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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी-४११ ०१८. 
मा.स्थायी सलमती 

काययपत्रिका क्रमािंक-३१ 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक-  ६.११.२०१२          वेळ-  िपुारी ३.00 वाजता 
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.स्थायी सलमतीची साप्ताहीक सभा 
मिंगळवार, दिनािंक ६/११/२०१२ रोजी िपुारी ३.00 वा. महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय 
इमारतीमधीि महापौर मधकुरराव रामचिंद्र पवळे सभागहृात आयोजजत करणेत आिी होती. 
सभेस खािीि सन्मा.सिस्य उपजस्थत होते. 

 

१) मा.जगिीश शटे्टी    - सभापती 
   २) मा.अपवनाश (िािा) टेकावड े
   ३) मा.चिंद्रकािंत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.पवनया प्रदिप (आबा) तापकीर 
   ५)   .  .                 द्र 
   ६) मा.               
   ७) मा.                  
   ८) मा.ठोंबरे सुभद्रा ईश्वर 
   ९) मा.भोसिे राहुि हनुमिंतराव  
   १०) मा.भािेकर अरुणा दििीप 
   ११) मा.अजश्वनी गजानन चचिंचवड-ेपाटीि 
   १२) मा.सोनकािंबळे चिंद्रकािंता िक्ष्मण  
 यालशवाय मा.प्रकाश किम-अतत.आयुक्त, मा.      , मा.मुिंढे, मा.कारच,े मा.पवार, 
मा.ढेरे, मा.टेकाळे,   .    , मा.िरुगुड,े  .   -सहा.आयुक्त, मा.घाडगे-मुख्यिेखापररक्षक, 
मा.चाकणकर -प्र.नगरसचचव, मा.कािंबळे - प्र.शहर अलभयिंता, मा.सुरगुड-ेपवकास अलभयिंता, 
मा.चव्हाण, मा.भोसिे – मुख्य िेखापाि, मा.डॉ.जगिाळे - प्र.आरोग्य वैद्यककय अचधकारी, 
  . व     व  – अतत. वैद्यकीय अचधकारी, मा.ढगे,   .     ,   .     , मा.रामिास 
जाधव, मा.शरि जाधव, मा.कुिळे, मा.कपपिे,   .     , मा.पठाण, मा.िडकत, 
  .      ,  .      मा.पपरजािे, मा.साळवी, मा.िािंगट -कायय.अलभयिंता,  .   व  - 
            (       ), मा.गायकवाड – जनसिंपकय  अचधकारी, डॉ.गोरे – पशुवैद्यकीय 
अचधकारी,   .  व  , अजग्नशामक अचधकारी मा.िळवी – सुरक्षा अचधकारी, मा.पाटीि- 
प्रशासन अचधकारी (आस्था) मा.पाटीि – प्राचायय आटीआय हे अचधकारी सभेस उपजस्थत 
होते. 

--------- 
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 उपस्थि् सन्मा.सदथ्ाांचे सांम्ीप्रमाणे खालील ऐनवेळचे ववष् सभा कामकाजा् 
दाखल करुन घेणे् आले :- 
 
पवषय क्रमािंक ७६) :- कामगार कल्याण अचधकारी यािंच ेवापराकरीता वाहन खरेिी  

   करणेबाबत...  

 

पवषय क्रमािंक ७७) :- तरतूि वगय करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे  
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ७८) :- यशविंतराव चव्हाण स्मतृी रुग्णाियातीि िॉण्ड्री उपकरणाचा वापर 

करुन मनपा रुग्णािय/िवाखान्यािंतीि लिननची (कपड्याची) धिुाई 
करणेबाबत... 

 
पवषय क्रमािंक ७९) :- मोशी डुडुळगाव वडमुखवाडी व च-होिी येथे जितनिःसारण नलिका 

टाकणे व उवयरीत भागात  अिंतगयत नलिका टाकणेबाबत... 
 

पवषय क्रमािंक ८०) :- तरतुिीमध्ये प्रस्तावात नमुिप्रमाणे फेरबिि करणेबाबत-मा.चिंद्रकािंता 
सोनकािंबळे, मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

 

पवषय क्रमािंक ८१) :- तरतुिीमध्ये प्रस्तावात नमुिप्रमाणे फेरबिि करणेबाबत-मा.चिंद्रकािंता 
सोनकािंबळे, मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

 

पवषय क्रमािंक ८२) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे, मा.राहुि 
भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ८३) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि  

भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ८४) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि 

भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
पवषय क्रमािंक ८५) :- मोशी कचरा डपेो येथे महापालिकेमाफय त चािू वषी १०००० 

वकृ्षारोपण करणेबाबत-मा.राहूि भोसिे मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे यािंचा 
प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ८६) :- वकृ्षारोपण करणेबाबत - मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे  

यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ८७) :- मनपाची व्यायामशाळा अिंशतिः अनुिान तत्वावर चािपवणेस  
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िेणेबाबत - मा.जगिीश शटे्टी, मा.राहूि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
 

पवषय क्रमािंक ८८) :- तरतूि वगय करणेबाबत - मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे 
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ८९) :- तनगडी जकात नाका भक्ती शक्ती चौक तनगडी पुणे – ४११०४४ येथे 

नाष्टा सेंटर सुरु करणेबाबत - मा.सोनािी जम मा.चिंद्रकािंत वाळके 
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ९०) :- सािंगवी येथीि स.निं.६ येथीि उद्यानाच े िेखभाि करणेबाबत - 

मा.सुषमा तनपुरे मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९१) :- पपिंपळे तनिख प्रभाग ५४ मधीि मनपाची व्यायामशाळा अिंशतिः 

सेवाशुल्क तत्वावर िेखभाि चािनकामी िेणेबाबत - मा.सुषमा 
तनपुरे, मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ९२) :-  सभा आयोजनाबाबत-मा.सोनािी जम मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा 

प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९३) :- रक्कम वगय करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर मा.चिंद्रकािंत वाळके  

यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९४) :- पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच ेअिंिाजपिक छपाईबाबत –  

मा.सोनािी जम मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९५) :- नळ कनेक्शन िेणेबाबत - मा.सोनािी जम,मा.अरुणा भािेकर यािंचा 

प्रस्ताव... 
पवषय क्रमािंक ९६) :- तरतुि वगीकरण करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत  

वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९७) :- तरतूि वगय करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा.अरुणा भािेकर यािंचा 

प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ९८) :- तरतूि वगय करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर,मा.चिंद्रकािंत वाळके 

यािंचा प्रस्ताव... 
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पवषय क्रमािंक ९९) :- कचरा उचिण्ड्याची आवश्यकता तनमायण होत असल्याने जािा वाहने 
िावून काम करुन घेणेबाबत-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके 
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक १००) :- सिंतोष काटे यािंस मनपाच ेआककय टेक्ट पॅनेिवर नेमण्ड्यास व त्यािंस 

आककय टेक्ट पवषयक कामे िेणेबाबत-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत 
वाळके यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक १०१) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत 

वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १०२) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत 

वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १०३) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत 

वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १०४) :- तरतूि वगीकरण करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत 

वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १०५) :- तरतुि वगय करणेबाबत-मा.सुषमा तनपुरे, मा.अरुणा भािेकर यािंचा 

प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १०६) :- गाळेधारकािंना २५ वषे कािावधीकरीता योग्य त्या भाड े िराने व 

अटीशतीनुसार भाड े कराराने िेणेबाबत- मा.सुषमा तनपुरे, 
मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक १०७) :- पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीन े महात्मा फुिे 

स्मतृीदिनासाठी पवपवध काययक्रम आयोजजत करणेबाबत-मा.अरुणा 
भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक १०८) :- मे.इन्राककिं ग कन्सल्टीिंग इिंजजतनअररिंग (प्रा.) लि. यािंची सल्िागार  

म्हणून नेमणूक करणेबाबत-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड े
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक १०९) :- तरतुि वगीकरण करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे मा.अरुणा भािेकर 

यािंचा प्रस्ताव... 
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पवषय क्रमािंक ११०) :- तरतुि वगीकरण करणेबाबत - मा.सुषमा तनपुरे,मा.अरुणा भािेकर 

यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक १११) :- जागततक ऑलििंपपक दिनातनलमत्त ऑलििंपपक ज्योत रॅलिकरीता 

पवद्यार्थयाांसाठी उपमा व चहाच ेवाटप केिेबाबत-मा.अरुणा भािेकर, 
मा.अपवनाश टेकावडे यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ११२) :- महाराष्र राज्य कबड्डी असोलसएशन ककशोर गट मुिे व मुिी  

कबड्डी सराव लशबीरासाठी नाष्टा व भोजनाचे बीिाबाबत-मा.अरुणा 
भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
 

पवषय क्रमािंक ११३) :- तरतूि वगय करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावडे  
यािंचा प्रस्ताव... 

 
पवषय क्रमािंक ११४) :- दिवाळी अिंकािंची खरेिी करणेबाबत -मा.अरुणा भािेकर मा.अपवनाश  

टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ११५) :- रक्कम िेखालशषायवर वगय करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर,  

मा.अपवनाश टेकावडे यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ११६) :- वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय करणेबाबत - मा.अरुणा भािेकर,  

मा.अपवनाश टेकावडे यािंचा प्रस्ताव... 
 
पवषय क्रमािंक ११७) :- तळवड ेयेथीि जळीतग्रस्तािंना मानवतावािी दृष्टीकोणातून आचथयक  

मित करणेबाबत-मा.अरुणा भािेकर,मा.अपवनाश टेकावडे यािंचा 
प्रस्ताव... 

--------- 
अ) दिनािंक २५/१२/२०१२ रोजी झािेल्या सभेतीि ठराव क्रमािंक १५२४     

मध्ये मे सुरज कॉन्रॅक्टर याऐवजी मे सिंजय कॉन्रॅक्टर अशी िरुुस्त नोंि 
करुन दिनािंक २५/१०/२०१२ रोजी झािेल्या सभेचा (काययपत्रिका क्रमािंक -
२९) सभावतृ्तािंत कायम करणेत आल्याच ेमा.सभापती यािंनी प्रकट केिे. 

 
ब) दिनािंक ३०/१०/२०१२ रोजी झािेल्या सभेचा (काययपत्रिका क्रमािंक-३०)  

सभावतृ्तािंत कायम करणेत आल्याच ेमा.सभापती यािंनी प्रकट केिे. 
--------- 
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ठराव क्रमािंक –  १७३९                 पवषय क्रमािंक - १ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग–उद्यान 
सुचक – मा.राहुि भोसिे                 अनुमोिक–मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.उद्यान/४/कापव/५४४/१२ दि.१४/०९/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंची लशफारस पवचारात घेऊन -  
 मनपाच्या उद्यान पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-२०१३ अन्वये, वकृ्षसिंवधयन 
पवभागासाठी वकृ्षसिंरक्षक िोखिंडी पपिंजरे खरेिी करणेकामी मे.रेखा इिंजजतनअरीिंग 
(तन.र.रू.४१,६१,५००/- [र.रू.एक्केचाळीस िाख एकसष्ट हजार पाचशे] पेक्षा २१.०९ % जास्त) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे तसेच वर नमूि केिेप्रमाणे वकृ्षसिंवधयन पवभागासाठी 
वकृ्षसिंरक्षक िोखिंडी पपिंजरे पुरपवणेच्या कामासाठी कमी पडणारी तरतूि वकृ्षसिंवधयन 
पवभागाच ेवकृ्षगणना (पान क्र.२ खचय बाजू अ.क्र. २५)  या िेखालशषायवरीि रक्कम रुपये 
१,००,००,०००/- मधनु ३५ िक्ष वकृ्षसिंरक्षक िोखिंडी पपिंजरे खरेिी (पान क्रमािंक २ खचय बाजू 
अ.क्र.२७) या िेखालशषायवर वगय करणेस तसेच यापुढीि सिग तीन वषे आवश्यक असणारे 
वकृ्षसिंरक्षक िोखिंडी पपिंजरे खरेिी मे.रेखा इिंजज. वक्सय यािंचकेडून प्रस्ततू तनपविा नोटीस 
क्रमािंक ३/२०१२-२०१३ च ेमिंजूर िर रक्कम रुपये ११८९/- प्रतत नग याप्रमाणे खरेिी करणेस 
व त्यापोटी येणा-या प्रत्यक्ष खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७४०                   पवषय क्रमािंक - २ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.पवनया तापकीर                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१६९/१२ दि.१५/१०/२०१२      
  मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७७ अन्वये, 
पपिंपरीवाघेरे प्रभाग क्र.७४ मधीि वैभवनगर व इतर भागातीि नवीन रस्ते हॉटलमक्स 
पध्ितीने डािंबरीकरण करणेकामी मे.ठाकुर इिंराप्रोजेक्टस प्रा.लि. (तन.र.रू.२३,३४,२२९/- 
[र.रू.तेवीस िाख चौतीस हजार िोनश ेएकोणतीस] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेिाराकडून 
तनपविा मिंजूर िराने र.रू.२३,७७,४१२/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
                    ------------- 
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ठराव क्रमािंक –  १७४१                    पवषय क्रमािंक - ३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.सोनािी जम                       अनुमोिक–मा.सुषमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१७०/१२ दि.१५/१०/२०१२           
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१० अन्वये, 
प्रभाग क्र.८९ मधीि सन ७० ते २६ या डी.पी. रस्त्याच ेहॉटलमक्स चनेेज ० ते ५०० मी 
पयांत डािंबरीकरण करणे कामी मे.अजवानी इिंरास्रक्टर प्रा.लि. (तन.र.रू.४६,६७,७४३/- [र.रू. 
शहेेचाळीस िाख सिसुष्ट हजार सातश ेिेचाळीस] पेक्षा २.२५ % कमी) या ठेकेिाराकडून 
तनपविा मिंजूर िराने र.रू.४७,९०,८५५/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –   १७४२                   पवषय क्रमािंक - ४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–स्थापत्य 

सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                       अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच े जा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२२०/१२ दि.१५/१०/२०१२     
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.११ अन्वये, 
वॉडय क्र.२४ इिंद्रायणीनगर मधीि नाल्यावर चतैन्य पाकय च्या मागे व कमयवीर सोसायटी 
जवळ सी.डी.वकय  बािंधणेकामी मे.एन.जी.पडवळ (तन.र.रू.७४,६९,६५०/- [र.रू.चौ-याहत्तर िाख 
एकोणसत्तर हजार सहाश ेपन्नास] पेक्षा १.०० % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर 
िराने र.रू.७७,६४,७०१/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनयमानुसार व तनपविेतीि तनपविा 
अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक 
िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि 
करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 
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ठराव क्रमािंक – १७४३                     पवषय क्रमािंक - ५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                       पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा.अरुणा भािेकर                  अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवडे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५४१/१२ दि.२०/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.८१ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/१५ पपिंपरीवाघेरे पाण्ड्याच्या टाक्यािंना रिंगसफेिी व स्थापत्य पवषयक कामे 
करणेकामी मे.शुभम उद्योग (तन.र.रू.७,४३,५९८/- [र.रू.सात िाख िचेाळीस हजार पाचश े
अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा २३.४० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७४४                   पवषय क्रमािंक - ६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– मध्यवती भािंडार 

सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                 अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र. मभािं/१/कापव/३१९/१२ दि.२५/१०/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच े कक्रडा पवभागासाठी िॉकसय खरेिीकामी ई-तन.क्र.१/१२-१३ अन्वये िघुत्तम 
तनपविाकार मे.रेखा इिंजजतनअररिंग वक्सय, मोहननगर, चचिंचवड-१९. यािंच ेिॉकसयच ेिर एकूण 
र.रू.८,४९,६९५/- [र.रू.आठ िाख एकोणपन्नास हजार सहाश े पिंच्यान्नव] जस्वकृत करून, 
करारनामा करून पुरवठा आिेश तनगयत केिेिा असल्याने प्रस्तुतकामी केिेल्या सिंपविेची 
मादहती अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
                                     ------------- 
ठराव क्रमािंक – १७४५                     पवषय क्रमािंक - ७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                  अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५५१/१२ दि.२२/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.५७ अन्वये, 
वॉडय क्र.७२ मधीि मनपा इमारतीची रिंगरिंगोटी व इतर स्थापत्य पवषयक िरुुस्तीची कामे 
करणेकामी मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (तन.र.रू.९,३२,९०३/- [र.रू.नऊ िाख बत्तीस हजार 
नऊश े तीन] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच े अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
                               ------------- 



 9 

ठराव क्रमािंक –  १७४६                    पवषय क्रमािंक - ८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.छाया साबळे                       अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५५३/१२ दि.२२/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७५ अन्वये, 
पपिंपरीवाघेरे प्रभाग क्र.७४ मनपा इमारती सिंडास ब्िॉक मुता-यािंची स्थापत्य पवषयक िरुुस्ती 
करणेकामी मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ िाख चाळीस हजार 
िोनश े सत्यान्नव] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
                                      ------------- 
ठराव क्रमािंक – १७४७                     पवषय क्रमािंक - ९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                  अनुमोिक–मा.सुभद्रा ठोंबरे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५५५/१२ दि.२२/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१५ अन्वये, 
वॉडय क्र.७२ मधीि गटसय पेव्हीिंग ब्िॉक व इतर स्थापत्य पवषयक िरुुस्ती करणेकामी 
मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (तन.र.रू.९,३२,९०३/- [र.रू.नऊ िाख बत्तीस हजार नऊश े तीन] 
पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७४८                     पवषय क्रमािंक - १० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.राहुि भोसिे                  अनुमोिक–मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५५७/१२ दि.२२/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३१ अन्वये, 
पप िंपरीवाघेरे प्रभाग क्र.७४ मधीि बिंि पाईप गटर, पेव्हीिंग ब्िॉक व इतर स्थापत्य पवषयक िरुुस्ती 
करणेकामी मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ िाख चाळीस हजार िोनश े
सत्यान्नव] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 
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ठराव क्रमािंक –  १७४९                   पवषय क्रमािंक - ११ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.अजश्वनी चचिंचवड े               अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५५९/१२ दि.२२/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१२ अन्वये, वॉडय 
क्र.७२ मधीि नव्याने ताब्यात आिेिे रस्ते व चर डब्ल्यू.बी.एम.पध्ितीने खडीकरण 
करणेकामी मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (तन.र.रू.९,३३,६८३/- [र.रू.नऊ िाख तेहतीस हजार 
सहाश ेत्र्याऐिंशी] पेक्षा ३६.९६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
                                 ------------- 

ठराव क्रमािंक – १७५०                    पवषय क्रमािंक - १२ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.अपवनाश टेकावड े                अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५६४/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.८२ अन्वये, 
प्रभाग क्र.८९ मध्ये रस्ता खोिाईचे चर भरणे कामी मे.एन एन लशिंगाड े(तन.र.रू.८,८६,९८७/- 
[र.रू.आठ िाख शहाऐिंशी हजार नऊश ेसत्याऐिंशी] पेक्षा ३३.३३ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच े अविोकन करणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७५१                   पवषय क्रमािंक - १३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.पवनया तापकीर                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५६६/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.९९ अन्वये, 
थेरगािंव वॉडय क्र.८३ मधीि कैिासनगर, रायव्हर कॉिनी व इतर पररसरात रस्त्यािंची 
िरुुस्ती करणेकामी मे.एन एन लशिंगाड े (तन.र.रू.९,३३,६८३/- [र.रू.नऊ िाख तेहतीस हजार 
सहाश ेत्र्याऐिंशी] पेक्षा ३३.५० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
   ------------- 
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ठराव क्रमािंक – १७५२                   पवषय क्रमािंक - १४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–– ड प्रभाग 
सुचक – मा.सोनािी जम                       अनुमोिक–मा.सुषमा तनपरेु 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५६८/१२ दि.२०/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.८३ अन्वये, 
पपिंपरी वाघेरे प्रभाग क्र.७३ मधीि मनपा इमारती, सिंडास ब्िॉक मुता-याची स्थापत्य 
पवषयक िरुुस्तीची कामे करणे कामी मे.शुभम उद्योग (तन.र.रू.८,४०,२९७/- [र.रू.आठ िाख 
चाळीस हजार िोनश ेसत्यान्नव] पेक्षा ३०.०६ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७५३                   पवषय क्रमािंक - १५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                       अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५७०/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३२ अन्वये, 
काळेवाडी वॉडय क्र.८० मध्ये ककरकोळ िरुुस्ती व िेखभािीची कामे करणेकामी 
मे.व्ही.के.एिंटरप्रायझसे (तन.र.रू. ८,८६,९८७/- [र.रू.आठ िाख शहाऐिंशी हजार नऊश े
सत्याऐिंशी] पेक्षा ३०.५० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत 
आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
  ------------- 

ठराव क्रमािंक – १७५४                  पवषय क्रमािंक - १६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– 

सुचक – मा.राहुि भोसिे                 अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:- १) मा.वैशािी जवळकर मा.मिंिाककनी ठाकरे यािंचा प्रस्ताव. 
 २) मा.मदहिा व बाि कल्याण सलमती सभा दिनािंक २५/१०/२०१२ ठराव क्र.२७, 
महानगरपालिकेच्या मदहिा व बािकल्याण योजने मधीि दिपाविी तनलमत्त प्रस्तावात 
नमुि आठ दठकाणी आठवडा बाजाराच ेआयोजन करण्ड्यास व त्याकररता प्रत्येकी पन्नास 
स्टॉि उभारणेकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे तसेच महानगरपालिकेच्या 
मदहिा व बािकल्याण योजनेमधीि दिपाविी तनलमत्त दिनािंक ८/११/२०१२ ते १२/१२/२०१२ 
या कािावधीत खािीिप्रमाणे व दठकाणी आठवडा बाजाराच े आयोजन करण्ड्यास व 
त्याकररता ३५ स्टॉि उभारणेकामी येणा-या प्रत्यक्ष खचायस मान्यता िेण्ड्यात येत आहे. 
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अ.क्र सिंस्थेच ेनािंव दठकाण 

०९ पपिंपरी चचिंचवड मदहिा बचतगट महासिंघ 
व कै.सौ.मतनषा भाऊसाहेब भोईर रस्ट, 
चचिंचवड 

प्रेमिोक पाकय  िळवीनगर, 
चचिंचवड 

 

सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही करण्ड्यात यावी. 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

-------- 
ठराव क्रमािंक – १७५५                  पवषय क्रमािंक - १७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– स्थापत्य 
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                 अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/१अ/कापव/५४९/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.अमुख्यािय/HO/१/ २०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.३४ अन्वये, मोहननगर वॉडय क्र.४० मधीि जून्या मनपा शाळा इमारतीच ेनुतनीकरण 
करणेकामी मे.पप्रझम एन्टरप्रायजेस (तन.र.रू.११,२०,०००/- [र.रू.अकरा िाख वीस हजार] 
पेक्षा १५.३५. % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. ९,९५,४८४/- पयांत काम 
करून घेणेस तसेच तनयमानुसार व तनपविेमधीि तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, 
िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 
झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 
अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच े अविोकन 
करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७५६                   पवषय क्रमािंक - १८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.पवनया तापकीर                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२५३/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.६९ 
अन्वये, प्र.क्र.३१ मधीि इमारतीची ककरकोळ िरुुस्तीची कामे व रिंगरिंगोटी अनुषिंचगक कामे 
करणे (नवीन प्र.क्र. ३९) कामी मे.प्रमोि िक्ष्मण कु-ड े(तन.र.रू.८,४०,१००/- [र.रू.आठ िाख 
चाळीस हजार शिंभर] पके्षा १७.१७% कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 
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ठराव क्रमािंक – १७५७                  पवषय क्रमािंक - १९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा. राहुि भोसिे                अनुमोिक–मा.सुभद्रा ठोंबरे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२५१/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/१३ मधीि अ.क्र.१५० अन्वये, प्रभाग 
क्र.२३ वॉ.क्र.६५ चचिंचवडमध्ये वॉडयस्तरीय कामे करणेकामी मे.भािेराव कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.५,६०,२२४/- [र.रू.पाच िाख साठ हजार िोनश े चोपवस] पेक्षा २८.२८ % कमी) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –   १७५८                 पवषय क्रमािंक - २० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सोनािी जम                       अनुमोिक–मा.सुषमा तनपरेु 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२४६/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.४५ 
अन्वये, प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथे दठकदठकाणी मादहतीिशयक फिक रस्त्यासाठी 
थमायप्िॉस्ट पेन्ट मारणे, खचु्याय बसपवणे इ.स्थापत्य पवषयक कामे करणे (जुना प्र.क्र.३३) 
कामी मे.िेव कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,३९,५०१/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार पाचश े
एक] पेक्षा २८.९७ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७५९                  पवषय क्रमािंक - २१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                  अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२३८/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.३४ 
अन्वये, प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथीि बािभवन पररसरात फुटपाथ िरुुस्त करणे व 
स्थापत्य पवषयक सुधारणािंची व िरुुस्तीची कामे करणे (जुना प्र.क्र.३३) कामी मे.िेव 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,३९,९५०/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार नऊशे पन्नास] पेक्षा 
३२.३७ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने 
त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 
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 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७६०                  पवषय क्रमािंक - २२ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                       अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२४४/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.५१ 
अन्वये, प्रभाग क्र.४० खराळवाडी मधीि बािभवन इमारतीची स्थापत्य पवषयक 
सुधारणािंची व िरुुस्तीची कामे करणे (जुना प्र.क्र.३३) कामी मे.िेव कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.८,३९,५०५/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार पाचश ेपाच] पेक्षा २८.९७ % कमी) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७६१                     पवषय क्रमािंक - २३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.अरुणा भािेकर                  अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवड े
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२४२/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.२१ 
अन्वये, प्र.क्र.४० खराळवाडी महाजन हॉस्पीटि व कामगार नगर मधीि रस्त्याचे 
साईटपट्टी व टेंचसच े खडीकरण व डािंबरीकरण करणे (जुना प्र.क्र.३३) कामी मे.िेव 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,३९,५००/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार पाचश]े पेक्षा २६.२७ 
% कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच े
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------ 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १७६२                     पवषय क्रमािंक - २४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२४०/१२ दि.२५/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.२६ 
अन्वये, प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथीि कामगार नगर मधीि गणपती मिंिीर पररसरात 
स्थापत्य पवषयक सुधारणािंची व िरुुस्तीची कामे करणे (जुना प्र.क्र.३३) कामी मे.िेव 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,३९,९५०/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार नऊशे पन्नास] पेक्षा 
३१.२७ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने 
त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७६३                   पवषय क्रमािंक - २५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.अपवनाश टेकावड े               अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२०८/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.५७ 
अन्वये, प्रभाग क्र.१८ वॉडय क्र.५६ ककवळे पवकासनगर भागातीि नाल्यािंची िरुुस्ती 
करणेकामी मे.शुभश्री कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस हजार] 
पेक्षा ३४.८७ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७६४                   पवषय क्रमािंक - २६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                  अनमुोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२१२/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१०८ अन्वये, 
प्रभाग क्र.१८ वॉडय क्र.५६ ककवळे पवकासनगर मध्ये स्थापत्य पवषयक कामे करणेकामी मे.शभुश्री 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचेचाळीस हजार] पेक्षा ३१.८७ % कमी) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
ठराव क्रमािंक –   १७६५                   पवषय क्रमािंक - २७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सोनािी जम                       अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२१०/१२ दि.२५/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.७८ 
अन्वये, प्रभाग क्र.१८ वॉडय क्र.५७ ककवळे मध्ये स्थापत्य पवषयक कामे करणेकामी 
मे.शुभश्री कन्स्रक्शन (तन.र.रू. ७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस हजार] पेक्षा ३३.८७ 
% कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच े
अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –   १७६६                   पवषय क्रमािंक -२८  
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                  अनुमोिक–मा.सुभद्रा ठोंबरे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२१४/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.७ अन्वये, 
प्रभाग क्र.१८ वॉडय क्र.५६ ककवळे पवकासनगर भागात पेव्हीिंग ब्िॉक बसपवणेकामी मे.शुभश्री 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस हजार] पेक्षा ३४.९७ % कमी) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७६७                    पवषय क्रमािंक - २९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                  अनुमोिक–मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२३२/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.४६ 
अन्वये, वॉडय क्र.३१ मधीि रस्त्यािंच ेरेंचसे खड्ड ेव चर खडीमुरुमाने बुजवून BBM पध्ितीने 
डािंबरीकरण करणेकामी मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन (तन.र.रू.८,४०,२००/- [र.रू.आठ िाख 
चाळीस हजार िोनशे] पेक्षा ३३.९० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७६८                     पवषय क्रमािंक - ३० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.अजश्वनी चचिंचवड े                 अनुमोिक–मा.राहुि भासिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२३६/१२ दि.२५/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.२३ 
अन्वये, प्र.क्र.३९ जुना वॉडय क्र.३२ सिंततुकाराम नगर येथीि रस्त्यावरीि रेंचसे िरुुस्तीची 
कामे करणेकामी मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,२८,२००/- [र.रू.सात िाख अठ्ठावीस 
हजार िोनश]े पेक्षा ३०.९० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७६९                    पवषय क्रमािंक - ३१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.छाया साबळे                       अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२३४/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१०३ 
अन्वये, प्र.क्र.२१ िळवीनगर मधीि खड्ड े बीबीएम WBM पध्ितीने करणेकामी 
मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन (तन.र.रू. ७,४४,६०६/- [र.रू.सात िाख चव्वेचाळीस हजार सहाश े
सहा] पेक्षा ३०.९० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत 
आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७७०                 पवषय क्रमािंक - ३२ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                  अनमुोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२०६/१२ दि.२३/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१५७ अन्वये, 
प्रभाग क्र.४१ गािंधीनगर येथीि कमयवीर हौ.सोसायटी पररसरात फुटपाथ िरुुस्त करणे व स्थापत्य 
पवषयक सधुारणािंची व िरुुस्तीची कामे करणे (जुना प्रभाग क्र.३३) कामी मे.उपेंद्र कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.८,३९,५५७/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार पाचश ेसत्तावन्न] पेक्षा २७.७२ % कमी) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन 
करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------ 

ठराव क्रमािंक – १७७१                  पवषय क्रमािंक - ३३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा. सषुमा तनपरेु                 अनमुोिक–मा.राहूि भोसिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२५९/१२ दि.२५/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.५२ अन्वये, 
प्र.क्र.२० वॉ.क्र.६० चचिंचवडनेगर मधीि रस्त े खडीमरुुमाचे करणेकामी मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू. ७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचेचाळीस हजार] पेक्षा ३०.९० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------ 

ठराव क्रमािंक – १७७२                   पवषय क्रमािंक - ३४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.पवनया तापकीर                 अनमुोिक–मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२२०/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१५२ अन्वये, 
प्रभाग क्र.१८ वॉ.क्र.५६ ककवळे पवकासनगर शाळा इमारतीची व िेखभािीचे ककरकोळ िरुुस्तीची 
कामे करणेकामी मे.बरखा इिंटरप्रायझेस (तन.र.रू.७,४५,०००/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस हजार] पेक्षा 
२३.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच े
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७७३                  पवषय क्रमािंक - ३५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े                अनमुोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२१८/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१२८ 
अन्वये, प्रभाग क्र.२३ वॉ.क्र.६६ केशवनगर मध्ये स्थापत्य पवषयक िेखभािी व व 
सुधारणािंची कामे करणेकामी मे.बरखा इिंटरप्रायझसे (तन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात िाख 
पिंचचेाळीस हजार अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
ठराव क्रमािंक – १७७४                   पवषय क्रमािंक - ३६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा. सुभद्रा ठोंबरे                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
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सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२१६/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१२० अन्वये, 
चचिंचवड वॉ.क्र.६४ मधीि शाळा इमारतीची िरुुस्ती व िेखभाि व स्थापत्य सुधारणािंची पवषयक 
कामे करणे कामी मे.बरखा इिंटरप्रायझसे (तन.र.रू.८,४०,३३६/- [र.रू.आठ िाख चाळीस हजार 
तीनश े छत्तीस] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७७५                  पवषय क्रमािंक - ३७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                          पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                  अनमुोिक–मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२४९/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१२६ अन्वये, 
प्र.क्र.२४ वॉ.क्र.६७ रामकृष्ण मोरे नाट्यगहृ प्रभागािंतगयत वॉडयस्तरीय कामे करणेकामी मे.रोशनाई 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू.५,६०,१३०/- [र.रू.पाच िाख साठ हजार एकश ेतीस] पेक्षा २८.५० % कमी) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –   १७७६                 पवषय क्रमािंक - ३८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.सोनािी जम                   अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२५५/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१०० 
अन्वये, प्रभाग क्र.४१ गािंधीनगर मधीि भागवत गीता मिंिीर व कमयवीर हौ.सोसायटी 
पररसरात रस्त्याच ेसाईडपट्टी रेंचसेच ेखडीकरण व डािंबरीकरण करणे (जुना प्रभाग क्र.३३) 
कामी मे.एन.एन.लशिंगाड े (तन.र.रू.८,३९,५००/- [र.रू.आठ िाख एकोणचाळीस हजार पाचश]े 
पेक्षा २३.५० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७७७                पवषय क्रमािंक - ३९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सुचक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                 अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
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सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२२४/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.९७ अन्वये, 
प्रभाग क्र.२३ वॉडय क्र.६६ केशवनगर मध्ये आवश्यकतपे्रमाणे पावसाळी गटर करणे व इिंटरिॉकीिंग 
ब्िॉक बसपवणेकामी मे.बरखा इिंटरप्रायझेस (तन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू. सात िाख पिंचेचाळीस हजार 
अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७७८                  पवषय क्रमािंक - ४० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                          पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा. छाया साबळे                      अनमुोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२२२/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.१२५ अन्वये, 
प्रभाग क्र.२२ वॉ.क्र.६४ चचिंचवड गावठाणा मध्ये वॉडयस्तरीय कामे करणेकामी मे.बरखा इिंटरप्रायझेस 
(तन.र.रू. ५,६०,२२४/- [र.रू.पाच िाख साठ हजार िोनश े चोवीस] पेक्षा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७७९                   पवषय क्रमािंक - ४१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                          पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा. राहुि भोसिे                  अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२३०/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.२९ अन्वये, 
प्र.क्र.२३ (वॉ.क्र.६६) केशवनगर मध्ये भीमनगर िोंढेनगर भागात स्थापत्य पवषयक काम े
करणेकामी मे.सिुाम बी.गुिंड कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात िाख पिंचेचाळीस हजार 
अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

 
 
ठराव क्रमािंक – १७८०                  पवषय क्रमािंक - ४२ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.पवनया तापकीर                  अनमुोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
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सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२२८/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.४ अन्वये, 
प्र.क्र.२२ (वॉ.क्र.६४) चचिंचवडगावठाण मध्ये स्थापत्य पवषयक िेखभािी व सधुारणािंची काम े
करणेकामी मे.सिुाम बी.गुिंड कन्स्र.(तन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात िाख पिंचेचाळीस हजार 
अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८१                  पवषय क्रमािंक - ४३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.सभुद्रा ठोंबरे                  अनमुोिक–मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२२६/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.८ अन्वये, 
प्र.क्र.२३ (वॉ.क्र.६६) केशवनगर रस्त्याचे साईडपट्टी रेंचसे पट्टी रेंचेस क्रॉसकट खड्ड ेइ.चे खडीकरण 
BBM करणेकामी मे.सिुाम बी.गुिंड कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०९८/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस 
हजार अठ्ठय्ान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत 
आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८२                  पवषय क्रमािंक - ४४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ब प्रभाग 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े                अनमुोिक–मा. सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.बप्र/एएमसी/कापव/८/२५७/१२ दि.२५/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ब प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२/२०१३ मधीि अ.क्र.२ अन्वये, 
प्र.क्र.१९ (वॉ.क्र.५९) वाल्हेकरवाडी ते रावेत रस्त्यापासून पिंपीिंग स्टेशनपयांतचा रस्ता 
खडीमुरुमाचा करणेकामी मे.सुिाम बी.गुिंड कन्स्रक्शन (तन.र.रू.७,४५,०९५/- [र.रू.सात िाख 
पिंचचेाळीस हजार पिंच्यान्नव] पेक्षा ३४.१८ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १७८३                  पवषय क्रमािंक - ४५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– क प्रभाग 
सुचक – मा. अजश्वनी चचिंचवड े                अनुमोिक–मा.राहूि भोसिे 
सिंिभय:-मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे जा.क्र.कप्र/िेखा/तन.क./१५/कापव/४४२/१२ दि.१९/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या क प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.१/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१२ अन्वये, 
वॉडय क्र.१३ गुळवेवस्ती स्थापत्य पवषयक सुधारणा कामे करणेकामी मे.शुभश्री कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.९,२५,४३६/- [र.रू. नऊ िाख पिंचवीस हजार चारश ेछत्तीस] पेक्षा २३.७२ % कमी) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८४                    पवषय क्रमािंक - ४६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–मध्यवती भािंडार 

सचुक – मा. चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                 अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.मभािं/२/कापव/२५४/१२ दि.३१/१०/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या जकात, िेखा व मोरवाडी आय.टी.आय. पवभागासाठी आवश्यक ०३ नग 
२० KVA UPS तनपविेतीि िघुत्तम तनपविाकार मे.मोनाचय टेक्नॉिॉजी, पुणे यािंचकेडून 
िघुत्तम तनपविा िराने र.रू. १०,७६,७९३/- [र.रू.िहा िाख शहात्तर हजार सातश ेत्र्यान्नव] 
मध्ये खरेिी करणेकामी करण्ड्यात आिेल्या करारनाम्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८५                   पवषय क्रमािंक - ४७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– मध्यवती भािंडार 

सुचक – मा. राहूि भोसिे                 अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.मभािं/६/कापव/३४१/१२ दि.३१/१०/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
 मनपाच े यशविंतराव चव्हाण रूग्णाियाकरीता ७७४४ नग बेडलशट व ३५२ नग 
मॅरेसेस (गािी) खरेिीकामी ई-तन.सु.क्र.१७/२-१२-१३ अन्वये िघुत्तम तनपविाकार मे.श्री.िगुाय 
लसिेक्शन थेरगािंव यािंच ेउक्त बेडलशटच ेिर एकूण र.रू.११,८०,९६०/- व मे.स्टार फॅब्रीक्स, 
तनगडी यािंच ेउक्त मॅरेसेस (गािी) च ेिर एकूण र.रू.९,०७,८०८/- मध्ये करारनामा करून 
पुरवठा आिेश तनगयत करणेस व प्रस्तुतकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १७८६                      पवषय क्रमािंक - ४८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                            पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                      अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५७३/१२ दि.३१/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   

 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.४ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/१ वाकड पररसरात पाणीपुरवठा पवषयक ककरकोळ िरुुस्तीची कामे करणेकामी 
मे.श्री कॉन्रॅक्टर (तन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात िाख सत्तेचाळीस हजार चारश े  चौ-
याऐिंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत 
आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८७                   पवषय क्रमािंक - ४९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा. छाया साबळे                      अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५७५/१२ दि.३१/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.२० अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/८ पपिंपळेतनिख पररसरात पाणीपुरवठा पवषयक ककरकोळ िरुुस्तीची कामे 
करणेकामी मे.श्री कॉन्रॅक्टर (तन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात िाख सत्तेचाळीस हजार चारश े 
चौ-याऐिंशी] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८८                   पवषय क्रमािंक - ५० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा. राहुि भोसिे                 अनुमोिक–मा.सुषमा तनपरेु 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५७७/१२ दि.३१/१०/२०१२      
  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/१२ पपिंपळेगुरव पररसरात पाणीपुरवठा पवषयक ककरकोळ िरुुस्तीची कामे 
करणेकामी मे.भक्ती एिंटरप्रायझसे (तन.र.रू.७,४५,४८९/- [र.रू.सात िाख पिंचचेाळीस हजार 
चारश े एकोणनव्वि] पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७८९                   पवषय क्रमािंक - ५१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– ड प्रभाग 
सुचक – मा.अपवनाश टेकावड े                 अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंच ेजा.क्र.डप्र/१७/कापव/५७९/१२ दि.३१/१०/२०१२      
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  मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
 मनपाच्या ड प्रभाग कायायियाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७१ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/९ पपिंपळेसौिागर पररसरात पाणीपुरवठा पवषयक ककरकोळ िरुुस्तीची कामे 
करणेकामी मे.भक्ती एिंटरप्रायझसे (तन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात िाख सत्तेचाळीस हजार 
चारश ेचौ-यािंऐशी] पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९०                  पवषय क्रमािंक - ५२ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– पवद्यतु 

सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                  अनमुोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.सह शहर अलभयिंता यािंचे जा.क्र.पव/मकुा/४/कापव/५२६/१२ दि.२९/१०/२०१२      
 मा.सह शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या पवद्युत पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/१२/१३ मधीि अ.क्र.१७ अन्वये, सन 
२०१२-१३ मध्ये मनपाच्या क प्रभागािंतगयत पवकलसत असणा-या उद्यानातीि दिव्यािंची व 
अनुषिंचगक पवद्युत सादहत्यािंची वापषयक िेखभाि व िरुुस्ती करणेकामी मे.कमि इिेक्रीकि 
एन्टरप्रायझसे (तन.र.रू.९,७५,८३६/- [र.रू.नऊ िाख पिंच्याहत्तर हजार आठश े छत्तीस] पेक्षा 
३३.०१ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्यान े
त्याचे अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९१                   पवषय क्रमािंक - ५३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– पवद्युत 

सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                       अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.सह शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.पव/मुका/४/कापव/५२७/१२ दि.२९/१०/२०१२      
 मा.सह शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या पवद्युत पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/१२/१३ मधीि अ.क्र.१८ अन्वये, सन 
२०१२-१३ मध्ये मनपाच्या ब प्रभाग काययक्षेिातीि उद्यानात आवश्यकतेनुसार नपवन पिंप 
बसपवणे व उद्यानातीि पिंपाची िेखभाि व िरुुस्ती करणेकामी मे.अथवय इिेजक्रकि सजव्हयसेस 
(तन.र.रू.९,५२,३६३/- [र.रू.नऊ िाख बावन्न हजार तीनश े िसेष्ट] पेक्षा २७.७२ % कमी) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन 
करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
ठराव क्रमािंक – १७९२                   पवषय क्रमािंक - ५४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                     पवभाग–जिशधु्िीकरण कें द्र से.२३ पाणीपरुवठा 
सुचक – मा. अरुणा भािेकर              अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवड े
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.जशकेु/पापु/कापव/११४२/१२ दि.३१/१०/२०१२      
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 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
 पाणीपुरवठा पवभागात नव्याने २५ कतनष्ठ अलभयिंता रुजू झािे आहेत. शहराच्या 
पाणीपुरवठ्याच ेसमग्र मादहती होण्ड्यासाठी शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्िोत असिेिे 
पवना धरण, पॉवर हाऊस, पवना निीचा उगम त्याचप्रमाणे शहराच्या पाणीपुरवठ्या 
साठीचा पयाययी स्िोत होऊ शकणारे आिंद्रा धरण, भामा आसखेड धरण, त्याप्रमाणे 
पाण्ड्याच्या मुख्य जिवादहच्या त्याप्रमाणे भािंडूप येथीि बहृमुिंबई महापालिकेच्या सवायत 
मोठ्या जिशुध्िीकरण प्रकल्पाच े कामकाज िाखपवण्ड्यासाठी सिर दठकाणी पाहणी िौरा 
आयोजजत करण्ड्यात आिा होता. सिर प्रलशक्षण िौ-यासाठी मे.रामा टूसय अणँ्ड्ड रॅव्हल्स यािंच े
वाहन दिवसभरासाठी भाड्याने घेतिे असून एकूण तीनही प्रलशक्षण िौ-याचा खचय 
र.रू.१९,८३४/- [र.रू.एकोणीस हजार आठश े चौतीस] झािा आहे. सिरचा खचय काययकारी 
अलभयिंता यािंनी स्विःत केिा असल्याने सिरच्या खचायस तसेच खचय पाणीपुरवठा पवभागाच े
२०१२-१३ च्या अिंिाजपिकात प्रलशक्षणा अिंतगयत खचय करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९३                   पवषय क्रमािंक - ५५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–करआकारणी व करसिंकिन 

सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                  अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.कर/मुख्य/५/कापव/५७९/१२ दि.३१/१०/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
 करआकारणी व करसिंकिन पवभागास सन २०१२-१३ साठी ठरवून दििेिे उदिष्ट 
पुणय करणेकररता लमळकतकर वसूिीकामी लशल्िक वसूिीचा कािावधी पवचारात घेता व 
तनपविा प्रकक्रयेसाठी िागणारा कािावधी पवचारात घेऊन १५ पवभागीय कायायियािंकररता 
स्वतिंि ८ वाहने भाडतेत्वावर तनपविा न मागपवता व करारनामा न करता मा.प्रािेलशक 
पररवहन प्राचधकरण, पुणे यािंच्या दि.१२.३.२००४ च्या बैठकीतीि मिंजुर िरानुसार खाजगी 
वाहने भाडतेत्वावर घेणेस व त्यासाठी येणा-या प्रत्यक्ष खचायची त्रबिे अिा करणेस तसेच 
वाहन भाड्याने घेणे या िेखालशषयकाकड े करसिंकिन पवभागाकडीि सन २०१२-१३ मधीि 
स्थायी आस्थापना या िेखालशषयकावर उपिब्ध असणा-या तरतुिीमधनू २०,००,०००/- तरतूि 
वगय करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १७९४                   पवषय क्रमािंक - ५६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– मुख्य िेखा पररक्षक 
सुचक – मा.अरुणा भािेकर                  अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.मुख्य िेखा पररक्षक यािंच ेजा.क्र.मुिेप/१/कापव/८५/१२ दि.२९/१०/२०१२      
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  प्रािंततक महानगरपालिका अचधतनयम १९४९ च े किम १०५ (१) अन्वये 
िेखापररक्षण पवभागातीि दि.१.१०.१२ ते ७.१०.१२ अखेर सिंपणा-या आठवड्याचा 
मा.मुख्यिेखापररक्षक यािंनी क्र. मुिेप/१/कापव/८५/२०१२ दि.२९.१०.१२ अन्वये पाठपविेिा 
साप्तादहक िेखा तपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९५                   पवषय क्रमािंक - ५७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– मुख्य िेखा पररक्षक 
सुचक – मा.पवनया तापकीर                  अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.मुख्य िेखा पररक्षक यािंच ेजा.क्र.मुिेप/१/कापव/८६/१२ दि.२९/१०/२०१२      
 प्रािंततक महानगरपालिका अचधतनयम १९४९ च ेकिम १०५ (१) अन्वये िेखापररक्षण 
पवभागातीि दि.८.१०.१२ ते १४.१०.१२ अखेर सिंपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यिेखापररक्षक 
यािंनी क्र. मुिेप/१/कापव/८६/२०१२ दि.२९.१०.१२ अन्वये पाठपविेिा साप्तादहक िेखा 
तपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९६                  पवषय क्रमािंक - ५८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– मुख्य िेखा पररक्षक 
सुचक – मा. चिंद्रकािंत वाळके                अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.मुख्य िेखा पररक्षक यािंच ेजा.क्र.मुिेप/१/कापव/८७/१२ दि.२९/१०/२०१२      
 प्रािंततक महानगरपालिका अचधतनयम १९४९ च ेकिम १०५ (१) अन्वये िेखापररक्षण 
पवभागातीि दि.१५.१०.१२ ते २१.१०.१२ अखेर सिंपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यिेखापररक्षक 
यािंनी क्र. मुिेप/१/कापव/८७/२०१२ दि.२९.१०.१२ अन्वये पाठपविेिा साप्तादहक िेखा 
तपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १७९७                  पवषय क्रमािंक - ५९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– मध्यवती सादहत्य भािंडार 

सुचक – मा.सुषमा तनपुरे                 अनुमोिक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.मसाभािं/१/कापव/३२९/१२ दि.१/११/२०१२      
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 मा.महापालिका    क्त यािंची लशफारस पवचारात घेऊन –  

 अपिंग व्यक्तीिंना चिन विन सादहत्य खरेिी तन.सु.क्र.५/१२-१३ अन्वये प्राप्त 
िघुत्तम तनपविाधारक मे.प्राईम सजजयकल्स अणँ्ड्ड फामाय यािंचकेडून तनपविेतीि आयटम 
क्र.१, २, ३, ४ व ६ च े सादहत्य खरेिीस व त्याकामी येणारा खचय र.रू.३,२२,७००/- व 
म.ेऑजस्टन हेल्थ केअर यािंचकेडून तनपविेतीि आयटम क्र.५ च े सादहत्य खरेिीस व 
त्याकामी येणारा खचय र.रू.१०,२८५/- च े खचायस व त्यािंच े बरोबर करारनामा करणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे तसेच अपिंग व्यक्तीसाठी यापुढे आवश्यकतेनुसार खरेिी करावे 
िागणारे चिन विन सादहत्य खरेिी करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १७९८                  पवषय क्रमािंक - ६० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– मध्यवती सादहत्य भािंडार 

सुचक – मा.अपवनाश टेकावड े                अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजा.क्र.मसाभािं/२/कापव/४०४/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच े रूग्णाियािंत बालिका जन्मोत्सवाकररता पुरवठा केिेल्या २८० बाळिंतपवडा 
कपड े सिंचाचे एकूण त्रबि र.रू.५२,०८०/- [र.रू. बावन्न हजार ऐिंशी] माऊिी मदहिा 
बचतगट, यमुनानगर, तनगडी यािंना अिायगीकामीच ेखचायस व याबाबतची त्रबिे नागरवस्ती 
पवकास योजना पवभागाकडीि उपिब्ध तरतूिीमधनू खची टाकणेस मान्यता िेणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक –  १७९९                 पवषय क्रमािंक - ६१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग–औद्योचगक प्रलशक्षण कें द्र, 
मोरवाडी 
सचुक – मा. सोनािी जम                 अनमुोिक–मा. सभुद्रा ठोंबरे 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे जा.क्र.औप्रके/१/कापव/५२७/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.महापालिका    क्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

औद्योचगक प्रलशक्षण कें द्र, मोरवाडी येथीि प्रस्तावात नमिु केिेल्या अन.ुक्र.१ त े९ मानधनावरीि 
तनिेशक कमयचा-यािंना मा.उच्च न्यायािय यािंच्या आिेशास अधीन राहून व मा.कायिा सल्िागार 
यािंच्या अलभप्रायानसुारदि.१६/११/१२ रोजी एक दिवस सेवाखिंड िेवनू दि.१७/११/१२ त े१६/५/१३ पयांत 
सहा मदहने कािावचधकररता र.रू. ८,०००/- एकत्रित मानधनावर हिंगामी तनयकु्ती िेणेस मान्यता 
िेणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
ठराव क्रमािंक – १८००                    पवषय क्रमािंक -६२  
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.अरुणा भािेकर                  अनुमोिक–मा.राहूि भोसिे 
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५३/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.६५ अन्वये, 
वॉडय क्र.२४ मधीि रस्ते डािंबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे इिंरास्रक्चर (इिंडडया) प्रा 
लि (तन.र.रू. १८,६७,४१०/- [र.रू.अठरा िाख सिसुष्ट हजार चारश े िहा] पेक्षा ३.०० % 
कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. १९,०१,९५७/- पयांत काम करून घेणेस 
तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत 
केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून 
घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------ 

ठराव क्रमािंक – १८०१                   पवषय क्रमािंक - ६३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा. चिंद्रकािंत वाळके                 अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५४/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७१ अन्वये, 
वॉडय क्र.९ बो-हाडवेाडी पवनायकनगर व पररसरातीि रस्ते डािंबरीकरण करणेकामी 
मे.व्ही.एम.मातेरे इिंरास्रक्चर (इिंडडया) प्रा लि (तन.र.रू.२४,९२,०९१/- [र.रू.चोपवस िाख 
ब्यान्नव हजार एक्यान्नव] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२५,३८,१९५/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन 
राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८०२                   पवषय क्रमािंक - ६४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा. सोनािी जम                      अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवड े
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५५/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३७ अन्वये, 
वॉडय क्र.१७ सँण्ड्डपवक कॉिनी मधीि अिंतगयत रस्त्याच े डािंबरीकरण करणेकामी 
मे.व्ही.एम.मातेरे इिंरास्रक्चर (इिंडडया) प्रा लि (तन.र.रू.२४,९९,६०२/- [र.रू.चोपवस िाख 
नव्यान्नव हजार सहाश ेिोन] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.२५,४५,८४५/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन 
राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८०३                   पवषय क्रमािंक - ६५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५६/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.७४ अन्वये, 
वॉडय क्र.१०० कासारवाडी येथीि भचगरथ कॉम्प्िेक्स पररसरात पेव्हीिंग ब्िॉक व ककरकोळ 
िरुुस्ती कामे करणे कामी मे.ए आर नायडू (तन.र.रू.२२,४०,८९९/- [र.रू.बावीस िाख चाळीस 
हजार आठश े नव्यान्नव] पेक्षा ३०.१० % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.१६,४४,७०८/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन 
राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८०४                   पवषय क्रमािंक - ६६ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.राहुि भोसिे                  अनुमोिक–मा.अरुणा भािेकर 
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५७/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.११/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३ अन्वये, 
वॉडय क्र.३० नेहरूनगर येथीि स्मशानभूमी, मुस्िीम िफनभूमी लििंगायत िफनभूमी मधीि 
स्थापत्य पवषयक कामे करणेकामी मे.गौरव असोलसएट्स (तन.र.रू.१८,६७,३२५/- [र.रू. अठरा 
िाख सिसुष्ट हजार तीनश ेपिंचवीस] पेक्षा २९.९७ % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर 
िराने र.रू.१३,७३,०७२/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, 
िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 
झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 
अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच े अविोकन 
करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८०५                   पवषय क्रमािंक - ६७ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.छाया साबळे                       अनुमोिक–मा.सोनािी जम 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५८/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.११/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१६ अन्वये, 
वॉडय क्र.३० मधीि नाल्याच ेकाम करणेकामी मे.भगविंत कन्स्रक्शन (तन.र.रू.२४,२९,५०५/- 
[र.रू.चोपवस िाख एकोणतीस हजार पाचश ेपाच] पेक्षा ३१.९९ % कमी) या ठेकेिाराकडून 
तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१७,३४,९२२/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------ 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८०६                   पवषय क्रमािंक - ६८ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.चिंद्रकािंत वाळके                  अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२५९/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३३ अन्वये, 
वॉडय क्र.९ बो-हाडवेाडी प्राचधकरण सेक्टर क्र.३ व ७ मध्ये फुटपाथ करणेकामी मे.एस डी 
िौंडकर (तन.र.रू. १८,६७,४१०/- [र.रू.अठरा िाख सिसुष्ट हजार चारश ेिहा] पेक्षा १८.८१ % 
कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. १५,९१,९५८/- पयांत काम करून घेणेस 
तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत 
केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून 
घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८०७                   पवषय क्रमािंक - ६९ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे                 अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२६०/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१ अन्वये, वॉडय 
क्र.१३ रस्त्याच्या कडनेे पेव्हीिंग ब्िॉक बसपवणे व िरुुस्ती करणेकामी मे.चौधरी कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू. १८,६७,६०८/- [र.रू.अठरा िाख सिसुष्ट हजार सहाश ेआठ] पेक्षा १५.४५ % कमी) 
या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. १६,५८,०१६/- पयांत काम करून घेणेस तसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या 
बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून 
घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८०८                  पवषय क्रमािंक - ७० 
दिनािंक – ६/११/२०१२                        पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.अरुणा भािेकर                अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवड े
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/३क/कापव/२६१/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.३/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.४८ अन्वये, 
वॉडय क्र.२३ गुळेवस्ती पेव्हीिंग ब्िॉक फुटपाथ करणेकामी मे.चौधरी कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.१४,९०,२५८/- [र.रू.चौिा िाख नव्वि हजार िोनश ेअठ्ठावन्न] पेक्षा १६.१० % कमी) 
या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१३,१२,८४३/- पयांत काम करून घेणेस तसेच 
तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या 
बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम 
अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून 
घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८०९                   पवषय क्रमािंक - ७१ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.सुभद्रा ठोंबरे                       अनुमोिक–मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१५४/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.३२ अन्वये, 
वॉडय क्र.९३ सािंगवी गिंगानगर भागाची फुटपाथ िरुुस्तीच े कामे करणेकामी मे.साईप्रभा 
कन्स्रक्शन (तन.र.रू. १९,३६,५०८/- [र.रू.एकोणीस िाख छत्तीस हजार पाचश ेआठ] पेक्षा 
३०.०६ % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. १४,२२,११३/- पयांत काम 
करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या 
तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार 
फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर 
करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
----------- 

 
 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८१०                   पवषय क्रमािंक - ७२  
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.सोनािी जम                       अनुमोिक–मा.सुषमा तनपरेु  
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१५५/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१०३ अन्वये, 
थेरगािंव वॉडय क्र.८२ मध्ये ित्तनगर व इतर भागात स्थापत्य पवषयक िरुुस्तीची कामे 
करणेकामी मे.सोहम एिंटरप्रायजेस (तन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस िाख एकोणतीस हजार 
सातश े सत्याऐिंशी] पेक्षा २८.९९ % कमी) या ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने 
र.रू.१५,१३,४१९/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड 
या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी 
वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन 
राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याच ेअविोकन करणेत येत 
आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८११                   पवषय क्रमािंक - ७३ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.पवनया तापकीर                  अनुमोिक–मा.छाया साबळे 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१५६/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.८ अन्वये, 
प्रभाग क्र.८९ मध्ये बिंि पाईप पावसाळी गटर करणे, इिंटरिॉकीिंग ब्िॉक बसपवणे व इतर 
स्थापत्य पवषयक कामे करणेकामी मे.साईप्रभा कन्स्रक्शन (तन.र.रू.२१,२३,१९५/- [र.रू. 
एकवीस िाख तेवीस हजार एकश े पिंच्यान्नव] पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेिाराकडून 
तनपविा मिंजूर िराने र.रू.१६,०५,३५८/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी प्रमाणे 
डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानुसार फरकाची रक्कम अिा/वसुि करणे बिंधनकारक 
राहीि या अटीस अचधन राहून त्यािंचबेरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८१२                  पवषय क्रमािंक - ७४ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.अ व        व                  अनुमोिक–मा.  द्रकािंत वाळके 
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सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१५७/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.९३ अन्वये, प्रभाग 
क्र.८८ येथ े दठकदठकाणी स्थापत्य पवषयक कामे करणेकामी मे.साईप्रभा कन्स्रक्शन 
(तन.र.रू.२०,२९,८६४/- [र.रू.वीस िाख एकोणतीस हजार आठश ेचौसष्ट] पेक्षा २१.२२ % कमी) या 
ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजरू िराने र.रू.१६,७९,०८३/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या 
अटीस अचधन राहून त्यािंचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१३                  पवषय क्रमािंक - ७५ 
दिनािंक – ६/११/२०१२                         पवभाग– स्थापत्य 

सुचक – मा.अजश्वनी चचिंचवड े    अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:- मा.शहर अलभयिंता यािंच ेजा.क्र.स्था/तन/४ड/कापव/१५८/१२ दि.१/११/२०१२      
 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  
 मनपाच्या स्थापत्य पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.९५ अन्वये, प्रभाग 
क्र.९७ मधीि रस्त्यािंचे हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातरेे इिंरा. (इिं) प्रा 
लि (तन.र.रू. १८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा िाख सिसुष्ट हजार चारश ेचौिा] पेक्षा ३.०० % कमी) या 
ठेकेिाराकडून तनपविा मिंजूर िराने र.रू. १९,०१,९६१/- पयांत काम करून घेणेस तसेच तनपविा अटी 
प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या ततन्ही मटेररयिच्या तनधायररत केिेल्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या 
अटीस अचधन राहून त्यािंचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आिा असल्याने त्याचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

  
 
 
 
 
 
 

सभा कामकाजात िाखि करुन घेतेिेिे पवषय घेणेत आिे :- 

 

ठराव क्रमािंक – १८१४                पवषय क्रमािंक- ७६ 
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दिनािंक –०६/११/२०१२                      पवभाग – कामगार कल्याण 
सुचक – मा.अपवनाश टेकावड े    अनुमोिक –मा.राहूि भोसिे 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजावक क्र.काक/१/कापव/५१९/१२ दि.३/१०/२०१२ 

 मा.महापालिका आयुक्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे -  
 कामगार कल्याण अचधकारी यािंचे वापराकरीता म.ेटाटा मोटसय लि. या किं पनीकडून टाटा 
गोल्ड वाहन हे तनपविा न मागपवता करारनामा न करता शासकीय िराने थटे पद्धतीने रोख 
रक्कम डी.डी. द्वारे/चेकद्वारे आगावू अिा करुन खरेिी करणेकामी रक्कम रुपये ५,४३,६८१/- 
(शासककय िर) (जकात, पवमा,आर.टी.ओ. रजजस्रेशन आणण प्रवेशकर इ. वगळून) येणा-या 
खचायस तसेच जकात व प्रवेश कर इत्यािी रोख स्वरुपात भरणेकरीता पवशषे अचधकारी 
कामगार कल्याण पवभाग यािंचे नािंवे रक्कम रु.१५०००/- आगावू अिा करणेस अथवा खरेिीच्या 
वेळी येणा-या प्रत्यक्ष खचायस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१५               पवषय क्रमािंक- ७७ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोिक–मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे यािंचा प्रस्ताव... 
 महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय करणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही 
करणेत यावी.                                       (वाढ/घट र.रु.८,५०,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१६               पवषय क्रमािंक- ७८ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     पवभाग-मध्यवती सादहत्य भािंडार 
वैद्यकीय सुचक – मा.अरुणा भािेकर   अनुमोिक–मा.अजश्वनी चचिंचवड-ेपाटीि 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजावक क्र.मसाभािं/५/कापव/६७३/१२ दि.३/११/२०१२ 

 मा.महापालिका आयुक्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे -  
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या यशविंतराव चव्हाण स्मतृी रुग्णाियातीि िॉण्ड्री 
उपकरणाचा वापर करुन मनपा रुग्णािय/िवाखान्यािंतीि लिननची (कपड्याची) धिुाई 
मे.श्रीकृष्ण िॉण्ड्री यािंचकेडून प्राप्त झािेल्या िघुत्तम ई-तनपविा िरानुसार करारनामा करुन 
व त्यािंचकेडून र.रु.१९००००/- अनामत घेवून प्रस्तावासोबत जोडिेल्या यािीतीि िघुत्तम 
तनपविा िरानुसार तीन वषय कािावधीकरीता चािपवण्ड्यास िेण्ड्यास (सवय खचायसह म्हणजेच 
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कामगारािंवर होणार खचय पवद्युत त्रबि पाणी त्रबि िॉण्ड्री पवभागाच्या जागेचा मनपा 
लमळकत कर कपडे धिुाईकरीता िागणारे सवय प्रकारच े डडटजांट/केलमकि शासकीय कर 
अथवा इतर सवय प्रकारचा तत्सम खचायसह) मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१७                पवषय क्रमािंक- ७९ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                      पवभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक–मा.पवनया तापकीर 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयुक्त यािंच ेजावक क्र.पापु/६/कापव/११८९/१२ दि.५/११/२०१२ 
 मा.महापालिका आयुक्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –  

मनपाच्या पाणीपुरवठा पवभागाकडीि तन.नो.क्र.४/२०१२-१३ मधीि अ.क्र.१ अन्वये 
मोशी डुडुळगाव वडमुखवाडी व च-होिी येथे जितनिःसारण नलिका टाकणे व उवयरीत 
भागात  अिंतगयत नलिका टाकणे व अनुषिंचगक कामे करणेकामी मे.अजवाणी इन्रास्रक्चर 
प्रा.लि. (तन.र.रू.१००१८८८९/- [र.रू.एक कोटी अठरा हजार आठश े एकोणनव्वि] पेक्षा 
१५.८५% कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१८                पवषय क्रमािंक- ८० 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

“ड” मुख्याियामध्ये सन २०१२-१३ च्या अिंिाजामध्ये कामाच्या तरतिुीमध्ये 
प्रस्तावात नमुिप्रमाणे फेरबिि करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. (वाढ/घट र.रु.६,६५,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८१९                पवषय क्रमािंक- ८१ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

“ड” प्रभाग व “ड” मुख्याियामध्ये सन २०१२-१३ च्या अिंिाजामध्ये कामाच्या 
तरतुिीमध्ये प्रस्तावात नमुिप्रमाणे फेरबिि करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

 (वाढ/घट र.रु.३१,००,०००/-) 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

ठराव क्रमािंक – १८२०                पवषय क्रमािंक- ८२ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
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सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
महानगरपालिकेच्या सन २०१२-१३ च ेअिंिाजपिकामध्ये क प्रभागातीि कामािंसाठी 

प्रस्तावात नमूि केल्याप्रमाणे तरतूि वगीकरण करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.                                              
(वाढ/घट र.रु.११,७५,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२१                पवषय क्रमािंक- ८३ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१२-१३ या आचथयक वषायमध्ये प्रस्तावात 
नमूिप्रमाणे तरतुि वगीकरण करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

                                          (वाढ/घट र.रु.२२,००,०००/-) 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

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

ठराव क्रमािंक – १८२२                पवषय क्रमािंक- ८४ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१२-१३ या आचथयक वषायमध्ये प्रस्तावात 
नमूिप्रमाणे तरतुि वगीकरण करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र.रु.२१,००,०००/-) 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

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

ठराव क्रमािंक – १८२३               पवषय क्रमािंक- ८५ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.राहुि भोसिे    अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे  
सिंिभय:-मा.राहूि भोसिे मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे यािंचा प्रस्ताव... 
 मोशी कचरा डपेो येथे महापालिकेमाफय त चािू वषी १०००० वकृ्षारोपण करणेकामी 
कामाचा आिेश िेणेत आिेिा असुन उद्यान पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-१३ मधीि 
अ.क्र.१ अन्वये मोशी कचरा वकृ्षारोपण करणे व त्याची २ वष े िेखभाि करणेकामी 
मे.पप्रयिंका एन्टरप्रायजेस (तनपविा र.रु.१९,५६,९००/-) पेक्षा १९.७५ टक्केने कमी या 
ठेकेिारास कामाचा आिेश दििेिा असल्याने त्यास मा.स्थायी सलमती सभा ठराव क्र. 
१०९७ दि. ११/०९/२०१२ अन्वये मान्यता दििेिी आहे. ऑगस्ट/सप्टेंबर मदहन्यािंमध्ये पाऊस 
नसल्याने टँकरद्वारे पाणी िेऊन वकृ्षारोपण केिेिे आहे. तसेच २ ते ३ फुट उिंचीची िहान 
रोप िावणे ऐवजी २ मी. उिंचीची मोठे रोपे िावणेत आिेिी आहेत. तरी टँकरद्वारे वाढीव 
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पाणीपुरवठा करणेकामी येणा-या र.रु.४,००,५००/- वाढीव खचायस व माठी रोपे िावणेकामी 
आिेल्या र.रु.८,००,०००/- वाढीव खचायस (एकुण र.रु.१२,००,५००/- वाढीव खचायस) मान्यता 
िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत 
यावी. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२४                पवषय क्रमािंक- ८६ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
 स.निं.१३१ जुना कचरा डपेो येथे महापालिकेमाफय त चािु वषी ५००० वकृ्षारोपण 
करणेकामी कामाचा आिेश िेण्ड्यात आिेिा असुन उद्यान पवभागाकडीि तन.नो.क्र.२/२०१२-
१३ मधीि अ.क्र. अन्वये स.निं.१३१, जुना कचरा डपेो येथे वकृ्षारोपण करणे व त्याची २ 
वषे िेखभाि करणेकामी मे.पप्रयिंका एन्टरप्रायजेस (तनपविा र.रु.११,४६,५००/-) पेक्षा 
१८.६५% ने कमी या ठेकेिारास कामाचा आिेश दििेिा असल्याने त्यास मा.स्थायी सलमती 
सभा ठराव क्र. १०९८ दि. ११/०९/२०१२ अन्वये मान्यता दििेिी आहे. ऑगस्ट/सप्टेंबर 
मदहन्यामध्ये पाऊस नसल्याने टँकरद्वारे पाणी िेऊन वकृ्षारोपण केिेिे आहे. तरी 
प्रस्तापवत दठकाणी करणेत येणा-या वकृ्षारोपणाच ेकामामध्ये पावसाअभावी टँकरद्वारे माहे 
सप्टें २०१२ ते जाने २०१३ असे ५ मदहने ३७५ दरपाद्वारे ५३४/- या िराने वाढीव 
पाणीपुरवठा करणेकामी आवश्यक र.रु.२,००,२५०/- प्रतत वषीचे वाढीव खचायस मान्यता 
िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत 
यावी. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२५                पवषय क्रमािंक- ८७ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.जगिीश शटे्टी     अनुमोिक –मा.राहूि भोसिे  
सिंिभय:-मा.जगिीश शटे्टी, मा.राहूि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपळे तनिख प्रभाग ५४ येथीि भािंड े इमारतीतीि मनपाची व्यायामशाळा ५ वषे 
कािावधीसाठी श्री समथय ट्र्सस्ट रहाटणी या सिंस्थेस योग्य त्या अिंशतिः अनुिान तत्वावर 
चािपवणेस िेणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२६                पवषय क्रमािंक- ८८ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे    अनुमोिक –मा.राहुि भोसिे 
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सिंिभय:-मा.चिंद्रकािंता सोनकािंबळे मा.राहुि भोसिे यािंचा प्रस्ताव... 
महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 

सिर अिंिाजपक्षकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या पररलशष्ट अ मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे 
काययवाही करणेत यावी.                                             (वाढ/घट 
र.रु.२१,००,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२७                पवषय क्रमािंक- ८९ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सोनािी जम     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.सोनािी जम मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 तनगडी जकात नाका भक्ती शक्ती चौक तनगडी पुणे – ४११०४४ येथे 
पी.एम.पी.एि.चा शवेटचा मोठा बसस्टॉप तयार होत आहे. तेथे येणा-या प्रवाशािंच्यासाठी 
नाष्टा सेंटरची आवश्यकता असल्याने श्रद्धा स्नॅक्स सेंटर प्रोप्रा. बाळासाहेब भोर यािंस सिर 
दठकाणी पाच वषे कािावधीसाठी २५० चौ. फूट. जागा मा.उपसिंचािक नगररचना ठरवतीि 
त्या भाड ेिराने व योग्य त्या अटीशतीवर िेणेकामी करारनामा करण्ड्यास मिंजूरी िेणेकामी 
मा.महापालिका सभेकडे लशफारस करणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापालिका सभेकड ेपाठपवणेत यावा. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२८                पवषय क्रमािंक- ९० 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.सोनािी जम 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 

सािंगवी येथीि स.निं.६ मध्ये मनपाने पवकलसत केिेिे ऐततहालसक स्वरुपाचे उद्यान 
हे शहरातीि पवशषे आकषयण आहे. सिर उद्यानात पवशषे बाब म्हणून पवशषे सुरक्षा व 
उद्यानातीि िेखभाि िरुुस्ती तसेच उद्यानातीि लशल्पािंची स्वच्छता सुरषितक्षतता या 
कामाची तातडीने आवश्यकता आहे. या उद्यानातीि वरीि बाबीिंसह इतर सवय प्रकारच्या 
िैनिंदिन कामकाजाकरीता व िेखभािीकरीता मे.बी.व्ही.जी. (इिं) लि. या सिंस्थेस उद्घाटनाचे 
दिवसापासून तीन वषे कािावधीकरीता पवशषे िराने िेण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. 
तसेच त्याकररता येणा-या प्रत्यक्ष खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी. 
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सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८२९                पवषय क्रमािंक- ९१ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.सोनािी जम 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे,मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपळे तनिख प्रभाग ५४ मधीि भािंड े इमारतीमधीि मनपाची व्यायामशाळा श्री 
स्वामी समथय ट्र्सस्ट रहाटणी यािंस िरमहा योग्य त्या अिंशतिः सेवाशुल्क तत्वावर िेखभाि 
चािनकामी ५ वषे कािावधीकरीता िेण्ड्यास व त्याकामी करारनामा करणेस मान्यता िेणेत 
येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३०               पवषय क्रमािंक- ९२ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सोनािी जम     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.सोनािी जम मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 मा.स्थायी सलमतीची साप्तादहक सभा शतनवार दि.१७/११/२०१२ रोजी िपुारी ३.०० 
वा. आयोजजत करण्ड्यात यावी. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३१               पवषय क्रमािंक- ९३ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका मधीि पवशषे योजना मधीि काम १) ‘के.एस.बी. 
चौक ते महापवर चौक त े लशवाजी चौक ते चचिंचवड पुि, गणेशनगर थेरगाव ते दहिंजवडी 
पयांतचा रस्ता (एम.डड.आर ३१) पवकलसत करणे’ या कामासाठी कमी पडणारी तरतुि ही 
पवशषे योजनामधीि काम १) िेहु आळिंिी रस्ता साखळी ८/२५० ककमी ते १५/२५० ककमी 
मधनु र.रु.१९ कोटी व २) ‘िेहु आळिंिी रस्ता साखळी ०/००० ककमी ते ८/२५० ककमी’ मधनु 
र.रु.७ कोटी अशी एकुण र.रु.२६ कोटी वगय करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत 
कायम होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १८३२                पवषय क्रमािंक- ९४ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
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सुचक – मा.सोनािी जम      अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सोनािी जम मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेचे अिंिाजपिक छपाईचे काम कािमयायिीत व त्रबनचूक 
होणे आवश्यक असत,े त्याकररता या कामाचा अनुभव असणा-या ठेकेिाराकडून करुन घेणे 
आवश्यक आहे. गेल्या वषी हे काम केिेिे ठेकेिार १) मे.अलभषेक ग्राकफक्स, चचिंचवड २) 
मे.मुद्रा एिंटरप्राझसे, पुणे ३) मे.लशवानिंि एिंटरप्रायझसे, पुणे ४) मे.व्िारका सप्िायसय, पुणे ५) 
मे.लसद्धराज सेल्स कापोरेशन, पुणे ६) मे.काळेश्वरी रेडसय, पुणे ७) मे.व्यिंकटेश एन्टरप्रायझसे, 
पुणे या ठेकेिारािंकडून गतवषीचे िराप्रमाणे करारनामा करुन काम करुन घेण्ड्यास व 
त्याअनुषिंगाने अिंिाजपिक पानािंची सिंख्या कमी जास्त झाल्यास त्याप्रमाणे येणा-या प्रत्यक्ष 
खचायस तसेच याकामी होणा-या इतर खचायस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३३                पवषय क्रमािंक- ९५ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सोनािी जम      अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सोनािी जम,मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 अप्पुघर, प्राचधकरण रान्सपोटयनगर शजेारीि लसद्धीपवनायक नगर या पररसरात 
आपल्या मनपामाफय त पाणीपुरवठा केिा जातो. परिंतु त्यास स्थायी सलमतीची मान्यता 
िागते. म्हणून लसद्धीपवनायक नगर रोड, समथय नगर, रान्स्पोटय नगर शजेारी सौ.नेहा 
मन्नु बक्षातनया ३८३७ यािंस मनपाच्या अटी शतीनुसार नळ कनके्शन िेण्ड्यास मान्यता 
िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३४                पवषय क्रमािंक- ९६ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 झो.तन.पु. (स्थापत्य) पवभागाकडीि सन २०१२-१३ अिंिाजपिकामधीि, पवपवध 
पवकास कामािंची त्रबिे अिा करण्ड्यासाठी, खात्यािंतगयत, तरतुि वगीकरण करणे आवश्यक 
असल्याने त्या अनुषिंगाने प्रस्तावासोबतच्या प्रपिानुसार एकुण ७८ कामािंचे 
र.रु.१,९०,३२,०००/- च ेवाढ-घट च ेप्रस्तावास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम 
होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी. 
                                               (वाढ/घट र.रु.१,९०,३२,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
ठराव क्रमािंक – १८३५                पवषय क्रमािंक- ९७ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
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सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे, मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 सन २०१२-१३ कररताच्या मिंजूर अथयसिंकल्पातीि पवद्युत पवभागातीि भािंडविी 
खचायतीि “उजाय बचतीची उपकरणे व स्रीट िाईट नूतनीकरण व कफटीिंग्ज िरुुस्ती करणे” ह्या 
िेखालशषायतीि प्र.क्र.६५६/३ येथीि “उजाय बचतीची उपकरणे व स्रीट िाईट नूतनीकरण व 
कफटीिंग्ज िरुुस्ती करणे” ह्या कामाकररता अपुरी तरतूि असल्याने, पवद्युत पवभागातीि 
भािंडविी खचायतीि “ककरकोळ िेखभाि िरुुस्ती” ह्या िेखालशषायवरीि प्रस्तावात नमूि केिेल्या 
कामािंवरीि तरतूिी कमी करुन वरीि कामावर (प्र.क्र.६५६/३) वगय करणेस मान्यता िेणेत येत 
आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  
                               (वाढ/घट 
र.रु.५५,००,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३६                पवषय क्रमािंक- ९८ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर,मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व कामािंच्या 
जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” पवभागातीि 
प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या तरतुिीमध्ये त्या 
कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत 
आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  
                                          (वाढ/घट 
र.रु.२४,२०,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३७                पवषय क्रमािंक- ९९ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 दिवाळी सणाचे वेळी जािा प्रमाणात कचरा उचिण्ड्याची आवश्यकता तनमायण होत 
असल्याने जयगणेश एिंटरप्रायजेस यािंचेकडून मा.स्थायी सलमती ठराव क्र.९३६ दि.२८/८/२०१२ च े
मिंजूर िरानुसार आवश्यकतेनुसार जािा वाहने िावून काम करुन घेण्ड्यास व त्याकामी येणा-या 
प्रत्यक्ष खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनमुते मान्य झािा. 



 43 

ठराव क्रमािंक – १८३८                पवषय क्रमािंक- १०० 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 सिंतोष काटे यािंस मनपाच े आककय टेक्ट पॅनेिवर नेमण्ड्यास व त्यािंस आककय टेक्ट 
पवषयक कामे िेण्ड्यास व त्याकामी वेळोवेळी होणारी फी आकीटेक्ट कौजन्सिच्या 
तनयमानुसार अिा करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न 
पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८३९                पवषय क्रमािंक- १०१ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१२-१३ या आचथयक वषायमध्ये प्रस्तावात 
नमुिप्रमाणे तरतुि वगीकरण करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.    

 (वाढ/घट र.रु.११,००,०००/-) 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

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

ठराव क्रमािंक – १८४०                पवषय क्रमािंक- १०२ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.                             (वाढ/घट 
र.रु.१०,५०,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 
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ठराव क्रमािंक – १८४१                पवषय क्रमािंक- १०३ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.                               (वाढ/घट 
र.रु.४,५०,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४२                पवषय क्रमािंक- १०४ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर     अनुमोिक –मा.चिंद्रकािंत वाळके 
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.                             (वाढ/घट 
र.रु.२६,००,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४३                पवषय क्रमािंक- १०५ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे, मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
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पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.       (वाढ/घट र.रु.१२,२५,०००/-
)  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४४                पवषय क्रमािंक- १०६ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.सोनािी जम 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे, मा.सोनािी जम यािंचा प्रस्ताव... 
 सािंगवी येथीि मधुबन प्रभाग क्र. ५९ मधीि मनपा बसस्टॉप समोरीि पपिं.चचिं. 
मनपाच्या मािकीच ेसव्हे निं.९ अदहल्यािेवी होळकर मराठी शाळा इमारतीतीि तळमजिा गाळे 
क्रमािंक १ ते ५ अनुक्रमे गाळा क्रमािंक-१ श्री. दिलिप ित्तािय उपिेंचवार, गाळा क्रमािंक-२ 
श्री.िक्ष्मीकािंत सिंजय कनायवट, गाळा क्रमािंक-३ श्री.िषु्यिंत वसिंतराव पाटणकर, गाळा क्रमािंक-४ 
श्री.कािंतीिाि लमश्रीिाि णखिंवसरा, गाळा क्रमािंक-५ श्री.योगेश कुमार ढोरे या गाळेधारकािंना २५ 
वषे कािावधीकरीता योग्य त्या भाड े िराने व अटीशतीनुसार भाड े कराराने िेणेस मान्यता 
िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४५               पवषय क्रमािंक- १०७ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने महात्मा फुिे स्मतृीदिनासाठी पवपवध 
काययक्रम आयोजजत करण्ड्यात येणार असुन त्यासाठी येणा-या खचायस तसचे शैक्षणणक व 
सामाजजक के्षिात उल्िेखनीय कायय करणा-या आणण महात्मा फुिे यािंच्या पवचारात प्रचार व 
प्रसार करणा-या व्यक्ती अथवा सिंस्थेस महानगरपालिकेच्या वतीने क्रािंतीसुयय महात्मा फुिे 
पुरस्कार (स्मतृीचचन्ह, मानपि व शाि) िेऊन सन्मानीत करणेकामी येणा-या र.रु.१,००,०००/- 
चे खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे 
काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४६               पवषय क्रमािंक- १०८ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
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पपिंपरी चचिंचवड मनपा हिीतीि पवपवध रस्ते पवकलसत करणेकामी तनयोजन करणारी 
अनुभवी सिंस्था मे.इन्राककिं ग कन्सल्टीिंग इिंजजतनअररिंग (प्रा.) लि. यािंची सल्िागार म्हणून 
नेमणूक करणेस व मनपा हिीतीि रस्ते व पवपवध प्रकल्प राबपवणेकामी तसेच बी.ओ.टी. 
तत्वावर, पी.पी.पी. (पजब्िक प्रायव्हेट पाटयनरलशप) तत्वावर मनपाच ेआवश्यक ते काम 
करणेकामी मनपाच्या योग्य त्या िराने वरीि सिंस्थेची नेमणूक तज्ञ सल्िागारच ेयािीमध्ये 
करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे 
काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४७                पवषय क्रमािंक- १०९ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 पाणीपुरवठा ब प्रभागातीि पाणीपुरवठा पवषयक पाणीपुरवठा योजनातनधी, 
पाणीपुरवठा िेखभाि िरुुस्ती व पाणीपुरवठा पवशषेयोजना या िेखालशषाांतगयत सन २०१२-
१३ च्या अिंिाजपिकातीि अिंतगयत बजेट तरतुि वगीकरणाच्या प्रस्तावासोबत जोडिेल्या 
तक्त्यानुसार मान्यता िेणेत येत आहे.                (वाढ/घट र.रु.२.१०,८६,६२७/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८४८                पवषय क्रमािंक- ११० 
दिनािंक –०६/११/२०१२                      पवभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोिक –मा.अरुणा भािेकर 
सिंिभय:-मा.सुषमा तनपुरे,मा.अरुणा भािेकर यािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पररसरात JNNURM PH-I  व PH-II अिंतगयत 
पाईपिाईन व पाण्ड्याच्या उिंच टाक्यािंच ेकामे चािू आहेत. सिर JNNURM  PH-I  व PH-II 
अिंतगयत सोबत जोडिेल्या तक्त्यानुसार वगीकरण करणेस मान्यता िेणेत येत आहे.  

                                  (वाढ/घट र.रु.२.४७,००,०००/-) 
सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 

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

ठराव क्रमािंक – १८४९               पवषय क्रमािंक- १११ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
 दि.२३/६/२०१२ रोजी जागततक ऑलििंपपक दिनातनलमत्त ऑलििंपपक ज्योत रॅलिकरीता 
सकाळी ७.०० ते ११.०० या वेळेत कै.आण्ड्णासाहेब मगर स्टेडडयम, नेहरुनगर येथे उपजस्थत 
रादहिेल्या पवद्यार्थयाांसाठी मे.साई सेवा केटरसय यािंनी १००० नग उपमा व चहाच े वाटप 
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केिेिे असून यासाठी एकूण र.रु.२१,४५०/- इतका खचय झािेिा आहे. सिरच्या खचायस 
मान्यता िेणेत येत आहे.   

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
ठराव क्रमािंक – १८५०               पवषय क्रमािंक- ११२ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच े कक्रडाप्रबोचधनी पवद्याियात दि.१४/१०/२०१२ ते 
१८/१०/२०१२ अखेर ५ दिवसािंच ेकािावधीत महाराष्र राज्य कबड्डी असोलसएशन ककशोर 
गट मुिे व मुिी कबड्डी सराव लशबीर घेणेत आिेिे आहे. या सराव लशबीराचा फायिा 
पपिंपरी चचिंचवड मनपाच्या कक्रडाप्रबोचधनीच्या पवद्यार्थयाांना िेखीि झािेिा आहे. या घेणेत 
आिेल्या सराव लशबीरासाठी मे.साई सेवा केटरसय यािंना खेळाडूिंना दििेल्या नाष्टा व 
भोजनाच े त्रबिाचा खचय तसेच मुख्याध्यापकािंनी केिेिा तिनुषिंचगक खचय अिंिाजे रक्कम 
रुपये २५,०००/- पयांतच्या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८५१               पवषय क्रमािंक- ११३ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.      (वाढ/घट 
र.रु.९.२५,,०००/-) 

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

ठराव क्रमािंक – १८५२               पवषय क्रमािंक- ११४ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या सावयजतनक वाचनािय पवभागािंतगयत चािपवल्या 
जाणा-या १६ व स्पधाय पररक्षा कें द्र असे एकूण १७ वाचनाियाकरीता सन २०१२-१३ करीता 
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वाचकािंच्या आवडीनुसार आरोग्य, मनोरिंजन, पाकशास्ि, ज्योततष, अध्याजत्मक, पयांटन, 
पवनोिी,इत्यािी पवषयािंच्या दिवाळी अिंकािंची थेट पद्धतीने मे.पुनम एजन्सी पुणे-३० 
यािंचकेडून खरेिी करणेस व याकामी येणा-या अिंिाजे र.रु.१,६०,०००/- (अक्षरी र.रु.एक िाख 
साठ हजार फक्त) च ेखचायस मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट 
न पहाता ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १८५३               पवषय क्रमािंक- ११५ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यलमक पवद्याियािंतीि पवद्यार्थयाांसाठी 
पवपवध उपक्रम व योजना राबपवणेत येत असतात. बहुतािंश पवद्याथी हे आचथयकदृष्ट्या 
मागास घटकािंतीि असिेने या पवद्यार्थयाांना मनपाच्या वतीने मोफत परीक्षा छपाई 
सादहत्य पवद्यार्थयाांना पुरपवणेत येत असते. त्यानुसार मे.पवशाि एिंटरप्रायजेस यािंना 
प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका छपाई करुन पुरवठा करणेबाबत आिेश िेणेत आिेिा आहे. 
शैक्षणणक वषय सन २०१२-२०१३ मधीि पवद्याथी गुणवत्ता वाढ या िेखालशषायवरीि तरतुि 
र.रु.३०००००००/- मधनु प्रत्यक्ष खचय र.रु.५४२४४०४/- झािेिा असून लशल्िक 
र.रु.२४५७५५९६/- यातून र.रु.७०००००/- इतकी रक्कम परीक्षा या िेखालशषायवर वगय करणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
ठराव क्रमािंक – १८५४               पवषय क्रमािंक- ११६ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक –मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

महानगरपालिकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या अिंिाजपिकास मान्यता लमळािेिी आहे. 
सिर अिंिाजपिकातीि काही पवकास कामािंच्या तरतूिीमध्ये कामािंच्या स्वरुपानुसार व 
कामािंच्या जस्थतीनुसार वाढ अथवा घट करावी िागणार आहे. “स्थापत्य ब प्रभाग” 
पवभागातीि प्रस्तावासोबतच्या “पररलशष्ट अ” मध्ये नमूि केिेल्या कामासाठीच्या 
तरतुिीमध्ये त्या कामासमोर नमूि केल्याप्रमाणे वाढ अथवा घट करुन तरतूि वगय 
करण्ड्यास मान्यता िेणेत येत आहे. सभावतृ्तािंत कायम होण्ड्याची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे काययवाही करणेत यावी.       (वाढ/घट 
र.रु.१९.३०,०००/-) 
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सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – १८५५               पवषय क्रमािंक- ११७ 
दिनािंक –०६/११/२०१२                     
सुचक – मा.अरुणा भािेकर    अनुमोिक–मा.अपवनाश टेकावड े
सिंिभय:-मा.अरुणा भािेकर, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव... 

तळवड े येथीि जळीतग्रस्तािंना मानवतावािी दृष्टीकोणातून प्रत्येकी र.रु.२५०००/- 
आचथयक मित करणेस व त्याकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्य झािा. 
------------- 

यानिंतर मा.सभापती यािंनी सभा सिंपल्याचे जादहर केिे. 
 
 

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

   Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   

                                                   Ø¯Ö¯Ö ü̧ß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ ü̧¯ÖÖ×»ÖÛúÖ   
                                        Ø¯Ö¯Ö ü̧ß - 411 018.  

 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पप िंपरी-४११ ०१८ नगरसचचव पवभाग, 
क्रमािंक- नस/४/कापव/१४३०/२०१२ 
दिनािंक - ०९/११/२०१२    

 
                     

 
 

प्रत - सवय सिंबिंचधत शाखाप्रमखु व शाखाचधकारी यािंचेकड े 
      पढुीि योग्य त्या काययवाहीसाठी रवाना. 
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