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

कायर्पिऽका बमांक -२७ 
सभावृ ांत 

िदनांक-  ९.१०.२०१२         वेळ-  दपारी ु 3.00 वाजता 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक ९/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.०० वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. 
सभेत खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

१) मा.जगदीश शेट्टी    - सभापती 
   २) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
   ५) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   ७) मा.सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि 
   ८) मा.पाडाळे िनता िवलास 
   ९) मा.जावेद रमजान शेख 
   १०) मा.जगताप नवनाथ द ु 
   ११) मा.ठोंबरे सभुिा ई र 
   १२) मा.भोसले राहलु  हनमुतंराव  
   १३) मा.चोंधे आरती सरेुश 
   १४) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
   १५) मा.अि नी गजानन िचचंवडे-पाटील 
   १६) मा.सोनकांबळे चिंकांता लआमण                         
    यािशवाय मा.अनुपकुमार यादव-आयु ,मा.सावंत-सहआयु ,मा.पवार,मा.मुढें,मा.कारचे, 
मा.ढेरे,मा.टेकाळे,मा.झरेु,मा.दरगडेुु ,मा.बंब,मा.कुलकण -सहा.आयु ,मा.घाडगे-मखु्यलेखा पिरक्षक, 
मा.चाकणकर-ू.नगरसिचव, मा.कांबळे-ू.शहर अिभयतंा, मा.सरुगुडे-िवकास अिभयतंा, 
मा.चव्हाण,मा.तुपे- सहशहर अिभयतंा, मा.भोसले- मखु्यलेखापाल, मा.डॉ.जगदाळे -ू.आरो य 
वै िकय अिधकारी, मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.बनकर, 
मा.ढगे,मा.िनकम,मा.इंगळे, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.िपरजादे, मा.दांगट-कायर्.अिभयतंा, मा.साळंकेु -मखु्य 
उ ान अिधक्षक,मा.माछरेÐिवशेष अिधकारी,मा.गायकवाडÐजनसपंकर्  अिधकारी,मा.पाटील Ð 
ूाचायर्,आयटीआय अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  
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 उपिःथत सन्मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल करुन घेणेत आले :- 
 
िवषय बमांक ३७) :- अ ूभागातील कचरा गोळा करणेबाबत... 
 
िवषय बमांक ३८) :- ड ूभागातील कचरा गोळा करणेबाबत... 
 

िवषय बमांक ३९) :- मा.ःथायी सिमती सभा िद.१७/१०/१२ रोजी दपारी ु ४.०० वा. 
आयोिजत करणेबाबत- मा.अिवनाश टेकावडे, मा.चिंकांत वाळके यांचा 
ूःताव... 

---------- 
 

 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ ÃÖ®´ÖÖ.ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ´ÖŸÖß¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 37,38,39,1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36 µÖÖ ÛÎú´ÖÖ®Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ‘ÖêÞÖêŸÖ µÖêŸÖß»Ö †ÃÖê ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß 
µÖÖÓ®Öß ¯ÖÏÛú™ü Ûêú»Öê.   

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले :- 
 

 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1298                      ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 37 
×¤ü®ÖÖÓÛú - 09/10/2012        ×¾Ö³ÖÖÝÖ - † ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ 
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ¾ÖÖôûÛêú     †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üü¸üÖÆæü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öêú 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê •ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú.†¯ÖÏ/†Ö/2/ÛúÖ×¾Ö/1168/12 ×¤ü.9/10/12  
 ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö -  
 Ø¯Ö¯Ö¸üß-Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ † ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö 
®ÖÖÝÖ×¸üÛúÖÓ“ÖÖ ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü“ÖÖ Ûú“Ö¸üÖ ÝÖÖêôûÖ Ûú¸üÞÖê ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ÜÖÖ•ÖÝÖßÛú¸üÞÖÖ«üÖ¸êü ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû ˆ¯Ö»Ö²¬Ö 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Öê»µÖÖ ¤ü¸üÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÖ®Ö¬Ö®ÖÖ¾Ö¸ü Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Öã¸ü×¾ÖÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×®Ö×¾Ö¤êüÃÖ ¾Ö 
µÖêÞÖÖ·µÖÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓŸÖ ÝÖÖ›üÝÖê²ÖÖ²ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ²Öȩ̂ üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ 
ÃÖÆü.ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®Öß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¤ü¸üÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûêú»Öß †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖê®Æüß 
ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖæ®Ö Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´ÖÖ Ûú¹ý®Ö ÛúÖ´ÖÖ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¤êüÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¤ü¸üÖ®Öê ¤üÖê®Ö ´ÖÆüß®Öê ØÛú¾ÖÖ 
´ÖãÜµÖÖ»ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×®Ö×¾Ö¤üÖ †Ó×ŸÖ´Ö ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ÛúÖ´Ö ¤êüÞµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÛúÖ´Öß µÖêÞÖÖ·µÖÖ 
¯ÖÏŸµÖõÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÛúÖµÖ´Ö ÆüÖêÞÖê“Öß ¾ÖÖ™ü ®Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---- 
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šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  -1299             ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 38 
×¤ü®ÖÖÓÛú - 09/10/2012        ×¾Ö³ÖÖÝÖ - ›ü ¯ÖÏ³ÖÖÝÖ 
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ¾ÖÖôûÛêú    †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üü¸üÖÆæü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öêú 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:-´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê •ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú.›ü¯ÖÏ/7/ÛúÖ×¾Ö/729/12 ×¤ü.9/10/12  
 ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú®Ö -  
 †Ö¸üÖêÝµÖ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ “›ü” ¯ÖÏ³ÖÖÝÖÖ“Öê †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ‹ÛæúÞÖ 
70 ™üÖ™üÖ ACE ¾ÖÖÆü®ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ®Öê´Öæ®Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ¹ý™ü®ÖãÃÖÖ¸ü ‘Ö¸üÖê‘Ö¸ü“ÖÖ Ûú“Ö¸üÖ ÝÖÖêôûÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÃÖÓÛú»Ö®Ö Ûëú¦ü 
µÖê£Öê ¾ÖÖÆæü®Ö ®ÖêÞÖê“Öê ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‹ÛæúÞÖ 216 ÛúÖ´ÖÝÖÖ¸ü ´Öê.´ÖÆüÖ»Öõ´Öß 
Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ µÖÖÓ“ÖêÛú›æü®Ö ×¤ü.01/11/2012 ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¤üÖê®Ö ´Ö×Æü®Öê 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ØÛú¾ÖÖ ´ÖãÜµÖÖ»ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ×®Ö×¾Ö¤üÖ †Ó×ŸÖ´Ö ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ‘ÖêÞÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß µÖêÞÖÖ·µÖÖ 
ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öê ×®Ö×¾Ö¤üÖ ×Ã¾ÖÛéúŸÖ ¤ü¸üÖ®Öê Ã¾Ö“”ûŸÖê“Öê ÛúÖ´Ö ¤êüÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÛúÖµÖ´Ö ÆüÖêÞÖê“Öß ¾ÖÖ™ü ®Ö ¯ÖÆüÖŸÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞÖêŸÖ µÖÖ¾Öß. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---- 

šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  -1300             ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 39 
×¤ü®ÖÖÓÛú - 09/10/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.†×¾Ö®ÖÖ¿Ö ™êüÛúÖ¾Ö›êü    †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üü“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ¾ÖÖôûÛêúú 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.†×¾Ö®ÖÖ¿Ö ™êüÛúÖ¾Ö›êü, ´ÖÖ.“ÖÓ¦üÛúÖÓŸÖ ¾ÖÖôûÛêú µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö... 
 ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ×¤ü.17/10/2012 ¸üÖê•Öß“Öß ´ÖÖ.Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖÖ¯ŸÖÖ×ÆüÛú ÃÖ³ÖÖ ¤ãǖ ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ. ‹ê¾Ö•Öß 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ. †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß.    

     ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã´ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---- 

खालील ूमाणे सचुना मांडणेत आली. 
 
सचुक : मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदक : मा.अिवनाश टेकावडे 
 
 सभा बुधवार िदनांक १७/१०/२०१२ दपारी ु ३.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सचुना सवार्नमुते मान्य झाली. 
---------- 

मा.सभापती-सभा बुधवार िदनांक १७/१०/२०१२ दपारी ु ३.४५ पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

                         (जगदीश शेट्टी) 
  सभापती 
ःथायी सिमती 

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

कायर्पिऽका बमांक -२७ 
सभावृ ांत 

(िदनांक ०९/१०/२०१२ ची तहकूब सभा) 
िदनांक-  १७.१०.२०१२      वेळ -  दपारी ु ३.४५ वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची िद.०९/१०/२०१२ची 
तहकूब सभा बुधवार िदनांक १७/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.४५ वा. महानगरपािलकेच्या 
ूशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत 
आली होती. सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

१) मा.जगदीश शेट्टी    - सभापती 
   २) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
   ५) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   ७) मा.पाडाळे िनता िवलास 
   ८) मा.जावेद रमजान शेख 
   ९) मा.जगताप नवनाथ द ु 
   १०) मा.ठोंबरे सभुिा ई र 
   ११) मा.भोसले राहल हनमुतंराव ु  
   १२) मा.चोंधे आरती सरेुश 
   १३) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
   १४) मा.अि नी गजानन िचचंवडे-पाटील 
   १५) मा.सोनकांबळे चिंकांता लआमण 

     यािशवाय मा.ूकाश कदम-अित.आयु ,मा.कुलकण ,मा.मुढें,मा.कारचे,मा.ढेरे, 
मा.गावडे,मा.टेकाळे,मा.झुरे,मा.दरगडेुु -सहा.आयु ,मा.चाकणकर-ू.नगरसिचव, मा.कांबळे - 
ू.शहर अिभयतंा, मा.सरुगुडे-िवकास अिभयतंा,मा.काची,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले- 
मखु्यलेखापाल, मा.डॉ.जगदाळे-ू.आरो य वै िकय अिधकारी,मा.साळवे-अित. वै कीय 
अिधकारी,मा.दधेकरु , मा.बनकर, मा.ढगे, मा.िनकम, मा.सवणे,मा.चव्हाण, मा.रामदास जाधव, 
मा.शरद जाधव, मा.कुदळे,मा.थोरात,मा.िचचंवडे,मा.किपले,मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे,मा.िपरजादे,मा.दांगट-कायर्.अिभयतंा,मा.साळंकेु -मखु्य उ ान अिधक्षक,मा.पोमण-
सगंणक अिधकारी,मा.गावडे-अि नशामक अिधकारी, मा.माछरेÐिवशेष अिधकारी, 
मा.गायकवाडÐजनसपंकर्  अिधकारी,मा.पािटल-ूशासन अिधकारी (ूशासन), मा.पाटीलÐूाचायर् 
आयटीआय हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  
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ठराव बमांक Ð १३६०                        िवषय बमांक - १ 
िदनांक Ð १७/10/२०१२               िवभाग– जनतासपंकर्  व ःवागत कक्ष 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जस/५/कािव/२७८/१२ िद.२८/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या वतीने िद. १ ऑक्टोंबर जागितक ज्ये  नागरीक िदनािनिम  िविवध 
कायर्बम ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ, िचचंवड येथे आयोिजत करणेत आलेले असून त्यासाठी 
मनोरंजन कायर्बमासाठी मानधन, चहापान, ना ा, बॅनर, नाट्यगहृाचे भाडे व कायर्बमाच्या 
अनषुंगाने इतर खचर् इ.साठी र.रू.७२०००/- [र.रू.बहा र हजार] अपेिक्षत असल्याने जागितक 
ज्ये  नागरीक िदनािनिम  आयोिजत कायर्बमासाठी थेट पध्दतीने येणा-या खचार्स मान्यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३६१     िवषय बमांक -२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – पाणीपुरवठा ूकल्प  

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर    अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पापु/ूू/कािव/२८/१२ िद.२८/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मौजे िशवणे व गहंजे ता मावळ िजु .पुणे येिथल पवना नदीवर नव्याने दोन कोल्हापूर 
पध्दतीचे बंधारे बांधणे कामी ूथम कामाच्या सवक्षणासाठी व सिवःतर अदंाजपऽक तयार 
कर यासाठी तुतार्स रूपये ७.०० लक्ष िनधी कायर्कारी अिभयतंा, खडकवासला पाटबंधारे 
िवभाग,पुणे-११ यांना अदा करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३६२      िवषय बमांक -३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदकÐिनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४५६/१२ िद.२८/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्या३लय/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये,ूभाग द वाडी १५ मनपाच्या इमारतीची गळती ूतीबंधक व इतर ःथापत्य 
िवषयक कामे करणे कामी मे.शुभौी कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १३.१७% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२१,२८,१८६/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट,लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
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वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन ू करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १३६३      िवषय बमांक -४ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðचिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४५७/१२ िद.२८/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील अ.ब.२६ 
अन्वये ू.ब.१० अजंठानगर एस.आर.ए. इमारत मध्ये पिरसरात व ूभागातील अतंगर्त 
भागात िठकिठकाणी कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.शुभौी कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२०,५४,१५५/- [र.रू.वीस लाख चोपन्न हजार एकशे पंचावन्न] पेक्षा १६.६७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १७,९७,३१४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू करारनामा करून घेणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३६४    िवषय बमांक - ५ 
िदनांक Ð १७/10/2012    िवभाग – औ.ू.के. मलुींचे कासारवाडी  

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे    अनमुोदक Ðमा.राहल भोसले ु         
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. औ.ू.के.म/ुकािव/४/२२/१२ िद.२८/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपा औ ोिगक ूिशक्षण कें िातील ूःतावात नमुद केलेल्या अन.ु १ ते ६ 
कमर्चाढयांस त्यांच्या नांवासमोर नमदू केलेल्या एकिऽत र.रू.८,०००/- [र.रू.आठ हजार] 
मानधन रकमेवर िद.१६/१०/२०१२ ते ३/४/२०१३ व अन.ु७ वरील कमर्चा-यांस िदनांक 
४/१०/२०१२ ते िद.३/४/२०१३ अखेर सहा मिहने कालावधीकिरता हंगामी िनयु ी देणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १३६५    िवषय बमांक - ६ 
िदनांक Ð १७//10/2012   िवभाग–अंकुशराव लांडगे नाट्यगहृ,भोसरी 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे   अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. नाटय/१/कािव/४९०/२०१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाचे अंकुशराव लांडगे नाट्यगहृ भोसरी येथे माहे एिूल २०११ पासनू िविवध 
ूकारचे कायर्बम होत आहेत. सदर कायर्बमांचे भाडे/दर हे ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ िचंचवड 
यांचे भाडे/दराचे ५० टक्के जादा दराने तात्पुरत्या ःवरूपात भाडे घेवून कायर्बम सरुू करणेत 
आलेले आहेत. सदर दर/भाडे कायम करणेसाठी मनपाच्या ूेक्षागहृ/ नाट्यगहृासाठी मनपाने 
तयार केलेले धोरण व िनयमावलीस अनसुरून ूःतािवत दशर्िवलेले दर/भाडे (ूःतावा 
सोबतचे पिरिश  अ आिण ब) अकुंशराव लांडगे नाट्यगहृासाठी मंजूर करणेस मान्यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १३६६     िवषय बमांक - ७ 
िदनांक Ð १७//10/2012    िवभाग – पयार्वरण अिभयांिऽकी 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील   अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पअक/कािव/१/२७/२०१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ अन्वये, मोशी 
कचरा डेपो येथे कचरा ूिबया करणेकिरता आण यात येणाढया कचढयावर ओडोृेश 
दगर्न्धीनाशक पुरिवणे व फवारणेकामी ु ूा  झालेल्या ३ िनिवदांपकैी मे.रुतु बायोिसःटम यांची 
र.रू.१,७९०/- ूित िल. या दराची िनिवदा िःवकारणेबाबत मा.आयु  यांनी मान्यता िदलेली 
असल्याने मे.रुतु बायोिसःटम यांच्याशी करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे.          
(अदंाजपऽकीय र.रू.२५,००,०००/- [र.रू. पंचवीस लाख]) 

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

ठराव बमांक - १३६७      िवषय बमांक - ८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे                    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३८५/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                       

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.६२ अन्वये, 
ूभाग ब.३९ (जुना वॉ.ब.३२) संत तुकारामगर येथील फुलेनगर सी.डी.वकर्  ते लोबल ःकुल 
पयतचा नाला बांधणे व दरुःत करणेकामी ु मे.पी जे मोटवानी (िन.र.रू.३६,९७,३००/- 



 8

[र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार तीनशे] पेक्षा २६.६२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ु
मजुंर दराने र.रू.२८,४८,७३३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर कराू रनामा करून घेणेस मान्यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३६८      िवषय बमांक - ९ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३८६/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.८८ अन्वये, 
ूभाग ब.३९ (जुना वॉ.ब.३२) सतं तुकारामनगर येथील गन्गा ःकाईज मागील नाला 
बांधणेकामी मे.पी जे मोटवानी (िन.र.रू.३६,९७,२००/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार 
दोनशे] पेक्षा २६.८८% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू. २८,३८,५६२/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३६९      िवषय बमांक -१० 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३८७/२०१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.५० अन्वये, 
ूभाग ब.१९ (वॉ.ब.५८) रावेत िशंदेवःती नाल्यावर छोटा पुल बांधणेकामी मे.एस.पी. देवकर 
(िन.र.रू. ३७,३५,५७४/- [र.रू.सदोतीस लाख पःतीस हजार पाचशे चौढयाह र] पेक्षा १०.०१% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजुंर दराने र.रू.३५,२९,७२५/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
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दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे  

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

ठराव बमांक -  १३७०    िवषय बमांक -११ 
िदनांक Ð १७//10/2012    िवभाग-मध्यवत  सािहत्य भांडार(वै ) 

सचुक Ðमा.जावेद शेख     अनमुोदक-मा.चिंकांत वाळके  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मसाभां/४/कािव/५१८/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

रा ीय कायर्बमाची ूभावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी खाजगी वाहन भाडे या 
लेखािशषार्वर घेणेत आलेली ५ वाहने व शासकीय योजनेची अमंलबजावणी या लेखािशषार्वर 
घेणेत आलेली ५ वाहने अशी एकूण १० वाहनांना ूितिदन ूित ८० िकमीसाठी र.रू.८००/- व 
त्यापुढील ूत्येक िकमीसाठी र.रू.५/- यादराने िद.१/१०/१२ ते ३१/१२/१२ याकालावधीसाठी 
िकंवा िनिवदा ूिबया पुणर् होईपयत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीकरीता 
मदुतवाढ देणेस व सदर वाहनांच्या येणाढया ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७१                              िवषय बमांक - १२ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – मखु्यलेखापरीक्षण 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांचे मुलेप/१/कािव/९६६/१२ िद.१/१०/२०१२      

मखु्यलेखापिरक्षण िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजरुीकामी 
सादर केलेल्या िवनंती अजार्नसुार ूःतावा सोबतचे ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा 
मजूंरीस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७२     िवषय बमांक Ð १३    
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग - वायसीएमएच 

सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/अकॅड/कािव/३२०/१२  

िद.२५/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 डॉ.सिुशल पाटकर मानसेवी न्यरूोसजर्न, डॉ.िनलेश एस.कुरवाळे मानसेवी न्यरूोसजर्न, 
डॉ.िमिनष जैन मानसेवी मेिडकल ऑन्कोलॉजीःट, डॉ.िशरीन एस.बासदे मानसेवी ऑथ डोःटी 
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(आथ डोंटीःट) याूमाणे मानसेवी डॉक्टरांना ठरावांचे तारखेपासनू सहा मिहनेचे 
कालावधीकिरता दरमहा मानधन र.रू.१,०००/- वर नेमणकूदेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३७३                        िवषय बमांक -१४ 
िदनांक Ð १७//10/2012    िवभाग – मखु्य लेखापिरक्षण 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील   अनमुोदकÐचंिकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेूप/१/कािव/१११४/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मखु्यलेखापिरक्षण िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजुरीकामी 
सादर केलेल्या िवनंती अजार्नसुार ूःतावा सोबतचे ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा 
मजूंरीस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक - १३७४    िवषय बमांक - १५ 
िदनांक Ð १७//10/2012    िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४६९/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे   

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२७ अन्वये, ूभाग ब.१३ यमनुानगर मधील िनगडी गावठाण मध्ये उवर्िरत रःते 
डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.२३,७७,४५१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७५     िवषय बमांक -१६ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७०/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३६ 
अन्वये, ूभाग ब.५ कुदळवाडी औ ोिगक भागातील रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर 
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इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] 
पेक्षा ४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,८२,३५३/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७६      िवषय बमांक -१७ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðिनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७१/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३७ अन्वये, ूभाग ब.५ कुदळवाडी औ ोिगक भागातील रःते डांबरीकरण करणे नवीन 
ूभाग ब.१४ मधील से.ब. २५ मधील अंतगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणे कामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२२,३५,२९४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याू चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७७                    िवषय बमांक -१८ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.जावेद शेख                अनमुोदकÐमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७२/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३८ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील पिरसरात टेल्को रःता रंूदीकरण करून (बडर् व्हॅली 
समोर) हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ७.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२२,७९,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
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दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३७८                              िवषय बमांक -१९ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७३/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४२ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब.२४ व िनगडी गावठाण मधील अंतगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स 
पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- 
[र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२२,३५,२९४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३७९      िवषय बमांक - २० 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७४/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८२ अन्वये, 
ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील िठकिठकाणी रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा 
ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू. २३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पेक्षा ५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू. २३,२८,४३१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक - १३८०     िवषय बमांक - २१ 
िदनांक Ð १७//10/2012    िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील   अनमुोदकÐमा.चिंकांता सोनकांबळे 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७५/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८३ अन्वये, 
ूभाग ब.८ िव ानगर सघंवी केसरी कॉलेज पिरसरातील िठकिठकाणी हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणे कामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ५.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२३,२८,४३१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð १३८१      िवषय बमांक -२२ 
िदनांक Ð १७//10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७६/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८५ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.९ संभाजीनगर मधील टेल्को रःता रंूदीकरण करून, (बडर् व्हॅली समोर) 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ७.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. २२.७९,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक Ð १३८२     िवषय बमांक -२३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७७/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८८ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.१४ मधील से.ब.२४ मधील अतंगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ६.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२२,११,७६४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १३८३      िवषय बमांक -२४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७८/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९८ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.१७ मधील से.ब.२६ मधील अंतगर्त रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२२,३५,२९४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक Ð १३८४     िवषय बमांक -२५ 
िदनांक Ð १७/10/2012    िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.जावेद शेख     अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७९/१२ िद.३/१०/२०१२      
िवषय - ूभाग ब.५ मधील सेक्टर १६ व १३ मधील रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण  

करणेबाबत... 
िवषय बमांक २५चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक Ð १३८५     िवषय बमांक -२६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४८२/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/ १/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.७१ अन्वये, नवीन ू.ब.१४ मधील िटळक रःत्यावरील ःवामी िववेकानदं चौक ते सतं 
ाने र चौकापयतच्या कॉबीटचा रःता दभाजक करणे व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी ू

मे.हिरषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहान्नव] पेक्षा ९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजूर दराने रू .रू.२१,१७,८८२/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३८६      िवषय बमांक -२७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४८३/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/ १/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०४ अन्वये, अ ूभागातील संजय काळे मदैानास िसमािभंत बांधणे व इतर अनषुंिगक 
कामे करणेकामी मे.हिरषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू. अकरा लाख 
सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पेक्षा १२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दरानेू  
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र.रू.१०,६६,२९९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार िनिवदेमधील िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३८७    िवषय बमांक -२८ 
िदनांक Ð १७/10/2012    िवभाग – ःथापत्य  

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील   अनमुोदकÐमा.चिंकांता सोनकांबळे 
 सदंभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१४७/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०५ अन्वये, ूभाग 
ब.८८ येथे िठकिठकाणी खडीमरुुमाचे रःते करणेकामी मे.अनतं बाळकृंण बिहरट 
(िन.र.रू.२३,३४,१६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे सदसु ] पेक्षा २३.१० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंूर दराने रू .रू.१८,८४,७२३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखडं या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३८८      िवषय बमांक - २९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१४८/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१११ अन्वये, वॉडर् 
ब.९० येथील रःत्यांचे चर खडीमरुुमाने भरून बीबीएम पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.अनतं 
बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू.१०,२६,८२६/- [र.रू.दहा लाख सव्वीस हजार आठशे सव्वीस] पेक्षा 
१७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंूर दराने रू .रू.८,८९,३८०/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखडं या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक Ð १३८९      िवषय बमांक - ३० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९०/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.६१ अन्वये, 
दापोडी वॉडर् ब.१०३ मधील मुःलीम दफनभमूी येथे वॉचमन क्वॉटर्स इतर अनु् .कामे 
करणेकामी मे.जयराम कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६७,११९/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु
एकशे एकोणीस] पेक्षा १६.५०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१६,३६,९९७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
----- 

 
ठराव बमांक - १३९०      िवषय बमांक -३१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य  

सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९१/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.६८ अन्वये, वॉडर् 
ब.१० अतंगर्त चोिवसावाडी औ ोिगक झोन मधील रःते खडीमुरुमाचे व बीबीएम करणेकामी 
मे.नाणेकर एँन्ड असोिसएट्स (िन.र.रू.२४,९९,८११/- [र.रू.चोिवस लाख नव्यान्नव हजार 
आठशे अकरा] पेक्षा १८.८१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२१,३१,०७६/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 



 18

 
ठराव बमांक - १३९१      िवषय बमांक - ३२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदकÐमा.जावेद शेख  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९२/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४६ अन्वये, 
भोसरी वॉडर् ब.१६ रामनगरी मधील महादेवनगर सावंतनगर, कृंणमंदीर पिरसरात रःत्याचे 
कडेने पावसाळी बंद पाईप गटर व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेचे कामे करणेकामी मे.नाणेकर एँन्ड 
असोिसएट्स (िन.र.रू.१८,६७,२३६/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार दोनशे छ ीसु ] पेक्षा 
१८.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,९१,८०९/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३९२      िवषय बमांक - ३३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९३/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९२ अन्वये, वॉडर् 
ब.१७ सनॅ्डिवक कॉलनी मधील गंगोऽी पाकर्  व पिरसरात रःत्यांचे डांबरीकरण करणेकामी 
मे.ठाकूर इंृाूोजेक्टस ूा िल (िन.र.रू.२४,९७,२६६/- [र.रू.चोिवस लाख सत्यान्नव हजार 
दोनशे सहास ] पेक्षा ३.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२५,४३,४६५/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १३९३      िवषय बमांक - ३४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य  

सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१९४/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.९ अन्वये, वॉडर् 
ब.२१ स.न.ं१ येथील आरक्षण ब.४३० ला िसमािभतं बांधणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू. १८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे तेराु ] पेक्षा १८.१९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १६,०४,११७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३९४     िवषय बमांक Ð ३५ 
िदनांक Ð १७/10/2012    िवभाग -  ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील   अनमुोदकÐमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९५/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.२१ अन्वये, वॉडर् 
ब.१०० करसंकलन इमारत पिरसरात िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .साकळे 
असोिसएट्स (िन.र.रू.१८,६६,८१३/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार आठशे तेरा] पेक्षा २६.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १४,५०,५१४/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १३९५     िवषय बमांक - ३६ 
िदनांक Ð १७/10/2012    िवभाग – भमूी आिण िजंदगी 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.भिूज/१/कािव/१२२८/१२ िद.४/१०/२०१२      
िवषय - भूिम आिण िजंदगी िवभागाचे कायार्लयासाठी ४ डेटा एन्शी ऑपरेटसर् पुरिवणेबाबत... 

 

िवषय बमांक ३६चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

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

  
यानतंर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले.  

                                    
 

    (जगदीश शेट्टी) 
  सभापती 
ःथायी सिमती 

                              िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी -४११ ०१८. 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/ 1376 /२०१२ 

िदनांक - १९/१०/२०१२ 
 

 
 
¯ÖÏŸÖ -  ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÜÖÖ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ¾Ö ¿ÖÖÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 
        ¯Öãœüß»Ö µÖÖêÝµÖ ŸµÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¸ü¾ÖÖ®ÖÖ.  
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