक- ३०.४.२०१३         वेळ-  दपारी ु ३.00 वाजता 
 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक  ३०/४/२०१३ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली 
होती. सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

 

१) मा. जगताप नवनाथ द ू   - सभापती 
      २) मा. चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ३)    मा. छाया जगन्नाथ साबळे 
 ४)    मा. सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि   
 ५) मा. भालेकर अरुणा िदलीप 

६) मा. वाघेरे सिुनता राजेश 
 ७) मा. महेशदादा िकसन लांडगे 
 ८) मा. बारणे माया सतंोष 

९) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
१०) मा. लोंढे गणेश नारायण 
११) मा. भोंडवे सिंगता राजेंि 

१२)   मा. शेंडगे आशा सखुदेव  
 

यािशवाय मा.डॉ.ौीकर परदेशी Ð आयु , मा.मुढें, मा.कारचे, मा.कुलकण , 
मा.ढेरे, मा.दरगडेुु , मा.फंुदे Ð सहा यक आयु , मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे - 
ू.शहरअिभयतंा, मा.सरुगुडे Ð िवकास अिभयतंा, मा.काची, मा.गायकवाड Ð ू.आरो य 
वै िकय अिधकारी,मा.पवन साळवे- अित. वै िकय अिधकारी, मा.चव्हाण Ð सह शहर 
अिभयतंा, मा.भोसले - मखु्यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.िनकम, .मा.बरशेट्टी, मा.स यद  
मा.किपले, मा.थोरात,मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.िपरजादे, मा.दांगट, 
मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे Ð कायर्कारी अिभयंता,  मा.कांबळे - ू.िशक्षणािधकारी 
(माध्यिमक),मा.डॉ.गोरे Ð पशु वै िकय अिधकारी मा.चव्हाण Ðआरो य कायर्कारी 
अिधकारी, मा.पोमण Ð सगंणक अिधकारी, हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  

 
----------------- 
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उपिःथत सन्मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा 
कामकाजात दाखल करुन घेणेत आले :- 

 
िवषय बमांक २३ -  िन.नो.ब.१२/१-१२-१३ मधील कामाचा करारनामा 
                  करणेबाबत Ð सह शहर अिभयतंा (िव/यां)  
िवषय बमांक २४ -  िन.नो.ब.G4b/6/194/2011-12   मधील अ.ब. ४१ अन्वये  

                  वॉडर् ब. १३ मध्ये ःथापत्य िवषयक कामे करणे –  

                  मा.चिंकांत वाळके, मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव. 
िवषय बमांक २५ -  िन.नो.ब.G4b/6/194/2012-13 मधील अ.ब. ९१ अन्वये  
                  ःथापत्य िवषयक कामे करणे -मा.चंिकांत वाळके,  

                  मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव. 
िवषय बमांक २६ -  िन.नो.ब.G4b/6/194/2011-12   मधील अ.ब. १४४ अन्वये  
                  ःथापत्य िवषयक कामे करणे. मा.चंिकांत वाळके,  

                  मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव. 
 

िदनांक २३/४/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-५७) 
सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 
 

ठराव बमांक Ð ३३२२      िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभागÐमध्यवत सािहत्य भांडार, 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे      अनुमोदकÐमा.चंिकांत वाळके 

      संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मसाभां/५/कािव/२३८/२०१३ िद.१०/०४/२०१३.      
िवषय - वाय सी एम रु णालयातील अतंगर्त व बाहय पिरसराची दैनंिदन  

 साफसफाईबाबत.. 
       िवषय बमांक १ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२३      िवषय बमांक Ð २ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभागÐिव ुत मुख्य  कायार्. 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.िव/िन/५/कािव/२७४/२०१३ िद.४/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.१५/२०१२-१३ मधील अ.ब.५ 
अन्वये, ब ूभागा अंतगर्त मनपा भवन उप िवभागातील सवर् झोपडपट्टीमध्ये 
िदवाब ी व्यवःथेचे नतुनीकरण करणेकामी मे.िनशांत इलेिक्शकल्स 
(िन.र.रू.४६,८७,८००/- [र.रू.सेहेचाळीस लाख सत्याऐंशी हजार आठशे] पेक्षा 
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४१.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू कामाचा करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२४      िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð वायसीएमएच 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर     अनुमोदकÐमा.शकंुतला धराडे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे ब.िव/मंुपुर,वायसीएमएच/२३/२०१३, िद.१८/०४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

वाय.सी.एम.हॉःपीटल येथील िलफ्ट्स चे वािषर्क देखभाल दरुःती ु (सन 
२०१३-१४) मे.ओटीस इलेव्हेटर कंपनी (इं) िलिमटेड या उत्पादक कंपनीकडन थेट ू
पध्दतीने करारनामा करून, करवून घेणेस व त्याकामी येणारा खचर् 
र.रू.७,१८,७०१/- (र.रू.सात लाख अठरा हजार सातशे एक) पैकी र.रू. 
३,५९,३५०/- मे.ओटीस इलेव्हेटर कंपनी (इं) िलिमटेड यांस आगावू अदा करणेस 
व उवर्िरत खचर् र.रू.३,५९,३५१/- काम पुणर् झालेनतंर अदा करणेस मान्यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२५      िवषय बमांक Ð ४ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð जलिनसारण 
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे     अनमुोदकÐमा.माया बारणे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/२/कािव/४३१/२०१३ िद.१८/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील अ.ब.१ 
अन्वये, सांगवी मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त सांगवी मुळानगर येथे पंप हाऊसच्या 
मोक या जागेत िरटेिनंग वॉल व िसमािभंत बांधणेकामी मे.ौी साईकृपा 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९२,६३,८७६/- [र.रू. याण्णव लाख ऽेस  हजार आठशे 
शहा र] पेक्षा १४.५४ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदारा बरोबर 
कामाचा करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२६      िवषय बमांक Ð ५ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभागÐमध्यवत सािहत्य भांडार 
सचुक Ð मा.आशा शेंडगे     अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मसाभां/४/कािव/३००/२०१३ िद.२०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
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मनपाच्या कायर्के्षऽातील ःमशानभूमींमध्ये तीन वषर् कालावधीसाठी 
काळजीवाहक नेमणेकामी ूिसध्द केलेल्या ई-िन.ब.१२/१२-१३ मधील िनिवदेतील 
अट ब.११ अन्वये इच्छक असलेल्या ु १)अहले सनु्नतवल जमात कुरेशी मिःजद 
२)सयंु  िभःती महासंघ ३)िपंपरी िचचंवड मिुःलम वेलफेअर अन्ड कॄःतान 
ईदगाह किमटी. या ३ धमार्दाय संःथांना िकमान वेतन दर र.रू.९,१८९=९० मधून 
सिव्हर्स टॅक्स, पी.एफ., ई.एस.आय. ची रक्कम वगळता उवर्रीत र.रू. ७,०७९/- 
ूित मिहना ूित कमर्चारी ूमाणे व शासकीय िवमा िनधी अंतगर्त कामगाराचा 
िवमा उतरिवणेचा खचर् अदा करून ूित दफनभमूीसाठी ४ काळजीवाहक करारनामा 
करून नेमणेस व याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२७      िवषय बमांक Ð ६ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð पाणीपुरवठा  
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे     अनमुोदकÐमा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.ब. पाप/ु६/कािव/४४१/२०१३ िद.९/४/२०१३.      
िवषय - मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.३/७९/२०१२-१३ मधील  
       से.ब.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िातील क्लोरीनेटसर् व क्लोरीन  
       हाऊसची व्यापक देखभाल दरुःतीची कामे करणेबाबतु .. 
       िवषय बमांक ६ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३२८      िवषय बमांक Ð ७ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभागÐ झोिनपू ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे     अनुमोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.झोिनपू/ःथा/िन/कािव/५२८/२०१३,   
        िद.२०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३  मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, ूभाग ब.३४ गांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये २६ िसट्सचे दमजली ु
शौचालय बांधणेकामी मे.बी.एम.शेट्टी (िन.र.रू.३२,६४,७५९/- [र.रू.ब ीस लाख 
चौस  हजार सातशे एकोणसाठ] पेक्षा २२.५० % जाःत) ) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ु
दर मजुंर दराने र.रू.३९,९९,३३०/- पयत काम करून घेण्यास तसेच िनिवदा 
अटीूमाणे िसमेंट, लोखंड या मटेरीयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा 
करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 

  
ठराव बमांक Ð ३३२९      िवषय बमांक Ð ८ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð मध्यवत  औषध भांडार 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके     अनुमोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मऔभां/१/कािव/७६/२०१३ िद.२०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

शासन िनणर्य ब.डीपीआर/२०११/ू.ब.४९९/२०११ ूशासन १, मऽंालय, 
मुबंई ४०००३२ िद.२९/५/२०१२ नुसार िहन्दःथान अनँ्टीबायोिटक्स िलु .पुणे या 
कें िशासनाच्या अंगीकृत कंपनीकडन ू थेट पध्दतीने १) Inj.Ampicilin IP 500 mg = 

5000 व्हायल २) Cap. Cephalexin IP 500 mg = 10000 Cap. ३) Tab. 

Ciprofloxacin IP 500 mg + Tinidazole IP 600 mg = 25000 Tab औषधे खरेदी 
करणेकामी एकूण र.रू.१,३४,८९९/- (र.रू.एक लाख चौतीस हजार आठशे 
नव्वाण्णव) रकमेचे आदेश िनगर्िमत करणेत आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३०      िवषय बमांक Ð ९ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे     अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/लेखा/८/कािव/८४/२०१३िद.२३/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

ःथापत्य िवभागासाठीच्या इतर खचर् अमीम धन मंजुर र.रू.१,०००/- मध्ये 
वाढ करून १०,०००/- (र.रू.दहा हजार फ ) करण्यास व खरेदीच्या बीलाची मयार्दा 
र.रू.५००/- ऐवजी र.रू.१,०००/- करण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३१      िवषय बमांक Ð १० 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ðमुख्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनुमोदकÐमा.संिगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा. मुख्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/३०/२०१३िद.२५/४/२०१३.      

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागातील िद.११.३.२०१३ ते १७.३.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. मलेुप/१/कािव/३०/२०१३ 
िद.२५.४.१३ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३२      िवषय बमांक Ð ११ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð मखु्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर     अनुमोदकÐमा.सुिनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा. मुख्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/३१/२०१३िद.२५/४/२०१३.      

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागातील िद.१८.३.२०१३ ते २४.३.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. मुलेप/१/कािव/३१/२०१३ िद.२५.४.१३ 
अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३३      िवषय बमांक Ð १२ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð मखु्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर     अनमुोदकÐमा.माया बारणे 
सदंभर्:-मा. मुख्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/३२/२०१३िद.२५/४/२०१३.      

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागातील िद.२५.३.२०१३ ते ३१.३.२०१३ अखेर संपणा-या 
आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. मुलेप/१/कािव/३२/२०१३ 
िद.२५.४.१३ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३४      िवषय बमांक Ð १३ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð मुख्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे     अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा. मुख्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/३३/२०१३िद.२५/४/२०१३.      

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागातील िद.१.४.२०१३ ते ७.४.२०१३ अखेर संपणा-या आठवड्याचा 
मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. मलेुप/१/कािव/३३/२०१३ िद.२५.४.१३ अन्वये 
पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३३३५      िवषय बमांक Ð १४ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð सगंणक 
सचुक Ð मा.माया बारणे     अनुमोदकÐमा.संिगता भोंडवे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.संगणक/६/कािव/१८५/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या मालम ेचे वेबबेस पध्दतीने Google Earth इमेजचा वापर करून 
Geo Tagging करून संगणक ूणाली िवकसीत करणेसाठी Tech 9 Services यांचे 
दर सवर् करांसह असून त्यांचे दर सवार्त कमी असून त्यांनी ३० % रक्कमेची 
आगाऊ मागणी केलेली आहे. Tech 9 Services यांचेकडन सदरचे कामासाठी ू
र.रू.१,९४,०००/- (र.रू.एक लाख चौ-यांण्णव हजार) इतका खचर् अपेिक्षत असून 
सदरचे काम करारनामा न करता करून घ्यावयाचे असलेने याकामास मान्यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३६      िवषय बमांक Ð १५ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके     अनमुोदकÐमा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१२१/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२६/२०१२-१३ मधील अ.ब.१४ 

अन्वये, वॉडर् ब.९२ सांगवी गावठाण भागातील रःत्याचे तसेच पवारनगर ते 
ढोरेनगर येथील िवकास आराखड्यातील रःत्याचे डांबरीकरण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटारीया (िन.र.रु. २३,९०,२८९/- [र.रू.तेवीस लाख नव्वद हजार दोनशे 
एकोणनव्वद] पेक्षा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. 
२०,६८,०७८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३७      िवषय बमांक Ð १६ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा. शकंुतला धराडे     अनुमोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१२०/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -   
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२६/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ 
अन्वये, काळेवाडी वॉडर् ब.७८ ज्योितबा कॉलनी, कालीका मिंदर, पिरसरात 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.एच.सी.कटारीया 
(िन.र.रु.२३,१५,३१६/- [र.रू.तेवीस लाख पंधरा हजार तीनशे सोळा] पेक्षा १७.६० 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,०३,२११/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३८      िवषय बमांक Ð १७ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग - ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदकÐमा.माया बारणे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/११९/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.४४ 

अन्वये, वॉडर् ब.८१ मधील िपंपरी पुलापासनू साई इनक्लेव्ह पयत १८ मी.डी.पी. 
रःत्याचे कडेने फुटपाथ करणेकामी मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रु.२३,३१,९०७/- 
[र.रू.तेवीस लाख एकतीस हजार नऊशे सात] पेक्षा २२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,८५,५९२/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३३९     िवषय बमांक Ð १८ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.गणेश लोंढे     अनुमोदकÐमा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/११८/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.४७ अन्वये, 

ूभाग ब.९३ सोनवणे हॉःपीटल व भागातील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.ए.आर.नायडू (िन.र.रु.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  हजार चारशे चौदा] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१३,४४,७२५/- पयत काम 
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करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
 
ठराव बमांक Ð ३३४०      िवषय बमांक Ð १९ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदकÐमा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/११७/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.६६ अन्वये, 
ूभाग ब.९२ सांगवी येथील ढोरे गल्ली ब.१ पिरसरामध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू (िन.र.रु.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे चौदा] पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने 
र.रू.१३,२६,०५१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानुसार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३४१      िवषय बमांक Ð २० 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे     अनुमोदकÐमा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१२२/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२६/२०१२-१३ मधील अ.ब.८ 

अन्वये, ूभाग ब.९७ िपंपळेगुरव भागातील रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटारीया (िन.र.रु. २१,४७,५२६/- [र.रू.एकवीस लाख 
स ेचाळीस हजार पाचशे सव्वीस] पेक्षा १७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१८,५८,०३९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३३४२      िवषय बमांक Ð २१ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे     अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१२४/१३िद२५/४/२०१३.      
िवषय - मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील ूभाग  
       ब.४८ (जुना वॉडर् ब.७६) मधील िठकिठकाणी डी.पी.व नॉन डी.पी. 
      रोडच्या कडेने फुटपाथ करणेबाबत. 
       िवषय बमांक २१ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३४३      िवषय बमांक Ð २२ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे     अनुमोदकÐमा.संिगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/८२/२०१३ िद.२५/४/२०१३.      
िवषय - मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील   
       इंिायणीनगर येथील संत ाने र िबडा सकुंल मधील ःथापत्य िवषयक  
       कामे करणेबाबत.. 
       िवषय बमांक २२ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 

 
 

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले-  
 
ठराव बमांक Ð ३३४४      िवषय बमांक Ð २३ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     िवभागÐिव ुत मुख्य कायार्. 
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे     अनुमोदकÐमा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयतंा यांचे जा.ब./िव/िन/४/कािव/२७६/२०१३ िद. ३०/४/२०१३.      

मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या िव तु मुख्य कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 

अ.ब.१ अन्वये मनपा अिधकारी व अिभयतें यांस ३ G नेटसेटर/डॉगल सिुवधा 
पुरिवणेकामी मे. टाटा टेिलसिव्हर्सेस महारा  िल. (िन.र.रू.२०,२३,२००/- [र.रू.वीस 
लाख तेवीस हजार दोनशे) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ु रकमेच्या ३GB करीता 
र.रु.४५०/- व ५GB करीता र.रु.५६२/- या दराने आलेली िनिवदा सवार्त कमी 
दराची असल्याने त्यांचेकडन ूःतावात नमुद कामाचा करारनामा करुन घेणेत ू
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आलेला असून त्यांना कामाचा आदेश देण्यात आलेला असलेने त्याचे अवलोकन 
करेणत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३४५     िवषय बमांक Ð २४ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३      
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके      अनुमोदक Ð मा.गणेश लोंढे 

      सदंभर्:- मा.चिंकांत वाळके, मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव- 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका ःथापत्य मुख्य कायार्लयाकडील 

िन.नो.ब.G4b/6/194/2011-12   मधील अ.ब. ४१ अन्वये वॉडर् ब. १३ िदघी येथे 
िठकिठकाणी ःथापत्यिवषयक कामे करणे. मे. समुन कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.१८,६८,६३८/- अक्षरी र.रु. अठरा लाख अडस  हजार सहाशे अडोतीस पेक्षा ु
९.७० % कमी)  या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रु. १७,७१,७४९/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा मंजूर दराने िनिवदा अटी शत ूमाणे 
बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेू त 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३४६      िवषय बमांक Ð २५ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३      
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदक Ð मा.गणेश लोंढे 

      सदंभर्:- मा.चिंकांत वाळके, मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव-  
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका ःथापत्य मखु्य कायार्लयाकडील 

िन.नो.ब.G4b/6/194/2011-12   मधील अ.ब. ९१ अन्वये वॉडर् ब. १३ िदघी येथील 
गायकवाड नगर, िवजय नगर, कृंणानगर, ौीराम कॉलनी इ. िठकिठकाणचे 
पावसाळी गटसर् व इतर कामे करणे मे. समुन कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१४९७२३१/- 
अक्षरी र.रु. चौदा लाख सत्यान्नो हजार दोनशे एकतीस पेक्षा १२.५० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रु. १३९५५८०/- पयत काम करुन घेणेस 
तसेच िनिवदा मजूंर दराने िनिवदा अटी शत ूमाणे बाजारभावानसुार मटेिरयलच्या 
िनधार्रीत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन ू
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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---------- 
ठराव बमांक Ð ३३४७     िवषय बमांक Ð २६ 
िदनांक Ð ३०/४/२०१३     
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदक Ð मा.गणेश लोंढे 

      सदंभर्:- मा.चिंकांत वाळके, मा.गणेश लोंढे यांचा ूःताव 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका ःथापत्य मखु्य कायार्लयाकडील 
िन.नो.ब.G4b/6/194/2011-12   मधील अ.ब. १४४ अन्वये वॉडर् ब. १३ िदघी येथील 
स.न.ं ६६ मधील दफनभूमीस वेटींग शेड व इतर ःथापत्यिवषयक कामे करणे. मे. 
समुन कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८६७४५५/- अक्षरी र.रु. अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे पचं्चावन्न पेक्षा ३.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दू राने   
र.रु. १८९२१९८/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा मंजूर दराने िनिवदा अटी 
शत ूमाणे बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

यानतंर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जािहर केले. 
    

     ( नवनाथ द  ूजगताप ) 

सभापती 
         ःथायी सिमती 

                           िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
                          िपंपरी - ४११ ०१८. 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक - नस/४/कािव/४२२/२०१३ 
िदनांक- ०२/०५/२०१३.       

      

ूत - सवर् संबंिधत शाखाूमखु व शाखािधकारी यांचेकडे 

पुढील यो य त्या कायर्वाहीसाठी रवाना.     


