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

कायर्पिऽका बमांक - ५७ 
सभावृ ांत 

 
िदनांक - २३.४.२०१३       वेळ -  दपुारी ३.00 वाजता 

 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक  २३/४/२०१३ रोजी दपुारी ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली 
होती. सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

 
१) मा. जगताप नवनाथ द ू   - सभापती  
२) मा. अिवनाश (दादा) टेकावडे 

      ३) मा. चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ४)    मा. छाया जगन्नाथ साबळे 
 ५)    मा. सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि 

६) मा. जगदीश शेट्टी  
 ७) मा. भालेकर अरुणा िदलीप 

८) मा. वाघेरे सिुनता राजेश 
 ९) मा. महेशदादा िकसन लांडगे 
 १०) मा. बारणे माया सतंोष 

११) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
१२) मा. लोंढे गणेश नारायण 
१३) मा. कदम सदगरुु महादेव 
१४) मा. भोंडवे सिंगता राजेंि 

१५)   मा. शेंडगे आशा सखुदेव  
 
यािशवाय मा.डॉ.ौीकर परदेशी Ð आयु ,मा.मुंढे, मा.कारचे, 

मा.कुलकण ,मा.ढेरे,मा.दरुगडेु, मा.फंुदे Ð सहा यक आयु , मा.घाडगे Ð मखु्य 
लेखापरीक्षक, मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे - ू.शहरअिभयतंा, मा.तुपे,मा.काची Ð
सह शहर अिभयतंा,मा.गायकवाड Ð ू.आरोग्य वै िकय अिधकारी,मा.चव्हाण Ð सह 
शहर अिभयतंा, मा.भोसले - मखु्यलेखापाल, मा.भदाणे-  उपसंचालक नगररचना, 
मा.दधेुकर, मा.ढगे, मा.िनकम, .मा.बरशेट्टी,मा.स यद  मा.किपले, मा.थोरात,मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे,मा.िपरजादे, मा.दांगट,मा.  रामदास जाधव, 
मा.चव्हाण, मा.कुदळे Ð कायर्कारी अिभयंता,  मा.कांबळे - ू.िशक्षणािधकारी 
(माध्यिमक), मा.चव्हाण Ðआरोग्य कायर्कारी  
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अिधकारी, मा.पोमण Ð सगंणक अिधकारी, मा.गायकवाड Ð जनसपंकर्  अिधकारी हे 
अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  

----------------- 
उपिःथत सन्मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा 

कामकाजात दाखल करुन घेणेत आले :- 
 
िवषय ब.३५ - ःथायी सिमती सभा ठराव ब. ३२०० िदनांक २६/३/२०१३  

 मध्ये दरुुःती करणेबाबत.. 
 
िवषय ब.३६ - ूभाग ब.५८ मधील बॅडिमंटन हॉल मागील ःकेटींगचे मदैान  

देखभाल सरंक्षणाकामी देणेबाबत..मा.सिंगता भोंडवे,मा.सषुमा  

तनपुरे यांचा ूःताव.. 
 

िवषय ब.३७ - सन २०१३-१४ च्या अथर्संकल्पातील ड ूभाग व ड  

            मखु्यालयातील कामांच्या तरतुदी मध्ये फेरबदल  

            करणेबाबत..मा.सषुमा तनपुरे,मा.सिुनता वाघेरे यांचा ूःताव.. 
 

 िवषय ब.३८ - ःथायी सिमती ठराव ब.३२७४ िदनांक १६/४/२०१३ मध्ये  

 दरुुःतीबाबत....मा.सिंगता भोंडवे,मा.सषुमा तनपुरे यांचा  

 ूःताव.. 
 

 िवषय ब.३९ - ूभाग ब.१७ मध्ये दैनिंदन साफसफाई करणेबाबत..मा.सिुनता  

वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 

िदनांक १६/४/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-५६)         
सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 

ठराव बमांक Ð ३२८३      िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर    अनमुोदकÐमा.जगदीश शेट्टी 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/८३/२०१३ 
      िद.१९/३/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२६/२०१२-१३ मधील अ.ब.३० 

अन्वये, ूभाग ब.८९ येथील ॄम्हवृंद कॉलनी व नवीन बाणेर पुलाकडे जाणा-या 
रःत्यास सी.डी.वकर्  बांधणेकामी मे.िशवकुमार कन्ःशक्शन (िन.र.रू.४६,६८,५३४/- 
[र.रू.शेहेचाळीस लाख अडुस  हजार पाचशे चौतीस] पेक्षा १२.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.४२,६६,१७६/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
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तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव बमांक Ð ३२८४     िवषय बमांक Ð २ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ðमध्यवत  सािहत्य भांडार 
सचुक Ð मा.अ िवनाश टेकावडे    अनमुोदकÐमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मसाभां/५/कािव/२३८/२०१३ 
      िद.१०/४/२०१३.      
िवषय - वाय सी एम रुग्णालयातील अतंगर्त व बाहय पिरसराची दैनंिदन  

 साफसफाईबाबत.. 
       िवषय बमांक २ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक Ð ३२८५      िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे     अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/१६०/२०१३  
      िद.१२/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२१/२०१२-१३ मधील अ.ब.२ 

अन्वये, मखु्य ूशा. इमारतीचे पाठीमागील कॅन्टीन इमारतीचे रंग सफेदी 
करणेकामी मे.िनिमर्ती इंिज.काप रेशन (िन.र.रु.१६,७९,२२५/- पेक्षा १७.१५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१४,६०,८००/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२८६      िवषय बमांक Ð ४ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/१५९/२०१३ 
      िद.१२/४/२०१३.      
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मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८ 
अन्वये, वॉ ब ३१ मध्ये वाय सी एम हॉिःपटल पी एम सेन्टर जवळ ूितक्षागहृ 
बांधणेकामी मे.भिूम कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६७,३९०/- पेक्षा ४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१८,८२,३२९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे िसमेंट, लोखंड या मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२८७      िवषय बमांक Ð ५ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.जगदीश शेट्टी    अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/१५८/२०१३ 
      िद.१२/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१० 
अन्वये, कराची चौक, नवमहारा  चौक, पॉवर हाऊस चौक, िपंपरी गाव चौकामध्ये 
वाहतुक सुधारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.ूकाश कॉन्शॅक्टर 
(िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा २९.४० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१३,६९,२०९/- 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 राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२८८      िवषय बमांक Ð ६ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.गणेश लोंढे    अनमुोदकÐमा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/१६१/२०१३ 
      िद.१२/४/२०१३.      

मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३०/२०१२-१३ मधील अ.ब.१ 
अन्वये, पवनाथडी जऽा २०१२-१३ ःथापत्य िवषयक ःटेज, मडंप, ःटॉल इत्यादी 
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कामे करणेकामी मे.िसिध्द एंटरूायझेस (िन.र.रू.२२,१०,१४३/- [र.रू.बावीस लाख 
दहा हजार एकशे ऽेचाळीस] पेक्षा २२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१८,१०,१०७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
भाववाढ कलमानसुार कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२८९      िवषय बमांक Ð ७ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð लेखा 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे    अनमुोदकÐमा.माया बारणे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.लेखा/६/कािव/८६१/२०१३ 

िद.९/४/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 सन २०१३-१४ च्या अदंाजपऽकात जकात िवभागाकडील महसलुी भाग-१ 
जमा खचर् भाग-३ जमा-खचर् यात तरतुदींमध्ये एकुण रक्कम कमी/जाःत होत 
नाही. सन २०१३-१४ या आिथर्क वषार्त िनि त केलेली रक्कम र.र. 
१२,००,३०,००,०००/- एवढीच राहते. तरी खालील ूमाणे नवीन लेखािशषर् व 
तरतुदींमधील बदल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे  
 

(अ)   महसुली जमा 
अ.
ब. 

लेखािशषर् सन २०१३-१४ 
अंदाजपऽकात तरतदु 

कपात सुचिवलेली 
रक्कम 

सन २०१३-१४ च्या 
अंदाजपऽकात 
सुचिवलेली रक्कम 

१ आयातकर (अनामत 
परतावा) १०% वसुली सह 

११,५७,९३,५५,०००/- ११,०७,९३,५५,०००/- ५०,००,००,०००/- 

२ इतर जमा २,२०,०००/- १,२०,०००/- १,००,०००/- 
३ एःकॉटर् ४०,००,००,०००/- १८,००,००,०००/- २२,००,००,०००/- 
४ रहदारी पास १,५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- ० 

५ लेखिनक खचर् वसुली ७,१५,०००/- ७,१५,०००/- ० 

६ इकरार पऽ ६०,००,०००/- ६०,००,०००/- ० 

७ शुल्कबंध वखार परवाना 
फी 

२,२०,०००/- २,२०,००० ० 

८ जी.सी. मुदतवाढ ९,९०,०००/- ९,९०,०००/- ० 

९ जकात अनामत जमा ५,००,०००/- ५,००,०००/- ० 

(ब) महसुली खचर्    

 वाहन भाडयान ेघेणे ४०,००,०००/- २,००,०००/- ३८,००,०००/- 
(क) भाग – ३ जमा    

 जकात अनामत ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
(ड) भाग – ३ खचर्    
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 अनामत परतावा ७०,००,००,०००/- १०,००,०००/- ६९,९०,००,०००/- 
 
 वरील ूमाणे जकात लेखािशषार्वरील रक्कमा कपात व र  करुन सन २०१३-
१४ च्या अंदाजपऽकात ःथािनक संःथा कर म्हणुन खालील ूमाणे रक्कमा व 
लेखािशषर् िनमार्ण करणे आवँयक आहे. 
 
 
 
 

अ) महसुली जमा :- 

१) ःथािनक संःथा कर   :-  ११,२८,२८,००,०००/- 
२) शुल्क (नोंदणी फी दबुार पऽ) :-       १,००,०००/- 
                                  -------------------- 

  ब) महसलुी खचर् :- 

  १) ःथािनक संःथा कर परतावा  :-    २,००,०००/- 
                                             --------------------- 
क) महसुली जमा :- 

१) ःथािनक संःथा कर ूितभतुी  :-          १०,००,०००/- 
   रक्कम (िसक्युिरटी िडपॉझीट) 

                                              -------------------- 
  ड) महसलुी खचर्  :- 

१) ःथािनक संःथा कर ूितभतुी  :-          १०,००,०००/- 
              रक्कम परतावा (िसक्युिरटी िडपॉझीट                                   
                                              --------------------- 

 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 

मा.महापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३२९०      िवषय बमांक Ð ८ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð वाय सी एम 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर       अनमुोदकÐमा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पोमासे/कािव/१२१/२०१३ 

िद.८/४/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 िपंपरी िचचंवड मनपातील कायर्रत वै कीय अिधकारी यांना 
न्यायवै कीय  कायर्शाळा LIMP-2013 ची नोंदणी फी संपणुर् माफ करणे व इतर 
अ यागतांना नोंदणी फी र.रू.३००/- करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३२९१      िवषय बमांक Ð ९ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð जलिन:सारण 
सचुक Ð मा.महेशदादा लांडगे    अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/२/कािव/४१२/२०१३ 

िद.१०/४/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, सांगवी-दापोडी मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त दापोडी येथे स.न.ं३६ च्या 
जागेस िसमािभतं बांधणेकामी मे.बी.के.खोसे (िन.र.रू.२,४१,४७,०९९/- [र.रू.दोन 
कोटी एक्केचाळीस लाख स ेचाळीस हजार नव्व्याण्णव] पेक्षा ७.२५ % जाःत) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð ३२९२      िवषय बमांक Ð १० 
िदनांक Ð २३/४/२०१३   िवभाग Ð जनता सपंकर्  व ःवागतकक्ष 
सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे    अनमुोदकÐमा.सदगुरु कदम 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जस/ं५/कािव/२१९/२०१३ 

िद.८/४/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्यावतीने िद. 3/1/2013 रोजी बांित योती 
सािवऽीबाई फुले जयतंी महोत्सवािनिम  िविवध ूबोधनात्मक कायर्बमांचे आयोजन 
महात्मा फुले पुतळा, िपंपरी येथे करण्यात आले होते. यासाठी ठराव ब.२५५० 
िदनांक १५/१/२०१३ अन्वये र.रु. ५०,०००/- चे खचार्स मान्यता देण्यात आली 
होती. तथािप सदर कायर्बमासाठी ूत्यक्षात र.रु. ५१,९२२/- इतका खचर् झालेला 
असल्याने र.रु.१,९२२/- चे जादा खचार्स काय र मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९३      िवषय बमांक Ð ११ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३   िवभाग Ðजनतासपंकर्  व ःवागत कक्ष 
सचुक Ð मा.गणेश लोंढे    अनमुोदकÐमा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. ब.जस/२/कािव/२८४/२०१३ 

िद.४/३/२०१३.      
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
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 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्यावतीने पवनाथडी जऽा २०१३ 
िनिम  िद४/४/२०१३ ते ७/४/२०१३ या कालावधीत सांःकृितक कायर्बमांचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे. सदर कालावधीत िविवध सांःकृितक 
कायर्बमांसाठी कलाकारांना ावयाचे मानधन व इतर बाबींवर एकूण र.रु 
४,००,०००/- (अक्षरी र.रु. चार लाख फ ) अदंाजे खचर् अपेिक्षत असून या थेट 
पध्दतीने होणा-या खचार्स काय र मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९४     िवषय बमांक Ð १२ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð पयार्वरण अिभयांिऽकी   
सचुक Ð मा.गणेश लोंढे    अनमुोदकÐमा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पअक/२/कािव/३२३/२०१३ 
      िद.१०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या पयार्वरण व अिभयांिऽकी िवभागाकडील 
िन.नो.ब.५/२०१२-१३ अन्वये, िपंपरी िचचंवड शहरातील नदी, नाले, तलाव यांमध्ये 
िनमार्ल्यामळेु होणारे ूदषुण रोखणेबाबत आवँयक त्या उपाययोजना करणेकामी 
मे.राजनंदा एन्टरूायझेस (िन.र.रू.२३,३३,५१६/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार 
पाचशे सोळा] पेक्षा १०.०१ % कमी) यांचेशी करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९५     िवषय बमांक Ð १३ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð मखु्यलेखापिरक्षक 
सचुक Ð मा.सदगरुु कदम    अनमुोदकÐमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१ /कािव/३५४/२०१३  

िद.१५/४/२०१३.      
मा. मखु्यलेखापिरक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

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

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

ठराव बमांक Ð ३२९६      िवषय बमांक Ð १४ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३       िवभाग Ð मखु्यलेखापिरक्षक 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा. मुख्यलेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/६६१/२०१३ 
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  िद.१६/४/२०१३.   
      मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे -    

  
 मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 

अन्वये लेखापिरक्षण िवभागाकडील माहे माचर् २०१३ मधील अ यावत एकूण 
कामकाज िवषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९७      िवषय बमांक Ð १५ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð झोिनपु ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.जगदीश शेट्टी 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.झोिनपु/ःथा/िन/कािव/५१७/२०१३ 
      िद.१५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या झोिनपू ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२/१३ 
मधील अ.ब.४४ अन्वये, ूभाग ब.३४ गांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये मिहलांसाठी २६ 
िसट्सचे दमुजली शौचालय बांधणेकामी मे.बी.एम.शेट्टी (िन.र.रू. ३२,५९,२६४/- 
[र.रू.ब ीस लाख एकोणसाठ हजार दोनशे चौस ] पेक्षा १६ % जाःत) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.३७,८०,७४६/- पयत काम करून घेण्यास 
तसेच िनिवदा अटीूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९८      िवषय बमांक Ð १६ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.छाया साबळे    अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/९६/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, ब ूभाग के्षऽातील उ ानातील ःथापत्य िवषयक िवकासाची कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस (िन.र.रु.१९,६०,६५९/- [र.रू.एकोणीस लाख साठ 
हजार सहाशे एकोणसाठ] पेक्षा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१५,४४,२२५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  
ूमाणे िसमेंट, लोखंड या मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
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कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३२९९      िवषय बमांक Ð १७ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð ःथापत्य मुख्यालय 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/९७/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२ अन्वये, िपंपरी मोरवाडी येथे उ ान ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा एंटरूायजेस (िन.र.रु.८,६७,५४४/- [र.रू.आठ लाख सदसु  हजार पाचशे 
चव्वेचाळीस] पेक्षा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.६,५९,५०७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे 
िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३००      िवषय बमांक Ð १८ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे    अनमुोदकÐमा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/९८/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील अ.ब.५ 
अन्वये, सतंतुकारामनगर मधील बी.डी.िकल्लेदार उ ान व सतं सावतामाळी उ ान 
येथे िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस 
(िन.र.रु.१५,८६,२९०/- [र.रू.पंधरा लाख शहाऐंशी हजार दोनशे नव्वद] पेक्षा २४.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१२,४९,३७०/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
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अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०१      िवषय बमांक Ð १९ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.सदगुरु कदम 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित. आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/९९/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 

अ.ब.७ अन्वये, िपंपरी येथील मारूती कापसे उ ान ःथापत्य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस (िन.र.रु. ८,६८,२८४/- [र.रू.आठ लाख अडुस  
हजार दोनशे चौ-यांऐशी] पेक्षा २७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू. ६,६०,०७०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे 
िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०२      िवषय बमांक Ð २० 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.गणेश लोंढे    अनमुोदकÐमा.शकंुतला धराडे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१००/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 

अ.ब.१० अन्वये, िपंपरी कॉलनी येथील साध ूवासवानी व डी. लॉक गाडर्न येथे 
उ ानात ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस 
(िन.र.रु.८,६७,८१६/- [र.रू.आठ लाख सदसु  हजार आठशे सोळा] पेक्षा २७.६० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.६,५९,७१४/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३३०३      िवषय बमांक Ð २१ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे     अनमुोदकÐमा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा. ब.ःथा/िन/उ ान/१०१/२०१३  
     िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, शाहू उ ानाचे नतुनीकरण करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस 
(िन.र.रु.१४,०१,९२४/- [र.रू.चौदा लाख एक हजार नऊशे चोिवस] पेक्षा २१.२१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.११,५९,८०५/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०४     िवषय बमांक Ð २२ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð ः थापत्य मुख्यालय 
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे    अनमुोदकÐमा.माया बारणे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०२/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१३ अन्वये, सतं तुकाराम नगर मधील अँथनी उ ान व पु.ल. देशपांडे 
उ ानामध्ये िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस 
(िन.र.रु.१५,८६,८०६/- [र.रू.पंधरा लाख शहाऐंशी हजार आठशे सहा] पेक्षा २४.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१२,४९,७७६/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३३०५      िवषय बमांक Ð २३ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदकÐमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/कािव/१०३/१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१६ अन्वये, अ ूभागातील उ ानांची िकरकोळ दरुुःती कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा एंटरूायसेस (िन.र.रु.२३,४४,८५५/- [र.रू. तेवीस लाख चव्वेचाळीस 
हजार आठशे पंचावन्न] पेक्षा २१.२१. % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१९,३९,८८७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे 
िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०६      िवषय बमांक Ð २४ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.चिंकांत वाळके    अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०४/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 

अ.ब.१९ अन्वये, ूािधकरण से.न.ं२८ येथील सतं ज्ञाने र उ ानाचे दरुुःती व 
सधुारणा िवषय़क कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटरूायसेस (िन.र.रु.१४,०१,९२४/- 
[र.रू.चौदा लाख एक हजार नऊशे चोिवस] पेक्षा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मजूंर दराने र.रू. ११,०४,१६२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०७      िवषय बमांक Ð २५ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.गणेश लोंढे    अनमुोदकÐमा.सदगुरु कदम 
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सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०५/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२३/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१ अन्वये, महापािलकेच्या उ ानांचे भमूीपुजन समारंभासाठी व इतर 
कायर्बमांसाठी मडंप व्यवःथा करणेकामी मे.लालिदप कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.८,९४,०६५/- [र.रू.आठ लाख चौ-यान्नव हजार पास ] पेक्षा १.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.९,२७,५०३/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०८      िवषय बमांक Ð २६ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०६/२०१३  
     िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, संत सावतामाळी उ ान, सांगवी येथे उ ानात संडास लॉक बांधणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एम.जे. कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६६,१५४/- 
[र.रू.अठरा लाख सहास  हजार एकशे चोपन्न] पेक्षा २१.३६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१५,४०,९२१/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३०९      िवषय बमांक Ð २७ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे    अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०७/२०१३ 
     िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
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 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१७ अन्वये, गुलाब पुंप उ ानातील रःत्यांचे डांबरीकरण करणे कामी 
मे.िक्लन्सी कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६७,०२०/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  हजार 
वीस] पेक्षा ४.९९ % जाःत) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.१९,६०,१८४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे डांबर 
या मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव बमांक Ð ३३१०      िवषय बमांक Ð २८ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.महेशदादा लांडगे    अनमुोदकÐमा.सदगुरु कदम 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/उ ान/१०८/२०१३  
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१४ अन्वये, िचखली मैलाशुध्दीकरण कें िापासून साईकृंण उ ान व शाहू 
उ ानाला पाणीपुरवठा करणेकामी पाईपलाईन करणे कामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.१३,८४,७३४/- [र.रू.तेरा लाख चौ-याऐंशी हजार सातशे चौतीस] पेक्षा 
८.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१३,२८,२०२/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३११      िवषय बमांक Ð २९ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर    अनमुोदकÐमा.महेशदादा लांडगे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१०९/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
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 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, क ूभागातील उ ानांमध्ये तारफेन्सींग व कंपाऊंड करणेकामी 
मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१४,००,५६०/- [र.रू.चौदा लाख पाचशे साठ] पेक्षा 
१२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१२,७९,५५८/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३३१२      िवषय बमांक Ð ३० 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð ःथापत्य मुख्यालय 
सचुक Ð छाया साबळे     अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/११०/२०१३  
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, क ूभाग के्षऽातील उ ानातील ःथापत्य िवषयक िवकासाची कामे 
करणेकामी मे.योगेश एंटरूायसेस (िन.र.रु. २३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू. २०,८३,५७८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  
ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३१३      िवषय बमांक Ð ३१ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    िवभाग Ð ःथापत्य मुख्यालय 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर    अनमुोदकÐमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/१११/२०१३ 
     िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१५ अन्वये, ूािधकरण से.न.ं२६ गणेश तलावापासनू संत ज्ञाने र व 
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सतंतुकाराम उ ानासाठी पाणीपरुवठा करणेसाठी लाईन टाकणेकामी मे.तन्मय 
एंटरूायसेस (िन.र.रु.१३,८६,७४८/- [र.रू. तेरा लाख शहाऐंशी हजार सातशे 
अठ्ठेचाळीस] पेक्षा ७.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने 
र.रू.१३,४९,७९१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३३१४      िवषय बमांक Ð ३२ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.छाया साबळे    अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/उ ान/११२/२०१३  
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२० अन्वये, तळवडे पॉिलमास येथे िविवध ःथापत्य व उ ान िवषयक कामे 
करणेकामी मे.िूझम एटंरूायसेस (िन.र.रु. १४,०३,५५९/- [र.रू.चौदा लाख तीन 
हजार पाचशे एकोणसाठ] पेक्षा १६.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू. १२,२५,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  
ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३१५      िवषय बमांक Ð ३३ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.महापािलका अित.आयु  यांचे ब.ःथा/िन/उ ान/११३/२०१३ 
      िद.१६/४/२०१३.      

मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१२/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२१ अन्वये, क ूभागातील उ ानांमध्ये ःवच्छतागहृ बांधणे कामी मे.िवनायक 
एंटरूायसेस (िन.र.रु.१४,००,५६०/- [र.रू.चौदा लाख पाचशे साठ] पेक्षा ८.६५ % 
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कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१३,४३,३८३/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी/शत  ूमाणे िसमेंट, लोखंड या दोनही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३१६      िवषय बमांक Ð ३४ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð िव तु मखु्य 
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे    अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे ब.िव/मकुा/४/कािव/१४३/२०१३ 
     िद.१८/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.१४/१२-१३ मधील अ.ब.२ 
अन्वये, अशुध्द जलउपसा कें ि रावेत येथील ३.३ के.व्ही. क्षमतेच्या मोटसर् 
बदलणेकामी मे.शैलराज एन्टरूायझेस (िन.र.रु. ५१,९१,४२७/- [र.रू.एक्कावन्न 
लाख एक्यान्नव हजार चारशे स ावीस] पेक्षा ११.०० % कमी) यांचेशी करारनामा 
करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

 
  सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले - 
 
 
ठराव बमांक Ð ३३१७      िवषय बमांक Ð ३५ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३     िवभाग Ð सगंणक 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.गणेश लोंढे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे ब.सगंणक/२/कािव/२८४/२०१३ 
     िद.२३/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

मा.ःथायी सिमती सभा ठराव ब.३२०० िदनांक २६/३/२०१३ अन्वये नागरी 
सिुवधा कें ि िनम तीसाठी सेतु सिमती नांदेड यांची नेमणुक करण्यास व त्याकरीता ूती 
नागरी सुिवधा कें ि रु.२५,०००/- या दराने होणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देण्यात आली 
आहे. तथािप सदरचे खचार्मध्ये कोणत्याही कराचा समावेश नाही.  त्यामळेु ूत्यक्ष िबल 
अदायगी करतांना गैरसोय िनमार्ण होणार असल्याने ःथायी सिमती सभा ठराव ब.३२०० 
िद. २६/३/२०१३ मध्ये ूती नागरी सुिवधा कें ि रु.२५,०००/- + कर याूमाणे दरुुःती 
करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 

 
 
ठराव बमांक Ð ३३१८     िवषय बमांक Ð ३६ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे    अनमुोदकÐमा. सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.सिंगता भोंडवे,मा.सषुमा तनपुरे यांचा ूःताव..  
 ूभाग ब.५८ मधील सांगवी बॅडिमंटन हॉल मागील ःकेटींगचे मैदान 
ूितभा मिहला ूित ान िपपंळे गुरव यास थेट पध्दतीने मनपा दराने ५ वष 
कालावधीसाठी देखभाल संरक्षण व चालनकामी देण्यास व त्याकामी येणा-या 
ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३३१९     िवषय बमांक Ð ३७ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदकÐमा.सिुनता वाघेरे 
सदंभर्:-मा.सषुमा तनपुरे,मा.सिुनता वाघेरे यांचा ूःताव..  

ड ूभाग व ड मुख्यालयामध्ये सन २०१३-१४ च्या अदंाजपऽकात कामाच्या 
तरतुदींमध्ये फेरबदल करावयाचा असल्याने ूःतावात नमदु ूमाणे कामाच्या 

तरतुदींमध्ये फेरबदल करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------- 
 
ठराव बमांक Ð ३३२०     िवषय बमांक Ð ३८ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे    अनमुोदकÐमा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा. संिगता भोंडवे,मा. सषुमा तनपुरे यांचा ूःताव..  
मा.ःथायी सिमती ठराव ब.३२७४ िदनांक १६/४/२०१३ मधील “िनवीदा र  करुन 
नवीन िनिवदा काढण्यास मान्यता देण्यात येत आहे  व तोपयत सध्याचे ठेकेदारास 
त्याचे लघु म मजंुर” हा मजकुर वगळणेत यावा व माननीय आयु  यांचे डॉकेट 

ूमाणे कायर्वाही करण्यात यावी. 
 

    सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३३२१     िवषय बमांक Ð ३९ 
िदनांक Ð २३/४/२०१३    
सचुक Ð मा.सिुनता वाघेरे    अनमुोदकÐमा. शकंुतला धराडे 
 सदंभर्:-मा.सुिनता वाघेरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव..  
 ूभाग ब.१७ (संत तुकाराम उ ान) या ूभागातील संत ज्ञाने र 
उ ानाची दैनिंदन झाडतोड करणे, साफसफाई करणे इत्यादी  तत्सम 
साफसफाईचे कामकाज मे. ौी ःवामी समथर् बेरोजगार सेवा सहकारी संःथा 
यांना ३ वष कालावधीकरीता थेट पध्दतीने देण्यात यावे. 

 
    सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------- 
 

यानतंर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जािहर केले. 
 

        ( नवनाथ द ू जगताप ) 
सभापती 

         ःथायी सिमती 
                           िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

                          िपंपरी - ४११ ०१८. 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक - नस/४/कािव/४१५/२०१३ 

िदनांक  -  २६/०४/२०१३.  

 

      
 

ूत - सवर् संबंिधत शाखाूमखु व शाखािधकारी यांचेकडे 
पुढील योग्य त्या कायर्वाहीसाठी रवाना. 

  
     \172.16.2.66\E\E DRIVE\NAGERSACHIV1\STANDING 12-17\PROCEEDING ५७ DOC 

 


