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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२९ 
सभाव तांतृ  

िदनांक - २५/०८/२०१४                   वेळ - सकाळी १०.०० वाजता 
 

 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मंगळवार, िदनांक 
२५/०८/२०१४ रोजी सकाळी १०.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकरराव ु
रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीृ . सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते. 
 

१. मा. महेशदादा िकसन लांडगे - सभापती 
२. मा. वाघेरे सिनता राजेशु  

३. मा. बारणे माया संतोष 
४. मा. धराड ेशकंतला भाु ऊसाहेब 
५. मा.ल ढे गणेश नारायण  
६. मा. कदम सदग  महादेवु  

७. मा. भ डवे संिगता राजद्र  
८. मा. शडगे आशा सखदेवु  

९. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफर्  सनी 
१०. मा. गायकवाड सं या सरदासु  

११. मा. भालेकर शांताराम क डीबा ऊफर्  एस.के.बाप ू  
१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३. मा. िवनय ऊफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
१४. मा. अतल अरिवदं ऊफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

१५. मा. प्रसाद शटे्टी 
 

 यािशवाय मा.गावड,े मा.कलकणीर्ु , मा.फंदेु , मा.दरगडेु ु  - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – 
नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यलेखापिरक्षकु ,  मा.सरगड ेु ु - िवकास अिभयंता, मा.पाटील, – सह शहर 
अिभयंता,मा.भोसले-मख्यु लेखापाल, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.िचचंवड,े मा.थोरात,मा.कलकणीर्ु , मा.बरशटे्टी, 
मा.गलबले,मा.केदारी,मा.कांबळे– कायर्कारी अिभयंता, मा.उबाळे – प्र.अिधकारी (िशक्षण मंडळ), मा.साळंके ु
- मख्य उ यान अिधक्षकु , मा.पवार-प्र.कायदा स लागार, मा.गावड-ेअिग्नशामक अिधकारी, मा.बहरेु  – 
प्र.अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

-------- 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले - 
 

िवषय क्र.१००) – प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील िप.ंिच.ंमनपा या मख्य प्रशासिकय इमारतीम ये ु  
 आव यकतेनसार फिनर्ु चरची देखभाल द ती करणेबाबतु …  
िवषय क्र.१०१) – ी.ए.ए.शखे सेवािनव त नायब तहिसलदार यांना अिभलेख कक्षाचे कामकाजासाठी ृ  

 मानधनावर िनयक्त करणेु बाबत… 
िवषय क्र.१०२) – घंटागाडी कमर्चा-यांना िदवाळी बिक्षस देणकामी तरतद वगर् करणेु  - मा.िवनायक 
 गायकवाड व मा.अतुल िशतोळे यांचा प्र ताव… 
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िवषय क्र.१०३) – मख्यलेखापिरक्षण िवभगातील कमर्चाु -यांची लोकसभा/िवधानसभा िनवडणकु , 
जनगणना तसेच इतर सवक्षण इ. कामकाजाकरीता नेमणका न करणेबाबतु … 

िवषय क्र.१०४) – मे.इंडोिलकं व यरोिसटी इंड ट्रीयल िप्रमायसेस कोु .ऑ.सो.िल. सोसायटी या जागेतन ु
 मनपा या सधारीत मंजर िवकास योजनेतील ु ू ४५.०० मी. ं द र या या खाजगी 
 वाटाघाटी वारे भसंपादन करणेु  बाबत… 
िवषय क्र.१०५) –  तरतद वगर् करणेबाबतू – मा.िवनायक गायकवाड व मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
िवषय क्र.१०६) –  तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.अतल िशतोळेु  व मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
िवषय क्र.१०७) –  जलिन:सारण िवभागातील तरतद वगर् करणेबाबतू  – मा.बाळासाहेब तरस व 

मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१०८) –  िन.नो.क्र.४/४१ प्रभाग क्र.१ तळवड ेगावठाणातील राजा िशव छत्रपती िव यालय  

पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणे- मा.शांतराम भालेकर व मा.बाळासाहेब तरस 
यांचा प्र ताव… 

िवषय क्र.१०९) – िन.नो.क्र.८/३५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ वरील कामाचा करारनामा करणेबाबत... 
िवषय क्र.११०) – िन.नो.क्र.४/२०१३-१४“ड”प्रभाग कायर्क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे व वाहतक करणेु . 
िवषय क्र.१११) – सी.एम.ई ह ीतील बोपखेल गावाकड ेजाणारा र ता डाबंरीकरण करणे-मा.बाळासाहेब  
     तरस व मा. िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.११२) – बोपखेल गावासाठी सी.एम.ईचे ह ीतन र ता करणेू . – मा.बाळासाहेब तरस व  
 मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.११३) – मौजे दापोडी ता.हवेली येथील िस.स.क्र.२५४६ पै.मधील ४२.०० मी. ं दीने बांिधत 

क्षेत्राचा ी.बाळ गोपाू ळ काटे या िमळकतधारकास मोबदला देणे – मा.िवनायक 
गायकवाड व मा. सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

िवषय क्र.११४) – िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ अ वये वाय.सी.एम. ग्णालय व मनपाचे इतर ग्णालय यानंा  
 तातडीने आव यक औषधे/सािह य परवठा करणेु ...   
िवषय क्र.११५) –  फायनल िडक्री १/२०१३ िवनायक दातार िव द मनपा िनकालाबाबत... 
िवषय क्र.११६) –  प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील िप.ंिच.ंमनपा या मख्य प्रशासिकय इमारु तीम ये 

थाप य िवषयक कामे करणेबाबत… 
िवषय क्र.११७) –  बी.आर.टी.एस.कॉरीडॉरवर बस टिमर्नल व इतर अनषंिगक कामे करणेु  - 
 मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.११८) –  प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील िप.ंिच.ंमनपा या मख्य प्रशासिकय इमारतीम ये ु  
 आव यकतेनसार ु फिनर्चरची देखभाल द ती करणेु बाबत...  
िवषय क्र.११९) –  “ब”प्रभागाकडील तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक  
 गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१२०) –   तरतद वगर् करणेबाबतू –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१२१) – िन.नो.क्र.४/५-२०१३-१४ चे वॉडर् क्र.२९ खंडवे ती झोपडपट्टी व छतागह बांधणेृ .  
िवषय क्र.१२२) – िन.नो.क्र.८/३५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० कामाचा करारनामा करणे. 
िवषय क्र.१२३) – तरतद वगर् करणेबाबतू –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१२४) – तरतद वगर् करणेबाबतू –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१२५) – तरतद वगर् करणेबाबतू –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र.१२६) –  प्रभाग क्र.१४ वा.न.पािकर्ं ग लट म ये सधारणा करणेॅ ु . 
िवषय क्र.१२७) –  ब प्रभागात वॉडर् क्र. २१ म ये वॉडर् सटर िवकसीत करणे. 
िवषय क्र.१२८) –  मोरया गणपती मंिदर पिरसर िवकसीत करणे. 
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िवषय क्र.१२९) –    िन.नो.क्र.०३/१ सन २०००८-०९ कामाचा करारनामा करणे. 
िवषय क्र. १३०) खचार्स सधािरत मा यता देु णेबाबत-मा.िवनायक गायकवाड,मा.बाळासाहेब तरस 

यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३१) तरतद वगर् करणेबाबतु -मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३२) तरतद वगर् करणेबाबतु -मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३३) तरतद वगर् करणेबाबतु -मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३४) तरतद वगर् करणेबाबतु -मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३५) तरतद वगर् करणेबाबतु -मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३६) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १३७)  िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/९/१/२०१४-१५ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १३८) िन.नो.क्र. थाप य/मख्यालयु /HO/२१/२/२०१४-१५ मधील कामास मा यता  

िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १३९) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४०) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४१) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४२) तरतद वगर् करणेबाबु त- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४३) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४४) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४५) तरतद वगर् करणेबाु बत- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४६) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४७) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४८) तरतद वगर् करणेु बाबत- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १४९) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १५०) तरतद वगर् करणेबाबतु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १५१) िन.नो.क्र.३२/९/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५२) िन.नो.क्र.३२/३/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५३) कटीन चालिवणेस देणेबाबतँ –मा.सदग  कदमु , मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १५४) मंबईु -पणे एक्सपे्रस हायव े र ता िवकसीु त करणे िन.नो.क्र.१०/३/२०१३-१४ मधील 

कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५५) िन.नो.क्र.१०/१/२०१३-१४ मधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५६) िन.नो.क्र.१०/४/२०१३-१४ देहु-आळंदी र यामधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५७) िन.नो.क्र.१०/२/२०१३-१४बोपखेल-आळंदी र यामधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५८) िन.नो.क्र.१०/८/२०१३-१४बोपखेल-आळंदी र यामधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १५९) िन.नो.क्र.५/२३/२०१३-१४प्र.क्र.२१ मधील पिरसरामधील कामास मा यता िमळणेबाबत.... 
िवषय क्र. १६०) – बेडसाईड ि क्रनकरीता कापडी पडदे खरेदी करणेबाबत... 
िवषय क्र. १६१) –  ड प्रभागातील पा या या टाकीवरील िवतरण यव थेसाठी मजर परिवणेबाबत ू ु –  
  मा.सदग  कदमु , मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६२) –  मोहननगर शाळेतील खोली भा याने देणेबाबत-मा.सदग  कदमु ,मा.बाळासाहेब तरस  
      यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६३) –  प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर येथील वाचनालय, अ यािसका बांधणे, सशोिभकरण ु  

 करणेबाबत... 
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िवषय क्र. १६४) –   प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर मधील थाप यिवषयक कामे करणेबाबत... 
िवषय क्र. १६५) –   फी अदा करणेबाबत - मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६६) –   िव या यार्ंना बक्षीस रक्कम देणेबाबत-मा.प्रसाद शेट्टी,मा.गणेश ल ढे याचंा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६७) –   तरतद वगर् करणेबाबत ु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६८) –  उ याने व मशानभमी देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी दे याबाबत ू - मा.शकंतला ु  
  धराड,े मा.आशा शडगे याचंा प्र ताव... 
िवषय क्र. १६९) –  वाचनालयासाठी प तक खरेदी करणेबाबतु ... 
िवषय क्र. १७०) –  प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ , िचचंवड येथील वाहनतळ चालिवणेबाबत... 
िवषय क्र. १७१) –  सम वयक भसंपादन अिधकारी अिभनामाचे पद मानधनावर िनयक्ती करणेबाबत ु ु –  
  मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १७२) –  तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १७३) –  सरक्षाु ,क्रीडा व अिग्नशामक िवभागातील कमर्चा-यांना गणवेश यितिरक्त इतर 

साधने खरेदीबाबत... 
िवषय क्र. १७४) –  म.न.पा.कडील वाहनां या द तीसाठी एज सीज िनि चत करणेबाबतु ... 
िवषय क्र. १७५) –  प्रभाग क्र.५५ िपपंळे सौदागर येिथल स ह नं. ५९ ते स ह नं.१२१ पयर्ंत संरक्षण 

ह ीलगत १८.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत करणेबाबत... 
िवषय क्र. १७६) –  प्रभाग क्र.३ िचखली आरक्षण क्र.१/९९ या शाळेसाठी आरिक्षत असले या जागेवर 

शाळा इमारत बांधणेबाबत... 
िवषय क्र. १७७) –  प्रभाग क्र.९ मधील वाहतक सधारणा िवषयकु ु  कामे करणेबाबत... 
िवषय क्र. १७८) –  नािशक फाटा ते वाकड र यावर बस थांबे उभारणेबाबत... 
िवषय क्र. १७९) – अ प्रभागातील र यावरील खराब झाले या भागाला खडीम म बीु .बी.एम. क न 

हॉटिमक्स पद्धतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्र. १८०) –  साय स पाकर्  पिरसरात तारांगण उभारणेबाबत – मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे 

यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १८१) –  प्रभाग क्र.१७ से.क्र.२६ येथे ना यगह बांधणेबाबत ृ - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे 

यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १८२) –  मनपा पिरसरात बस टिमर्नल बांधणे – िनगडी येथे बस टिमर्नल बांधणेबाबत - 

मा.आशा शडगे, मा.सं या गायकवाड यांचा प्र ताव... 
िवषय क्र. १८३) –  आरोग्य िवभागाचे वापराकरीता आव यक असलेले १४ घन िमटर क्षमतेचे कॉ पक्टर ॅ

खरेदी करणेबाबत... 
िवषय क्र. १८४) –  िनगडी ट्रा पोटर्नगर येथील जकात नाक्याजवळील िरकामा लॉट भा याने 

देणेबाबत – मा.सदग  कदमु , मा.बाळासाहेब तरस याचंा प्र ताव... 
िवषय क्र. १८५) – प्रभाग क्र.६० सांगवी येथील संगमनगर भागातील िवकास योजने यितरीक्त र यांच े

डांबरीकरण करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेबाबत... 
िवषय क्र. १८६) –  तळवड-े पीनगर भागात आव यक िठकाणी गटसर्ची द ती करणेबाबत ु – 

मा.शांताराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
िवषय क्र. १८७) – प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर पिरसरात जने खचलेले पेि हंग लॉक द त करणे व ु ु

न याने पेि हंग लॉक बसिवणेबाबत - मा.शांताराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांु चा 
प्र ताव... 

िवषय क्र. १८८) –  प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर भागातील अंतगर्त र यांचे डांबरीकरण करणेबाबत - 
मा.शांताराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 



 5

िवषय क्र. १८९) – सहा प्रभागांतील र यांवरील पावसा या या काळात पडलेले ख ड े पॉलीमराई ड 
को ड डांबर िमि त मटेिरयलने भरणेबाबत-मा.शांताराम भालेकर, मा.सदग  कदम ु
यांचा प्र ताव... 

 
िवषय क्र. १९०) - तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.शकंतला धराडेु , मा.सं या गायकवाड यांचा प्र ताव... 

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

खालीलप्रमाणे सचना मांडणेत आलीू . 
 
सचक ू – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदक ु – मा.आशा शडगे 
 
 मा. थायी सिमती  सभा सोमवार िदनांक २५/०८/२०१४ रोजी दपारी ु ३.०० वाजेपयर्ंत तहकब ू
करणेत यावी. 

सदर सचना सवार्नमते मा य झालीू ु . 
-------------- 

 
मा.सभापती - मा. थायी सिमती  सभा  सोमवार िदनांक २५/०८/२०१४ रोजी दपारी ु ३.०० वाजेपयर्ंत 
            तहकब करणेत येत आहेू .  
 
 
 
   ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२९ 
सभाव तांतृ  

               (िदनांक २५/८/२०१४ (सकाळी १०.००) ची तहकबू  सभा) 
 

िदनांक - २५/०८/२०१४                   वेळ – दपारीु  ०३.०० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची  िदनांक २५/८/२०१४ (सकाळी 
१०.००) ची तहकबू  सभा मंगळवार िदनांक २५/०८/२०१४ रोजी दपारीु  ०३.०० वा. महानगरपािलके या 
प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीु ृ . 
सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते. 
 

१. मा. महेशदादा िकसन लांडगे - सभापती 
२. मा. वाघेरे सिनता राजेशु  

३. मा. बारणे माया संतोष 
४. मा. धराड ेशकंतला भाऊसाहेबु  

५. मा. ल ढे गणेश नारायण  
६. मा. कदम सदग  महादेवु  

७. मा. भ डवे संिगता राजद्र  
८. मा. शडगे आशा सखदेवु  

९. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफर्  सनी 
१०. मा. गायकवाड सं या सरदासु  

११. मा. भालेकर शांताराम क डीबा ऊफर्  एस.के.बाप ू  
१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३. मा. िवनय ऊफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
१४. मा. अतल अरिवदं ऊफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

१५. मा. प्रसाद शटे्टी 
 

 यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयक्तु , मा.गावड,े मा.कलकणीर्ु , मा.ढेरे, मा.खांडकेकर, मा.फंदेु , 
मा.दरगडेु ु , मा.माछरे - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यलेखापिरक्षकु , 
मा.कांबळे - प्र.शहर अिभयंता, मा.सरगड ेु ु - िवकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाटील, मा.तपे ु – सह शहर 
अिभयंता, मा.भोसले - मख्यलेखपालु , डॉ.अिनल रॉय - आरोग्य वै यकीय अिधकारी, मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.िचचंवड,े मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कलकणीर्ु , 
मा.िपरजादे, मा.दांगट, मा.बरशटे्टी, मा.जंधारेु , मा.गलबले, मा.घोड,े मा.केदारी, मा.कांबळे – कायर्कारी 
अिभयंता, मा.कांबळे – प्र.िशक्षण अिधकारी (मा यिमक), मा.साळंके ु - मख्य उ यान अिधु क्षक, मा.पवार 
- प्र.कायदा स लागार, मा.गावड े - अिग्नशामक अिधकारी, मा.बोदाड,े मा.बहरेु  - प्रशासन अिधकारी, हे 
अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

-------- 
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ठराव क्रमांक – ७८६३      िवषय क्रमांक – १ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - थाप य 
सचक ु –मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/३क/कािव/२३२/२०१४ िद.१५/०३/२०१४  
िवषय - प्रभाग क्र.३१ िदघी व इ यादी िठकाणी अनिधकत बांधकामावर हायराईज मिशनरीने कारवाईृ  

       करणे. 
िवषय क्रमांक ०१ चा िवचार पढील सभे यावेळीु  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८६४      िवषय क्रमांक – २  
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – कायर्शाळा 
सचक ु –मा.शकंतला धराडेु          अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .काशा/२/कािव/२४१/२०१४ िद.२८/०३/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वाहन द ती कायर्शाळा िवभागा या इतर वाहनेु /वाहन  

िनवार्ह/ पेअर पाटर्स खरेदी (जे.एन.एन.यु.आर.एम) JNNURM या लेखािशषार्वरील सधारीत तरतद ु ू
र. .१,९२,००,०००/- असन आज अखेर रू . . ९७,०६,०५५/- तरतद िश लक आहेू . सदर लेखािशषार्वर इतकी 
तरतद खचीर् पडणार नस याने रू . .१५,००,०००/- इतकी तरतद प्रशासकीय वाहन िनवार्ह व पेअरपाटर् ू
खरेदी या लेखािशषार्वर वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८६५      िवषय क्रमांक – ३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – उ यान 
सचक ु –मा.सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/६/कािव/३३२/२०१४ िद.१३/०५/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनीु  िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र.७/२०१३-१४ मधील बाब क्र.१ अ वये, संत तकाराम ु  

उ यान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अिह यादेवी होळकर सेवा सहकारी सं था (िन.र. .२१,०१,५७२/- 
(अक्षरी र. .एकवीस  लाख एक हजार पाचश ेबाह तर) पेक्षा ५१.८० टक्के कमी) या ठेकेदाराची िनिवदा 
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५१.८० % ही सवार्त कमी दराची िनिवदा वीकत करणेत आली असन यांचेशी ृ ू
करारनामा क न घेणेस व प्र ततकामी तीन वषार्साठी येणाु -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८६६       िवषय क्रमांक – ४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड         अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/६/कािव/३३३/२०१४ िद.१३/०५/२०१४    
   मा.महापािलका आयक्त यांनीु  िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र.७/२०१३-१४ मधील बाब क्र.६ अ वये, वाहतक नगरी ु  
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उ यान देखभाल करणेकामी मे.राजमाता अिह यादेवी होळकर सेवा सहकारी सं था (िन.र. .१४,३०,८२०/- 
(अक्षरी र. .चौदा लाख तीस हजार आठश े वीस) पेक्षा ५१.५० टक्के कमी) या ठेकेदाराची िनिवदा 
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ५१.५० % ही सवार्त कमी दराची िनिवदा वीकत करणेत आली असन यांचेशी ृ ू
करारनामा क न घेणेस व प्र ततकामी तीन वषार्साठी येणाु -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
--------- 

ठराव क्रमांक – ७८६७     िवषय क्रमांक – ५  
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.माया बारणे          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२५१/२०१४ िद.२०/०५/२०१४  
िवषय - अ प्रभागातील अितक्रमण कारवाईसाठी लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठी यंत्रसामग्री परिवणेु ु . 

िवषय क्रमांक ०५ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८६८     िवषय क्रमांक – ६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु           अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/१२८/२०१४ िद.१०/०६/२०१४    
       मा.अित. आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या उदयान िवभागाकडील िन.नो.क्र.११/२०१३-१४ मधील बाब क्र.३ अ वये, मनपाचे छत्रपती  

शाह ू उ यान िचचंवड येथील िमनी (रोड टे्रन) भाड े त वावर देणेकामी मे.माऊली बेरोजगार एस.सं था 
(िन.र. .९८,४८०/- (अक्षरी.र. .अ या नव हजार चारश ेऐंशी) या ठेकेदाराची प्रितवषर् भाड ेर. .४०,०००/- या 
दराने आलेली िनिवदा सवार्त जा त दराची अस याने मा.अित.आयक्त यांु नी वीकत करणेस मा यता िदलेली ृ
असनू सदर या ठेकेदारास भाड ेत वावर ३ वष कालावधीसाठी देणेस व याकामी येणा-या खचार्स तसेच 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८६९     िवषय क्रमांक – ७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/१२७/२०१४ िद.१०/०६/२०१४    
       मा.अित. आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

म.न.पा. या उदयान िवभागाकडील िन.नो.क्र.६/२०१३-१४ मधील बाब क्र.२ अ वये, सावरकर उ यान  

(पे्रमलोक पाकर् ) िचचंवड उ यान येथील िमनी टॉय (ट्रक टे्रनॅ ) भाड ेत वावर देणेकामी मे.कोमल एंटरप्रायजेस 
(िन.र. .२,०२,०००/- (अक्षरी र. .दोन लाख दोन हजार) या ठेकेदाराची प्रितवषर् भाड ेर. .१७,०००/- या दराने 
आलेली िनिवदा सवार्त जा त दराची अस याने मा अित.आयक्त यांनी वीकत करणेस मा यता िदलेली ु ृ
असन ू सदर या ठेकेदारास भाड ेत वावर ३ वष कालावधीसाठी देणेस व याकामी येणा-या खचार्स तसेच 
यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८७०      िवषय क्रमांक – ८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य पयार्वरण 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड         अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पापु/६/कािव/७९२/२०१४ िद.१२/०६/२०१४  
िवषय - िपपंरी िचचंवड मनपा ह ीतील पवना नदी या पररेषा आखणेबाबत ु ..... 

िवषय क्रमांक ०८ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८७१     िवषय क्रमांक – ९  
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – म यवतीर् सािह य भांडार 
सचक ु – मा.माया बारणे          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मसाभां/३६९/२०१४ िद.०८/०७/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

िनिवदा क्र.०८/२०१२-१३ अ वये िनिवदेतील लघ तम िनु िवदाकार मे.गायत्री एंटरप्रायजेस, पीनगर 
यांचे कडन मनपाचे वै यिकय िवभागांतगर्त राि ट्रय कायर्क्रमासाठी ू १० वाहने वाढीव (मदतवाढु ) 3 

मही यासाठी  भाडते वावर घेतलेली अस याने  येणा-या एकण रु . .१०,७४,०६०/- (अक्षरी र. .दहा लाख 
चौ-याह तर हजार साठ) च ेखचार्स काय तर मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७२      िवषय क्रमांक – १० 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – आरोग्य मख्य कायार्लयु  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु          अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .आमकाु /४/कािव/५१९/२०१४ िद.२१/०७/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस ु िवचारात घेवनू  –  

महानगरपािलकेचे आरोग्य िवभागाकडील म.न.पा. मालकीचे 1) MH-14/AZ -9978 (VT– 650),  
2) MH-14/AZ -9822 (VT–500), 3) MH-14/AZ -9823 (VT–500) या तीन व मे.बी. ही.जी.इंिडया 
िल.(ठेकेदार) यांचे मालकीचे 4)MKV 503 (VT – 500), 5) MKV 504 (VT–500) या दोन  असे एकणू  
५ रोड ि वपर मिशन चालन, द ती व देखभाल मेु .बी. ही.जी. इंडीया ली. यांचे स याचे कामास ६ 
मिह याचेकालावधीसाठी मदतवाढ देणेस व याकामी अु .क्र.(१) साठी र. .१५,७७३/-प्रित िश ट चालन + 
र. .६०,०००/- मािसक मिशनरी देखभाल /द ती खचर् अु .क्र.(२) व (३) साठी र. .९,२९५/- प्रित िश ट चालन 
+ र. .३५,०००/- मािसक मिशनरी देखभाल/द ती खचर् अु .क्र. (४) व (५) साठी र. .१६,१११/- प्रित िश ट 
चालन यानसार येणाु -या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७३     िवषय क्रमांक – ११  
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – औ.प्र.क.मोरवाडी 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु           अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांु चे पत्र क्र.औप्रसं/भांडार/कािव/१५९/२०१४ िद.२४/०७/२०१४    
       मा.अित. आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

िपपंरी िचचंवड महानगरपालीकेचे औ योगीक सं था मोरवाडी येथील वे डर िवभागातील नाद तु   
असले या मशी स कमी दराचे कोटेशनधारक  मे.एम पी एल इंिजिनरींग यांचेकडन करारनामा क न द त ु ु
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क न घे यास व येणा-या र. .१,५९,५००/- (अक्षरी र. .एक लाख एकोणसाठ हजार पाचशे) चे खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७४      िवषय क्रमांक – १२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – सरक्षाु  
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .सिवु /३/कािव/७८४/२०१४ िद.२८/०७/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सरक्षा िवभागामाु फर् त ई-िन.सु.क्र.१/२०११-२०१२ नसार निवन ु
सं था/एज सी/ठेकेदार/िनिवदाकारस सरक्षा रक्षक परिवणेचे कामाचे आदेश क्रु ु .सिवु /३/कािव/६३/२०१३ 
िद.१८/१/२०१३ नसार िदु .३१/१/२०१४ अखेर िदलेले आहेत. स यि थतीत मा.आयक्त यांचे कडील ु
िद.२३/०१/२०१४ चे मा य प्र तावानसार सदु र कामास िद.१/२/१४ ते ३१/७/१४ पयर्तचे कामकाजास व 
मदतवाढीस माु . थायी सिमती  ठराव कं्र.५८०९ िद.७/२/१४ नसार मा यताु  देणेत आलेली आहे. 
१)मे.एल.एम.सी.िस.फोसर् प्रा.िल. यांना १२० २)मे.यिनक डे टा फोसर् िसक्यिरटी प्राु ु .िल.यांना १२६ 
३)मे. ीकपा सि हर्सेसृ  यांना १२५ सरक्षा रक्षक असे एकण ु ु ३७१ सरक्षा रक्षक परवन कामकाज करणेस ु ु ू
मा यता दे यात आलेली आहे. सदरची कामकाजाची मदत िदु .३१/०७/२०१४ रोजी संपत असन अितिरक्त ु
जादा सरक्षा रक्षकाची मागणी परिवणे करीता िकमान ु ु २५४ सरक्षा रक्षकांु ची व पवीर्चे ु ३७१ असे एकण ु
६२५ सरक्षाु  रक्षक आउटसोिसर्गणे भरणे आव यक असलेबाबत सरक्षा अिधकारी यां या सचनेनसार ु ु ु
प्र ताव प्रशासन िवभागास सादर केला असन अदयाप पयर्त पढील आदेश प्रा त झालेले नाहीतु ु  सदरील 
सरक्षा रक्षक परिवणे करीता न याने सरक्षा रक्षक परिवणेची ईु ु ु ु -िनिवदा सचना ु प्रिस द क न कामाचे 
आदेश देणेची कायर्वाही करावी लागणार अस याने सदर कामकाजास बराच कालावधी लाग शकतो तरी ु
१) मे.एल.एम.सी.िस.फोसर् प्रा.िल.यांना १२०, २) मे.यिनक डे टा फोसर् िसक्यिरटी प्राु ु .िल. यांना १२६,         
३) मे. ीकपा सि हर्सेसृ  यांना १२५, यांना सरक्षा रक्षकांु चे कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. संबंिधत 
सं था/ठेकेदार यांनानवीन िनिवदेनसारु  कामाचे आदेश देवन प्र यक्ष कामकाज स  होईपयर्ंतचे िकवा ू ु ं ३ 
मिहने कालावधीसाठीचे मदतवाढीसु  व वळेोवेळी लाग होणाु -या महागाई भ ता व इतर भ यानसार येणाु -
या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७५      िवषय क्रमांक – १३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – सरक्षाु  
सचक ु – मा.माया बारणे           अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .सिवु /३/कािव/७८६/२०१४ िद.०१/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

ठेकेदारी सरक्षा रक्षकु , ट्रफीक कमर्चारी व पणे िज हा सरक्षा रक्षक मंडळाकडील सरक्षा रक्षक ॅ ु ु ु
यांना सधािरत वेतन दरवाढ लाग करणेकामी ु ू खालील तक् यात नमद केले प्रमाणे मळ वेतन व वेळोवेळी ु ु
लाग होणाू रा महागाई भ ता व इतर भ ते लाग करणेस व या पोटी होणाू -या खचार्स मा यता देणे 
तसेच सरक्षा रक्षकु , ट्रिफक वाडर्न गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानसार प्रित िदन येणाॅ ु -या दरानसार ु
गैरहजर िदवसांचे वेतन,झोपले या सरक्षा रक्षकु , ट्रिफक वाडर्न यांचे बाबत प्रित ॅ कमर्चारी प्रित िदन 
र. .१००/- गणवेष पिरधान न केले या सरक्षा रक्षकु ,ट्रिफक वाडर्न यांचे बाबत प्रित कमर्चारी प्रित िदन ॅ
र. .५०/- नसार दंड माहे जानेवारी ु २०१४ पासनचे सधारीत दरानसार वसल करणेस ू ु ु ू व गैरहजेरीचे प्रमाण 
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कमी होणेचे ि टने गैरहजर िदवसांचे वेतनावर ५ टक्के अितिरक्त दंड आकारणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
 

अ.क्र. एज सी/सं था पदनाम संख्या माहे जानेवारी २०१४ 

१ मे.एल.एम.सी.िस.फोसर् प्रा.िल. सरक्षा रक्षकु  १२० १४१३६.३९ 

२ मे.यिनक डे टा फोसर् िसू .प्रा.िल. सरक्षा रक्षकु  १२६ १४१३६.३९ 

३ मे. ीकपा सि हर्सेृ स सरक्षा रक्षकु  १२५ १४१३६.३९ 

४ मे.पणे िज हा सु ु. र. मंडळ पणेु  सरक्षा रक्षकु  ३१ १५०८५.४८ 

५ मे.एल.एम.सी.असोिसएटस ट्रिफक वाडर्नॅ  ६० १३८६०.६३ 

६ मे.यिनक डे टा फोसर् िसू .प्रा.िल. ट्रिफक वाडर्नॅ  ४० १३८६०.६३ 

७ मे.डी. ही.नाणेकर लेबर ऍ ड िस.स. सरक्षा रक्षकु  १०० 
जानेवारी २०१३चे 
दरानसार ु ११११५.४१ 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७६      िवषय क्रमांक – १४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/५/कािव/४८२/२०१४ िद.२२/०७/२०१४  
   मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ अ वये, ब क्षेित्रय कालार्यलया या 
कायर्क्षेत्रातील टॉमर् वॉटर चबसर् साफसफाई क न गाळाची वाहतक करणेकामी मेू .िस दीिवनायक 
ट्रा सपोटर् (िन.र. .७,८६,१८६/- (अक्षरी र. .सात लाख शहाऐंशी हजार एकश ेशहाऐंशी) पेक्षा ७.७८ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा यु  झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७७       िवषय क्रमांक – १५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/६/कािव/५१०/२०१४ िद.०५/०८/२०१४    
       मा.अित. आयुक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र.९/२०१३-१४ मधील बाब क्र.२ अ वये, क व ड 
प्रभागातील र ते म य दभाजक सशोिभकरण देखभाल करणेकामी ु ु मे.साईकपा सि हर्सेस ृ
(िन.र. .९,००,४८०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चारश े ऐंशी) पेक्षा १४ टक्के कमी) या ठेकेदाराची िनिवदा 
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा सवार्त कमी दराची िनिवदा वीकत करणेत आली असन यांचेशी करारनामा ृ ू
क न घेणेस व प्र ततकामी एक वषार्साठी येणाु -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८७८      िवषय क्रमांक – १६  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब प्रभाग 
सचक ु – मा.माया बारणे           अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/बप्र/५जा/कािव/२६९/२०१४ िद.०६/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाु णे –  

ब प्रभागातील िचचंवड येथील चापेकर चौक ते थरेगांव पल िसमट कॉक्रीटचा र ता करणेु , 
केशवनगर काळेवाडी र यांचे कॉक्रीटीकरण करणे या र यां या कामाचे पवर्गणकपत्रक तयार करणे ु
(Estimate) िविवध िनिवदा पवर् ु (Pre-tender Activity) व िनिवदा प चात (Post Tender Activity) बाबीसाठी 
स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी दे यात येत असले या प्रचिलत दरानसार िनिवदा पवर् ु ु (Pre-tender 

Activity) कामासाठी ि वकती िनिवदा िकमती या ृ ं ०.८० % व िनिवदा प चात (Post Tender Activity) 
कामांसाठी ि वकत िनिवदा िकमती या ृ ं १.४५  % अिधक सेवाकर (Service Tax) अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८७९      िवषय क्रमांक – १७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/२०८/२०१४ िद.०६/०८/२०१४    
       मा.अित. आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या उ यान िवभागाकडील कोटेशन नोटीस क्र.५/२०१३-१४ अ वये, आ.क्र.५२० घरकल ु
शजेारी िचखली येथील मोक या जागेत उ यान िवकिसत करणेकामी मे. ी. साई उ योग 
(को.र. .१,९८,२२३/- (अक्षरी र. .एक लाख अ या नव हजार दोनश ेतेवीस) पेक्षा -३१.१ टक्के कमी) 
दराचे कोटेशन ि वकत करणेत आले असन कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने अवलोकन करणेृ ू त 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८०      िवषय क्रमांक – १८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र.पापु/६/कािव/१०८१/२०१४ िद.०७/०८/२०१४  
   मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या पाणीपरवठा िवभागाु कडील िन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधील अ.क्र.३९ अ वये, सन 
२०१३-१४ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/१ ते बी/८ अंतगर्त आव यकतेनसार टकर दारे पाणीपरवठा करणेकामी ु ुँ
मे.सदशर्न वॉटर स लायसर् ु (िन.र. .११,२७,८४८/- (अक्षरी र. . अकरा लाख स तावीस हजार आठशे 
आठे्ठचाळीस) पेक्षा २५.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८८१      िवषय क्रमांक – १९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – जलश दीकरण कद्र सेु .२३ 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जशकु/पापु/१४२/२०१४ िद.०७/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

पाणीपरवठा िवभागातील यव थेत ु सधारणा करणेसाठी प्र येक प्रभागाम ये जनजागतीचे ु ृ
कायर्क्रम राबिवणे या उपलेखािशषार्वर र. .५,००,०००/- ऐवढी तरतद केलेली आहेू . जनजागती अंतगर्त ृ
लेक्स लावणेचा खचर् या लेखािशषार्मधन करणे योग्य अस याने सदरचे रू . .३,०२,४००/- (अक्षरी 

र. .तीन लाख दोन हजार चारश)े चे खचार्स व मे.िमडीयाज आयिडया यांना अदा केले या खचार्स 
काय तर मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८२       िवषय क्रमांक – २० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – जलिन:सारण 
सचक ु – मा.माया बारणे           अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/कािव/T1/B drain/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
िवषय - तरतद वगीर्करणाबाबतू ...  

िवषय क्रमांक २० चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८८३       िवषय क्रमांक – २१  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/७/कािव/६६५/२०१४ िद.१६/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केु लेप्रमाणे –  

मनपाचे आरोग्य िवभागासाठी तातडीने खाली नमद केले या गतवषीर् या लघ तम ु ु
िनिवदाकारांकडन जंतनाशकू ु  / िकटकनाशक औषधे िरतसर करारनामा क न परवठा आदेश िनगर्त ु
करणेस व येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ.क्र.  तातडीने खरेदी करावयाची 

औषधे 
तातडीची 
मागणी 

सन २०१२-१३ मधील 
लघ तम िनिवदाकारु  

सन २०१२-१३ मधील 
मंजर लघ तम दरू ु  

एकण रू . . 

१  LAMADASAYELETHRIN 
10%W.P 

75 kg.  मे. ीराम अगँ्रो एज सी  .२६७५/- प्र.िक.  २,००६२५/- 

२  MALERIA OIL( PER 
DRUM 200 LTR.) 

7000 ltr.  डपम स पे ट कंट्रोल ॅ
अँ ड अलाईड स हीर्सेस 

.१३४.५० प्र.िल.  ९,४१,५००/- 

३  DELTAMETHRIN 2.5 
SC (KEOTHRIN 2.5SC) 

100 ltr.  मे.रमेश अगँ्रोकेम कॉप .  .१३८५/-प्र.िल  १,३८,५००/- 

४  DIACHLOVOURS DDVP 
76%EC (FLYGON) 

150 ltr.  मे.रमेश अगँ्रोकेम कॉप .  .७४०/-प्र.िल  १,११,०००/- 

५  MALATHION DUST 5% 
25KG PER BAG 

500 bag  मे.डॉि फन से स कॉप .  .८४३/-प्र.२५ िक.बगॅ   ४,२१,५००/- 

६  CARBOLIC PHINEL 
DUST 5% (50KG BAG) 

600 bag  मे.ल मी केिमक स 
लाईम अँ ड पे ट कंट्रोल 

.१३७९/- प्र.५० 
िक.बगॅ  

८,२७,४००/- 

७  Neemtex Herbal 
larvicide ISO co. 

360 ltr.  मे.डॉि फन से स कॉप .  .७१५/-प्र.िल  २,५७,४००/- 

८ Pyriproxifen 0.5GR  150 kg  मे.रमेश अगँ्रोकेमकॉप .  .२६८०/-प्र.िक.  ४,०२,०००/- 
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९ Bifenthrin 10%wp  80 kg  मे.रमेश अगँ्रोकेम कॉप .  .४१५०/-प्र.िल  ३,३२,०००/- 
       एकणू   ३६,३१,९२५/- 

 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झाु ला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८४       िवषय क्रमांक – २२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/२२८/२०१४ िद.१४/०८/२०१४    
       मा.अित. आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या उदयान िवभागाकडील को.नो.क्र.१/२०१४-१५ अ वये, उ यान िवभागाकरीता पोयटा 
माती वहातक करणेकामी डपंर ु (हायवा) कामी मे.सरज अँड हटायिझगंु  (को.नो.र. .१,५०,०००/- (अक्षरी 
र. .एक लाख प नास हजार)) पेक्षा -७ टक्के ने कमी दराची कोटेशन वीकत करणेत आले असन ृ ू
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८५       िवषय क्रमांक – २३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोु दक – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३६९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, प्रभाग क्र. ५६ 
वैदव ती िपपंळे गरव येु ु थ े यायामशाळा इमारतींची रंगसफेदी द ती व देखभाल व थाप य िवषयक ु
कामे कऱणेकामी मे.सांडभोर क ट्रक्शन (िन.र. .२१,००,८४०/- (अक्षरी र. .एकवीस लाख आठश ेचाळीस) 
पेक्षा ४३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .१२,४५,८८२/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८६       िवषय क्रमांक – २४  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३६६/२०१४ िद.१९/०६/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४४ अ वये, प्रभाग क्र.४५ 
म ये मनपा या शाळांची थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.सागर क ट्रक्शन (िन.र. .२२,४०,८९६/- 
(अक्षरी र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठश ेशहा नव फक्त) पेक्षा ३२.४० % कमी) या ठेकेदाराकडनु   

िनिवदा मंजरु दराने  र. . १५,९०,५८८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा 
अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केलेु या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
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झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८७       िवषय क्रमांक – २५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३६७/२०१४ िद.१९/०६/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२१ अ वये, प्रभाग क्र.५४ 
िवशालनगर िपपंळेिनलख येथील गणेशनगर पिरसरात पे हींग लॉकची कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
क ट्रक्शन (िन.र. .२३,२४,९३०/- (अक्षरी र. .तेवीस लाख चोिवस हजार नऊशे तीस) पेक्षा ४३.५२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .१३,७८,७७६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८८      िवषय क्रमांक – २६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७१०/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपाचे एल.बी.टी. ( थािनक सं था कर) िवभागाने मागणी के यानसाु र Desktop–Intel Core 

i3 2120 – 21 नग व Canon Laserjet 6300 DN Printer-08 नग चे दर ई-िन.सु.क्र.३५/२०१३-१४ नसार ु
मे.मोनाचर् टेक्नॉलॉजी प्रा.िल यांचे कडन प्रती नग रू . .३९,८६१/- प्रमाणे २१ नगांसाठी एकण ू
र. .८,३७,०८१/- व ई.िन.सु.क्र.३१/०२/२०१३-१४ नसार मेु .एम.के.एंटरसप्रायजेस यांचेकडन प्रती ू  नग 
र. .२५,७७०/- प्रमाणे ०८ नगांसाठी र. .२,०६,१६०/-असे एकण ू २९ नगांसाठी एकित्रत र. .१०,४३,२४१/- 
(अक्षरी र. .दहा लाख त्रचेाळीस हजार दोनश ेऐकेचाळीस फक्त) ऐवढा खचर् अपेिक्षत आहे. तरी सदरचे 
र. .१०,४३,२४१/- चे खचार्स व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८८९      िवषय क्रमांक – २७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३६८/२०१४ िद.१९/०६/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४७ अ वये, प्रभाग क्र. ५६ 
येथे िठकिठकाणी पे हींग लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी मे.सांडभोर क ट्रक्शन (िन.र. .२०,०८,४०३/- 
(अक्षरी र. .वीस लाख आठ हजार चारश ेतीन) पेक्षा ४३.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु 
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दराने  र. .११,९१,०६३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले याु  बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९०       िवषय क्रमांक – २८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/२०७/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केु लेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.४/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५२ अ वये, प्रभाग क्र.५ 
जाधववाडी पंतनगर, कदळवाडी येथे खडीम माचे र ते करणेकामी मेु ु .के.पी.क ट्रक्शन 
(िन.र. .२६,१६,८६५/- (अक्षरी र. .स वीस लाख सोळा हजार आठश ेपास ट) पेक्षा २९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. . १९,२३,६४८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार ु
िनिवदेतील िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९१       िवषय क्रमांक – २९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/२०७/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.४/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, प्रभाग क्र.५ 
जाधववाडी पंतनगर, कदळवाडी येथे खडीम माचे र ते करणेकामी मेु ु .एम.पी.धोत्र े क ट्रक्शन 
(िन.र. .४२,०१,१४४/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार एकश ेच वेचाळीस) पेक्षा ४७.५१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .२३,१५,४४०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार ु
िनिवदेतील िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९२       िवषय क्रमांक – ३०  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१६५/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३० अ वये, प्र.क्र.६ मोशी 
से.६ म ये फटपाथ करणेकामी मेु .सिचन शामराव ढेकणे अँ ड असोिसए स (िन.र. .२१,००,७६२/- (अक्षरी 
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र. .एकवीस लाख सातश े बास ट) पेक्षा ३८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  

र. .१३,४५,७५९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९३       िवषय क्रमांक – ३१  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१९४/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६० अ वये, प्र.क्र.३५ भोसरी 
गावठाण, धावडवे ती येथे िशवगणेश मागर् व भैरवनाथ िव यालय मागर् पिरसरात पावसा या पा याचा 
िनचरा होणेसाठी गटसर् करणेकामी मे.अिनकेत एंटरप्रायझसे (िन.र. .७,०७,२८०/- (अक्षरी र. .सात लाख 
सात हजार दोनश े ऐंशी) पेक्षा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .४,२३,३८१/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  
फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९४      िवषय क्रमांक – ३२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.अित. आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/६/कािव/५५८/२०१४ िद.१३/०८/२०१४    
       मा.अित. आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र.१०/२०१३-१४ मधील बाब क्र.४ अ वये, सावतामाळी 
उ यान (जाधववाडी) देखभाल करणेकामी मे.तावरे फिसिलटी मनेजमट सि हर्सेस प्राॅ ॅ .िल. 
(िन.र. .८,०२,२७२/- (अक्षरी र. .आठ लाख दोन हजार दोनश े बहा तर) पेक्षा ३७.६२ टक्के कमी) या 
ठेकेदाराची िनिवदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ३७.६२% ही सवार्त कमी दराची िनिवदा वीकत करणेत आली ृ
असन यांचेशी करारनामा क न घेणेस व प्र ततकामी दोन वषार्साठी येणाू ु -या खचार्स मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८९५      िवषय क्रमांक – ३३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१७१/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३६ अ वये, प्र.क्र.३५ भोसरी 
गावठाण, धावडवे ती येथे स.नं.१ व साई आनंदनगर येथे ना या या िभतींची उंची वाढिवणे व द त ु
करणेकामी मे.अिव कार क ट्रक्शन (िन.र. . ७,०७,२८०/- (अक्षरी र. .सात लाख सात हजार दोनश े
ऐंशी) पेक्षा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .४,२३,३८१/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९६       िवषय क्रमांक – ३४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१८४/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  
      मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४९ अ वये, प्र.क्र.३५ भोसरी 
गावठाण, मधले फगेआळी व ल ढेआळी पिरसरात पावसा या पा याु चा िनचरा होणेसाठी गटसर् 
करणेकामी मे.अिनकेत एंटरप्रायझसे (िन.र. . ७,०७,२८०/- (अक्षरी र. .सात लाख सात हजार दोनशे 
ऐंशी) पेक्षा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .४,२३,३८१/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९७       िवषय क्रमांक – ३५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१५३/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१८ अ वये, प्र.क्र.३५ भोसरी 
गावठाण, धावडवे ती येथे क डीबा लांडगे मागर् व बो ह लांडगे मागर् पिरसरात पावसा या पा याचा ु
िनचरा होणेसाठी गटसर् करणेकामी मे.अिव कार क ट्रक्शन (िन.र. . ७,०७,२८०/- (अक्षरी र. .सात लाख 
सात हजार दोनश े ऐंशी) पेक्षा ४२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .४,२३,३८१/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  
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फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९८       िवषय क्रमांक – ३६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१४४/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.०९ अ वये, प्र.क्र.३२ 
सडिवक कॉलनी म ये इँ .िठकाणी र या या कडनेे पे हींग लॉकचे कामे करणेकामी मे.सिचन शामराव 
ढेकणे अँ ड असोिसए स (िन.र. .२२,५०,०००/- (अक्षरी र. .बावीस लाख प नास हजार) पेक्षा ३८.०५% 
कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .१४,६३,५६९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७८९९      िवषय क्रमांक – ३७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१९५/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३२/२०१३-१४ मधील अ.क्र.०२ अ वये, प्र.क्र.६ मोशी 
येथे मनपा ता यात आलेले डी.पी.र ते डांबरीकरण करणेकामी मे.ि ह. एम.मातेरे इंफ्रा. प्रा.ली. 
(िन.र. .७७,०२,४५३/- (अक्षरी र. .स याह तर लाख दोन हजार चारश े त्रपे न) पेक्षा ४.२०% जा त) 
(सधािरतु ) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .८०,२५,९५६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९००       िवषय क्रमांक – ३८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/३/कािव/१९६/२०१४ िद.१८/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१२/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२६ अ वये, प्र.क्र.७ च-होली 
येथे थाप य िवषयक सधारणा करणेकामी मेु .सांडभोर क ट्रक्शन (िन.र. .१४,००,५६२/- (अक्षरी 
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र. .चौदा लाख पाचश े बास ट) पेक्षा ३५.७७९% कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  

र. .९,४४,४२८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केलेु या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०१       िवषय क्रमांक – ३९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/३२६/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१९/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२० अ वये, प्र.क्र.४२ 
िपपंरीनगर येथे मशानभमीची देखभाल द ती व सधारणा कामे करणे कामी मेु ुु .आर.जी.मंगळवेढेकर 
(िन.र. .१६,२४,४३६/- (अक्षरी र. .सोळा लाख चोिवस हजार चारश ेछ तीस) पेक्षा ३२.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .११,४६,७१५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी प्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार ु कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०२       िवषय क्रमांक – ४० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७११/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िविवध िवभागांकडील संगणक यंत्रणेसाठी Anti Virus  व  Juniper Firewall खरेदी करणे तसेच  
       याची तीन वष कालावधीपयर्ंत देखभाल द ती करणेबाबतु ... 

िवषय क्रमांक ४० चा िवचार पढीु ल सभे यावेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९०३       िवषय क्रमांक – ४१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु –             अनमोदकु  –  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/२७९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, मोशी कचरा डपेोमधील शा त्रीय प दतीने किपगं केले या ल ड केप गाडर्नची देखभालॅ ॅ , 

द तीु  करणेकामी मे.तावरे क ट्रक्शन कंपनी (िन.र. . ३७,३४,८०८/- (अक्षरी र. .सदोतीस लाख चौतीस 
हजार आठश ेआठ) पेक्षा -३५.१९ % कमी) या दराने यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७९०४       िवषय क्रमांक – ४२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२११/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, 
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी मधील िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मख्य प्रशासकीयइमारतीम ये नगर ु
सिचव िवभागातील फिनर्चर व इतर अनषंिगक कामे करणेु कामी मे.एच.आर.गायकवाड 
(िन.र. .२३,३४,२६४/- (अक्षरी र. .तेिवस लाख चौतीस हजार दोनश ेचौस ट) पेक्षा २२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .१८,८७,४९८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०५      िवषय क्रमांक – ४३  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/९/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, 
प्रभाग क्र.१४ वाहतकनगरी मधील मख्य र ता कॉक्रीटचा करणेकामी मेु ु .अजवानी इ फ्रा.प्रा.िल. 
(िन.र. .७,७०,६७,४८८/- (अक्षरी र. .सात कोटी स तर लाख सदस ट हजार चारश ेअ याऐंशीु ) पेक्षा 
२२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .६,२३,१७,१५६/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत ु
केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०६       िवषय क्रमांक – ४४  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२१०/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/९/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, 
प्रभाग क्र.१४ वा.न. पाक ग लॉट म ये सधारणा करणेकामी मेु .एच. सी.कटारीया (िन.र. .४,७५,६४,६२२/- 
(अक्षरी र. .चार कोटी पं याह तर लाख चौस ट हजार सहाश े बावीस) पेक्षा २५.५० % कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .३,७२,०७,४२६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
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िनिवदेतील िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०७      िवषय क्रमांक – ४५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/२८०/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ 
अ वये, िचखली मैलाश दीकरण कद्र येथे नवीन यंत्र सामग्री बसिवणेकामी मेु ु .एक्सेल इलेक्ट्रीक स 
(िन.र. .१,८६,७४,१०६/- (अक्षरी र. .एक कोटी शहाऐंशी लाख चौ-याह तर हजार एकश ेसहा) पेक्षा –१४.५० 
% कमी) या दराने क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर्प्रमाणे भाववाढ फरक कलमानसार कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदा ु / वसल करणे ु बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन यांचेू सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०८       िवषय क्रमांक – ४६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२१२/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३६ अ वये, 
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी मधील िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मख्य प्रशासकीय इमारतीम ये नगर ु
सिचव िवभागातील फिनर्चर िवषयक कामे करणे.मे. मे. एच. आर. गायकवाड (िन.र. .१७,५०,६९५/- 
(अक्षरी र. . सतरा लाख प नास हजार सहाश े पं या नव) पेक्षा २२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडनु   

िनिवदा मंजरु दराने  र. .१४,१५,६२१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु िनिवदा 
अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये ु कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९०९      िवषय क्रमांक – ४७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.माया बारणे           अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/२८२/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ 
अ वये, मनपा क्षेत्रातील नदीचे प्रदषण रोख यासाठी िनमार्लय कलशु , जाळया, बोडर् व िवसजर्न घाट 
इ.कामे करणेकामी मे.ऍडे ट ए टरप्रायझसे (िन.र. .४६,६८,५५०/- (अक्षरी र. .शहेेचाळीस लाख अडस ट ु
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हजार पाचश े प नास) पेक्षा –१६.१६ % कमी) या दराने क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर्प्रमाणे 
भाववाढ फरक कलमानसार कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट दरानसार फरकाची रक्कम अदा ु / 
वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेु ू सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९१०      िवषय क्रमांक – ४८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफाु रस केलेप्रमाणे –  

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.८/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, प्रभाग क्र. २७ 
मोरवाडी मधील िपपंरी िचचंवड मनपा या मख्य प्रशासकीय इमारतीम ये थाप य िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.अिद य ए टरप्रायजस (िन.र. .३७,०४,३५६/- (अक्षरी र. .सदोतीस लाख चार हजार तीनश े
छप न) पेक्षा २४.१० % कमी) या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु दराने  र. .२९,५२,१८७/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या ु
िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु  करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९११       िवषय क्रमांक – ४९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बैठक यव था करणे. (पिहला मजला) 

िवषय क्रमांक ४९ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९१२       िवषय क्रमांक – ५० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.) यांचे पत्र क्र.पअक/१/कािव/२८१/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा. सह शहर अिभयंता (ज.िन.) यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.ENV/६/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२ अ वये, 

िपपंरी िचचंवड मनपामधील मैलाश दीु करण कद्राकिरता क्लोिरन गसॅ  सरक्षा उपकरणे परिवणेु ु  कामी 
मे.रंगरसायन (दरपथःकरणा दारे िदलेला सधारीत दर रृ ु . .९,२४,३८७/- (-०.८९२ % कमी)) या दराने 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
(िन.र. .९,३२,७०९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख ब तीस हजार सातश ेनऊ)) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९१३       िवषय क्रमांक – ५१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् सािह य भांडार 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मसाभां/५/कािव/४८५/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या वाय.सी.एम. ग्णालयात बसिव यात आले या Multiplace Hyperbaric Oxygen 

Chamber With Air Lock System हया मिशनची ई-िनिवदेत नमद केलेु ले पेिशिफकेशन प्रमाणे तांत्रीक 
तपासणी करणेकामी मा.प्रोफेसर, इ मटेशन अ ड कंट्रोल,कॉलेज ऑफ इंिजिनअरींग, पणेु , िशवाजीनगर, 
पणे ु – ४११ ००५ यांचेकडन प्रा त कोटेशननसार येणाू ु -या र. .२,००,०००/- अिधक १२.३६% स हीर्स टक्स ॅ
र. .२४,७२०/- असे एकण रू . .२,२४,७२०/- चे खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९१४       िवषय क्रमांक – ५२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/२८४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /HO/३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, मोशी कचरा डपेो अंतगर्त सिनटरी लडफील साईट ॅ ँ (SLFट पा-२) िवकसीत करणे या कामासाठी 
मे.गंगामाई इंड ट्रीज ऍ ड क् ट्रक्शन िल. (िन.र. .११,६७,११,५१५/- (अक्षरी र. .अकरा कोटी सदस ट ु
लाख अकरा हजार पाचश ेपंधरा) पेक्षा –१४.१९% कमी सधािरत दरप थकरणा दारेु ृ ) िनिवदा मंजर दराने ू
र. .१०,५१,५७,६५९/-) पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर्प्रमाणे भाववाढ फरक 
कलमानसार कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेू सोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमतेु  मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९१५       िवषय क्रमांक – ५३  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ५३ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९१६       िवषय क्रमांक – ५४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०५/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा वु  जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१६ 
अ वये, िचचंवड मलश दीकरण कद्रांतगर्त प्रभाग क्रु . २६ मोहननगर काळभोरनगर येथे आव यकतेनसार ु
भयारी गटर निलका टाकणेु . तसेच इतर जलिन:सारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेु कामी 
मे.संजय कॉ ट्रक्टर (िनिवदा रक्कम .३५,०१,४००/- (अक्षरी र. .प तीस लाख एक हजार चारश)े पेक्षा 
३९.९९ % कमी ) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२२,०६,२५०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेतू  येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९१७       िवषय क्रमांक – ५५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०१/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/१७ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू .. 

िवषय क्रमांक ५५ चा िवचार पढील सभेु यावेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९१८       िवषय क्रमांक – ५६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांु चे पत्र क्र.जिन/२/कािव/२९६/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र ४६ 
अ वये, आकडीर् मलश दीकरण कद्रअतंगर्त प्रभाग क्रु ु . १५ म ये आव यकतेनसारु  भयारी गटर निलका ु
टाकणे. तसेच इतर जलिन:सारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेु कामी मे.संजय कॉ ट्रक्टर 
(िनिवदा रक्कम  ४२,०१,६७४/- (अक्षरी बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेचौ-हा तर) पेक्षा ३७.३७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२७,६३,०८४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यताू  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९१९       िवषय क्रमांक – ५७  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे ु पत्र क्र.जिन/२/कािव/२९७/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३० - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ५७ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२०       िवषय क्रमांक – ५८  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९८/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरु वठा व जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ 
अ वये, आकडीर् मलश दीकरण कद्रअतंगर्त प्रभाग क्रु ु . १६ म ये आव यकतेनसार भयारी गटर निलका ु ु
टाकणे.तसेच इतर जलिन:सारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेु कामी मे.संजय कॉ ट्रक्टर 
(िनिवदा रक्कम .- ४२,०१,६७०/- (अक्षरी बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेस तर) पेक्षा ३६.३७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२८,०७,१९९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेतू  येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९२१      िवषय क्रमांक – ५९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र ८ 
अ वये, िचचंवड मैलाश दीकरण कद्राअंतगर्त वॉडर् क्रु . २०,२१ मधील भागात जलिनःसारण यव था 
सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी मे.संजय कॉ ट्रक्टर (िनिवदा रक्कम .५५,७५,०८०/- (अक्षरी 
र. .पंचाव न लाख पं याह तर हजार ऐंशी) पेक्षा ३७.३७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .३६,६६,२५६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाु ची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर ु ू
करारनामा करन घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९२२       िवषय क्रमांक – ६०  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१५/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ 
अ वये आकडीर् मलश दीकरण कद्र अंतगर्त प्रभाग क्रु ु . १३ िनगडी गावठाण म ये आव यकतेनसार ु
भयारी गटर निलका टाकणेु . तसेच इतर जलिन:सारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेु कामी मे 
संक प क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .४२,०१,६२२/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाश े
बावीस) पेक्षा ३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२८,०७,६०८/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९२३       िवषय क्रमांक – ६१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३००/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/१ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू .. 

िवषय क्रमांक ६१ चा िवचार पढील सभे याु वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२४       िवषय क्रमांक – ६२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्रु  क्र.जिन/२/कािव/३०६/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३९ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६२ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२५       िवषय क्रमांक – ६३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३२ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६३ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
  सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९२६       िवषय क्रमांक – ६४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१७/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३६ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६४ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२७      िवषय क्रमांक – ६५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३२०/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३४ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६५ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२८       िवषय क्रमांक – ६६  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९३/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/४९ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६६ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते माु य झाला. 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९२९            िवषय क्रमांक –६७  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०८/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/४८ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६७ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९३०       िवषय क्रमांक – ६८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपुरवठा व जलिन:सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९५/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३७ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू .. 

िवषय क्रमांक ६८ चा िवचार पढील सभे याु वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९३१       िवषय क्रमांक – ६९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्रु  क्र.जिन/२/कािव/२९९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/२० - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ६९ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९३२            िवषय क्रमांक – ७०  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/४२ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ७० चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९३३       िवषय क्रमांक – ७१  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – मख्य लेखापिरक्षकु  
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.मख्यलेखापिरक्षक ु यांचे पत्र क्र.मलेपु /१/कािव/८७/२०१४ िद.२०/०८/२०१४  
   मा.मख्य लेखापिरक्षकु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

महारा ट्र महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखापिरक्षण िवभागाकडील माहे 
जुलै २०१४ मधील अ ययावत एकणू  कामकाज िवषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९३४       िवषय क्रमांक – ७२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – मख्य लेखापिरक्षकु  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.मख्यलेखाु पिरक्षक यांचे पत्र क्र.मलेपु /१/कािव/८८/२०१४ िद.२०/०८/२०१४  
   मा.मख्य लेखापिरक्षक यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

महारा ट्र महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखापिरक्षण िवभागातील 
िद.२८.७.२०१४ ते िद.३.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मख्यलेखापिरक्षु क यांनी 
क्र.मलेपु /१/कािव/८८/२०१४ िद.२०.८.२०१४ अ वये पाठिवलेला सा तािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९३५       िवषय क्रमांक – ७३  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – मख्य लेखाु पिरक्षक 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.मख्यलेखापिरक्षक ु यांचे पत्र क्र.मलेपु /१/कािव/८९/२०१४ िद.२०/०८/२०१४  
   मा.मख्य लेखापिरक्षक यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

महारा ट्र महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखापिरक्षण िवभागातील 
िद.४.८.२०१४ ते िद.१०.८.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मख्यलेखापिरक्षकु  यांनी 
क्र.मलेपु /१/कािव/८९/२०१४ िद.२०.८.२०१४ अ वये पाठिवलेला सा तािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९३६       िवषय क्रमांक – ७४  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२७२/२०१४ िद.०७/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, प्रभाग क्र.५२, 
पनावळे भागातील पे हींग लॉकची देखभाल द ती व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मेु ु .भ डवे 
कं ट्रक्शन (िन.र. .९,१०,२७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार दोनश ेस तर) पेक्षा -२९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९३७       िवषय क्रमांक – ७५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२९०/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७१ अ वये, प्रभाग क्र.५२, 
ताथवड े पावसाळी पा याचा िनचरा कर यासाठी बंद पाईप टाकणे व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.छोटेलाल च हाण (िन.र. .९,१०,२७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार दोनश ेस तर) 
पेक्षा -३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९३८       िवषय क्रमांक – ७६  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचकु  – मा.शांताराम भालेकर          अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२९२/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६४ अ वये, प्रभाग क्र.५२, 
पनावळे पावसाळी पा याचा िनचरा कर यासाठी बंद पाईप टाकणे व इतर थाप य िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.छोटेलाल च हाण (िन.र. .९,१०,२७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार दोनश ेस तर) 
पेक्षा -३५.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९३९      िवषय क्रमांक – ७७  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२९४/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३८ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 
वाकड मधील वहातक िवषु यक िकरकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .मोटवाणी अँड स स 
(िन.र. .९,३३,६०९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाश े नऊ) पेक्षा -४६.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४०       िवषय क्रमांक – ७८  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२९६/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३७ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 
वाकड येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटर्ल वरील प्रा त तक्रारीस अनस न िकरकोळ द ती व ु ु
देखभालीची कामे करणेकामी मे.पी जे मोटवाणी (िन.र. .९,३३,५८२/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार पाचश े याऐशी) पेक्षा -४३.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९४१       िवषय क्रमांक – ७९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ          अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/३००/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२४ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 
वाकड येथील र यावरील चर ख यांची खडीम माने व बी बी एम प दतीने द तीची कामे करणेकामी ु ु
मे. पी जे मोटवाणी (िन.र. .९,३३,५०२/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश ेदोन) पेक्षा -४२.०८ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४२       िवषय क्रमांक – ८०  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/३०२/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 
वाकड येथील मनपाचे िविवध इमारती संडास-मताु -या इ.िकरकोळ द ती व देखभालीची कामे ु
करणेकामी मे. पी जे मोटवाणी (िन.र. .९,३३,५९३/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश े
या नव) पेक्षा -४३.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४३       िवषय क्रमांक – ८१  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/२९८/२०१४ िद.११/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 
वाकड येथील थाप य िवषयक िकरकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .सोहम एंटरप्रायजेस 
(िन.र. .९,३३,५९१/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचश ेएक्या नव) पेक्षा -४६.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९४४       िवषय क्रमांक – ८२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/३२७/२०१४ िद.१४/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५४ अ वये, प्र.क्र.२३ 
केशवनगर मधील मनपा या इमारतींमधील िकरकोळ द तीची कामे करणे कामी मेु .आिद य 
एंटरप्रायजेस (िन.र. .९,०९,९०९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊश ेनऊ) पेक्षा -४०.३० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते माु य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४५       िवषय क्रमांक – ८३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य   
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/७६३/२०१४ िद.२०/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

दै.टाई स ऑफ इंिडया ग्रप ु व दै.इंिडयन एक्सपे्रस (दै.लोकस ता) व दै.पढारी ु या व तपत्रानंी ृ
िन.नो.क्र.१०/८/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.७३ िवशषे रोटेशन बाबत या िदले या जाहीरात प्रिस द केले 
कामी िबल अदा करणेकिरता दै, टाई स ऑफ इंिडया ग्रप यांना अदा करावयाचे रु .  3,42,144/- (अक्षरी 
रक्कम पये तीन लाख बेचाऴीस हजार एकश ेच वेचाळीस फक्त) व द इंिडयन एक्सपे्रस(दै. लोकस ता) 
यांना अदा करावयाचे र.  2,23,200/- (अक्षरी रक्कम पये दोन लाख तेवीस हजार दोनश ेफक्त) या 
खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४६       िवषय क्रमांक – ८४  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – थाप य   
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेु  पत्र क्र. था/लेखा/७/कािव/३६४/२०१४ िद.२०/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

दै.टाई स ऑफ इंिडया (इंग्रजी) व दै.महारा ट्र टाई स (मराठी) दै.नवभारत टाई स (िहदंी) 
published in English इ. या ग्रप या ु व तपत्रांनी िनृ .नो.क्र.९/२/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.५३ िवशेष 
रोटेशन बाबत या िदले या जाहीरात प्रिस द केले कामी िबल अदा करणेकिरता दै, टाई स ऑफ इंिडया 
ग्रप यांना अदा करावयाचे रु .  3,12,336/-(अक्षरी रक्कम पये तीन लाख  बारा हजार तीनश ेछ तीस 
फक्त)) या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९४७       िवषय क्रमांक – ८५  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३११/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३३ 
अ वये, वाडर् क्र. ४७ काळेवाडी येथे जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत िठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.सकं प क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .३०,८१,२२८/- (अक्षरी र. .तीस लाख 
एक्क्याऐंशी हजार दोनशे अठठावीस) पेक्षा ३६.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .२०,५०,२०३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर ु ू
करारनामा करन घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९४८       िवषय क्रमांक – ८६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१८/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/३५ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ८६ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९४९       िवषय क्रमांक – ८७  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१३/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/४४ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ८७ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९५०      िवषय क्रमांक – ८८  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१४/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/२३ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ८८ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९५१       िवषय क्रमांक – ८९  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१०/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/१० - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ८९ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
 सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९५२       िवषय क्रमांक – ९०  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०३/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
    मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१४ 
अ वये, प्रभाग क्र.41 मधील झोपडपट्टीम ये निवन जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ट्रक्टर ॅ (िनिवदा रक्कम .४२,०१,४६४/- (अक्षरी बेचाळीस लाख एक हजार चारश े चौस ट) पेक्षा 
२९.२९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३७,४३,४६३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीु यल या िनधार्रीत केले या बेसीक 
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेतू  येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९५३      िवषय क्रमांक – ९१  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१२/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
िवषय - िनिवदा नोटीस क्र.५/१३ - २०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ९१ चा िवचार पढील सभे यावेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७९५४      िवषय क्रमांक – ९२  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१६/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ 
अ वये, दापोडी पंपींग टेशन व फगेवाडी पंपींग टेशन कड ेजाणाु -या मख्य जलिनु :सारण निलकेम ये 
सधारणा करणेु कामी मे.सकं प कं ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .३५,०१,३४९/- (अक्षरी र. .प तीस लाख 
एक हजार तीनश े एकोणप नास) पेक्षा ३५.६४ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दरानेू ू  र.  
२३,६६,१४२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
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फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोु ू बर करारनामा 
करन घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९५५      िवषय क्रमांक – ९३  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३०७/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२७ 
अ वये, वाडर् क्रः- ४८ रहाटणी, तापकीरनगर, ीनगर इ यादी िठकाणी रािहले या भागात जलिन:सारण 
यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी मे.संक प क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .३०,८१,१८३/- 
(अक्षरी र. .तीस लाख एक्क्याऐंशी हजार एकश े याऐंशी) पेक्षा ३६.६४ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू .  २०,४९,८४९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली ु
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
या याबरोबर करारनामा करन घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९५६      िवषय क्रमांक – ९४  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – भिम आिण िजंदगीू  
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेु  पत्र क्र.भिजू /५/कािव/९८/२०१४ िद.१६/०८/२०१४  
       मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  - 
 

म.न.पा जागेत व र यांवर गणेश मतीर् व इतर मतीर्िवक्री यवसाय अनािधकतपणे ु ु ृ / 
िवनापरवाना करणा-या  यावसाियकांवर क्षेत्रीय कायार्लयाचे तरावर कारवाई क न यांचेकडन प्रित ु
टॉल र. .५,०००/- दंड आकारणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९५७      िवषय क्रमांक – ९५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठा व जलिनु :सारण 
सचक ु – मा.आशा शडगे           अनमोु दक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३२१/२०१४ िद.१९/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.१७/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, आकडीर् मैलाश दीकरण ु ु कद्राअंतगर्त यमनानगर ना यामधन हॉटेल सावली ते सेु ु .नं.२२ पयर्ंत 
मख्य जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मेु .सकं प क ट्रक्शन (िन.र. .५५,९३,४१०/- (अक्षरी 
र. .पंचाव न लाख या नव हजार चारश े दहा) पेक्षा ३१.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९५८      िवषय क्रमांक – ९६  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – ब क्षेत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.आशा शडगे           अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.क्षते्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.बप्र/लेखा/९/कािव/३२९/२०१४ िद.१४/०८/२०१४  
   मा. क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  

मनपा या ब क्षेित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६५ अ वये, प्र.क्र.२२ 
िचचंवड गावठाण मधील घाटांची िकरकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .िनतीन राघव भामरे 
(िन.र. .९,०९,९०९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊश े नऊ) पेक्षा -४०.३० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९५९      िवषय क्रमांक – ९७  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – क्रीडा 
सचक ु –मा.सदग  कदमु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .क्रीडा/७अ/कािव/२९६/२०१४ िद.०७/०७/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 मा.िक्रडा सिमती सभा िदनांक २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव क्र.११ नसारु , मे.सिमत पोटर्स अ ड ु ्
िफटनेस इिक्वपमट िचचंवड पणे ु १९ यांना नेह नगर, थेरगाव, भोसरी, िचचंवडगाव, मा.आयक्त िनवासु , 
िपपंळे गरवु , यमनानगर तलावाचे पाणी श दीकरणु ु , पिरसर व छता, देखभाल व यांित्रक द ती ु
कामकाज व मे.वरदाियनी ए टरप्राईजेस िचचंवड पणे ु १९ यांना िनगडी प्रािधकरण, मोहननगर, सांगवी, 
कासारवाडी तलावाचे पाणी श दीकरणु , पिरसर व छता, देखभाल व यांित्रक द ती कामकाज ु
िद.०१/१२/२०१३ ते ई-िनिवदा नोटीस क्र.१/२०१३-१४ ची प्रिक्रया पणर् होईपयर्ंत यापवीर्ु ू  केले या 
करारना यातील अटी व शतीर्नसार प्र तावात नमद केले या गतवषीर् या दराने मदतवाढ देणेस मा यता ु ु ु
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९६०      िवषय क्रमांक – ९८  
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – क्रीडा  
सचक ु –मा.शकंतला धराडेु           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .क्रीडा/३/कािव/९३/२०१४ िद.०६/०८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
       मा.िक्रडा सिमती सभा िदनाकं २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव क्र.१३ नसारु , सन २०१३-१४ या 
आिथर्क वषार्त न दणीकत सं था ृ / मंडळे यांचेकडन प्रा त झाले या अजार्ंपैकी पात्र झाले या सं थांना ू १) 
साई सं कार सं था, आकडीर्ु  पणे रु . .२,०२,०८२/- २) शारदा मिहला बाल िवकास िशक्षण प्रसारक मंडळ, 
िपपंळेगरवु , पणे रु . .८८,३३३/- ३) माई बाल भवन, आदशर्नगर, मामडीर्गावंु , पणे रु . .५३,४५३/- या 
प्रमाणे एकण ू र. .३,४३,८६८/- अनदान अदा केले ु अस याने याचे अवलोकन होऊन यास काय तर 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९६१      िवषय क्रमांक – ९९  
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु –मा.सिनता वाघेरेु            अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.तानाजी खाड,े मा.िकरण मोटे यांचा प्र ताव -   

मा.िक्रडा सिमती सभा िदनाकं २०/०८/२०१४ रोजीचा ठराव क्र.१४ नसारु , िपपंरी िचचंवड महानगर 
पािलके यावतीने व िपपंरी िचचंवड ि विमगं असोिसएशन यांच ेसहकायार्ने िद.२९ ऑग ट २०१४ क्रीडा 
िदनािनिम त ,िद. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै आ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव ,नेह नगर 
िपपंरी ४११०१८ येथे प्रदशर्नीय जलतरण पधचे आयोजन कर यात येत आहे. सदर जलतरण पधार् 
१४,१७,वषार्खालील मले व मली तसेचु ु  १७ वषार्वरील मिहला व प ष या ु ६ वयोगटात होणार असन या ू
पधत अंदाजे १०५ खेळाडचंा समावेश होणार आहेू . म.न.पा. या वतीने क्रीडा िदनािनिम त प्रदशर्नीय 
जलतरण पधचे आयोजन करणेकामी खालील प्रमाणे खचर् येणार आहे.  
 

अ.क्र.  खचर् तपिशल  अंदाजे खचर् 
र. . 

 १ १४,वषार्खालील मले व मलीु ु =१२ ट्रॉिफज  
१७,वषार्खालील मले व मलीु ु =१२ ट्रॉिफज 

१७ वषार्वरील मिहला व प षु =१२ ट्रॉिफज =एकण ू ३६ ट्रॉिफज  

३६,०००/- 

२  िविज या  खेळाडनंा यावयाची मेरीट प्रमाण पत्र ेू =५० नग 
सहभागी खेळाडनंा यावयाची प्रमाण पत्र ेू =१०० नग  

३,७५०/- 

३ पी. ही.सी. लेक्स बनर खचर् ॅ  ७५०/- 
४ हार बके नारळ खचर् ु  ४,०००/- 

५ िनमंत्रण पित्रका छपाई=५०० नग  ५,०००/- 
                         एकण रू . . ४९,५००/- 

  

वरीलप्रमाणे, िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वतीने व िपपंरी िचचंवड ि विमगं असोिसएशन यांच े
सहकायार्ने िद.२९ ऑग ट २०१४ क्रीडा िदनािनिम त, िद. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै.आ णासाहेब मगर 
टेिडयम जलतरण तलाव, नेह नगर िपपंरी-४११ ०१८ येथे प्रदशर्नीय जलतरण पधचे आयोजन करणेस 
व याकामी येणा-या र. .४९,५००/- चे खचार्स अथवा प्र यक्ष येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

सभा कामकाजात खालीलप्रमाणे िवषय दाखल क न घेणेत आले -  
    

ठराव क्रमांक –  ७९६२     िवषय क्रमांक – १०० 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु          अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र. था/िन/१अ/कािव/२४०/२०१४ िद.२२/८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०७/२०१४-१५ मधील अ वये, 
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मख्य प्रशासिकय इमारतीम ये ु
आव यकतेनसार फिनर्चरची देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु ु . ी कं ट्रक्शन (िन.र. .३५,०१,२९५/-) 
पेक्षा २७.२७% कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२६,७३,८१६/- (र. .अक्षरी सवीस लाख 
याह तर हजार आठश े सोळा फक्त) पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
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अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक –  ७९६३     िवषय क्रमांक – १०१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – अिभलेख कक्ष  
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु          अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.अिभ/१/कािव/२६६/२०१४ िद.२५/८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   अिभलेख कक्षाचे कामकाज तसेच अिभलेखा या डिेजटायझशेन व किनगंचे कामकाजातील ॅ
सम वयासाठी ी.ए.ए.शखे सेवािनव त नायब तहिसलदार यां या िनयक्तीसृ ु  िद.१/०९/२०१४ पासन सहा ू
मिहने कालावधीसाठी दरमहा र. .२०,०००/- इतक्या या पवीर् याच एकित्रत मानधनावर मदतवाढ देणेस ू ु
मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक –७९६४     िवषय क्रमांक – १०२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
   घंटागाडी कमर्चा-यांना दे यात येणा-या र. . १५,०००/- िदवाळी बिक्षस प्रमाणे इतर कमर्चारी जे 
मानधन त वावर काम करतात उदा:- तालेरा मधील सफाई कमर्चारी व इतर कामकाज करणा-यांना 
दे यात यावे व याकामी तरतद वगर् कर यास मा यता दे यात येत आहेू .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९६५     िवषय क्रमांक – १०३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - मख्यलेखापिरक्षकु   
सचक ु – मा.शकंतला धु राड े         अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.मख्यलेखापिरक्षक यांचेकडील जाु .क्र./मलेपु /१/कािव/८४६/२०१४ िद.२०/०८/२०१४ 
   मा.मख्यलेखापिरक्षक यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मख्य लेखा पिरक्षण िवभागातील कमर्चाु -यांची लोकसभा/िवधानसभा िनवडणकु , जनगणना तसेच 
इतर सवक्षण इ. कामकाजासाठी नेमणका न करणेबाबत याच प्रमाणे लेखापिरक्षणाचे कामकाज ू
िन:पक्षपाती व दजार् मक हो याचे टीने मलेप िवभागातील कमर्चाु -यांची अ य िवभागात बद या 
करतांना मा. मलेप यांचेशी िवचारिविनमय क नच बद या कर यात या यातु . याबाबत वरीत कायर्वाही 
कर यास मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९६६      िवषय क्रमांक – १०४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – नगररचना व िवकास 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ         अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.नरिव/कािव/१५/िपपंरी/८९/२०१४ िद.१९/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मे. इंडोिलकं व यरोिसटी इंड ट्रीयल िप्रमायसेस कोु .ऑ.सो.िल. सोसायटी या जागेतन मनपा या ू
सधारीत मंजर िवकास योजनेतील ु ू ४५.०० मी ं द र या या दो ही सोसायटी या बाधीत २२८५ चौ.मी. 
क्षेत्रामळे सदर पिरसरात बीू .आर.टी.एस. ची कद्र शासन पर कत योजना रखडली असलेने सदरची जागा ु ृ
खाजगी वाटाघाटी वारे ता यात घेणेकामी मा.आयक्त यांचे अ यक्षतेखाली िदु .१७/०६/२०१४ रोजी बैठक 
आयोिजत करणेत आलेली होती. सदर बैठकीम ये मे. इंडोिलकं व यरोिसटी इंड ट्रीयल िप्रमायसेस ु
को.ऑ.सो.िल. सोसायटी यांना यांचे बांधकामासाठी रक्कम . ६,२५,००,०००/- (रक्कम र.सहा कोटी 
पंचवीस लाख फक्त) अदा करणे बाबत िनणर्य घेणेत आलेला आहे. तसेच सदर यवहारात होणारे 
अदलाबदल र ता बािधत क्षेत्र २२८५ चौ.मी. क्षेत्राबाबतचे द त (deed of exchange) न दणी करणेकामी 
लागणारी आव यक ट प डयटी व न दणी श क यांचा खचर् महानगरपािलकेने करावा असे ठरले आहेँ ु ु .  

 सदर बैठकी या अनषंगाने विरल प्रमाणे प्र ताव सदर िवषयाची तातडी लक्षात घेता प्र तत िवषय  ु ु
िद.१९/०८/२०१४ या मा.महापािलका सभेम ये महारा ट्र महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम १-के 
अंतगर्त िवषय दाखल करणेत आला अस याने वरीलप्रमाणे भसंपादन करणेकामीु या प्र तावास मा यता 
दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९६७      िवषय क्रमांक – १०५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु . 
 “फ”प्रभागातील थाप य िवभागाकडील िवकास कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता ु
दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .१६,२०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९६८     िवषय क्रमांक – १०६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु          अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.अतल िशतोळे व माु .सदग  कदम यांचा प्र ताु व. 
 िपपंरी िचचंवड मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लय सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील कामां या ु
तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेु .   (वाढ/घट र. .११,७०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९६९       िवषय क्रमांक – १०७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ ु ु
घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७०      िवषय क्रमांक – १०८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. शांताराम भालेकर          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.भालेकर शांताराम व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
   िनिवदा क्र.४/४१ प्रभाग क्र.१ तळवड ेगावठाणातील राजा िशव छत्रपती िव यालय पिरसरातील 
र ते डांबरीकरण करणे या कामामधन तळवड ेमख्य र याचे दो ही बाजने ू ु ू (गणेशनगर येथे) ं दीकरण 
क न डांबरीकरण करणे अ याव यक आहे. सदर कामाची प्र यक्ष रक्कम, कामास जो प्र यक्ष खचर् येईल, 
याप्रमाणे थाप य िवभागाने सधािरत मा यतेनसार काम करणे आव यक आहेु ु . सदर र यावरील 
वाहतकीची अितशय वदर्ळ आिण कामाची तातडी लक्षात घेता सदरचे काम िवषयांिकत कामामधन ु ू  
प्र यक्ष येणा-या खचार्स सधािरत ु मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७१       िवषय क्रमांक – १०९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडीु ल जा.क्र./पापु/६/कािव/११५४/२०१४ िद.२२/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मनपा या पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.८/३५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ अ वये क प्रभाग 
कासारवाडी उपिवभागातील टाक्यांव न पाणीपरवठा कर यासाठी मजर परवणे या काु ू ु मासाठी मे. भारतीय 
मिहला वयंरोजगार सेवा सहकारी सं था मयार्िदत (िनिवदा रक्कम .७३,७६,०३७/- अक्षरी याह तर 
लाख शहा तर हजार सदोतीस फक्त) पेक्षा ११.९९% जादा दराने या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. . ८२,६०,४२३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसाु र व िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर ु ू
करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९७२       िवषय क्रमांक – ११० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग –आरोग्य मख्य कायार्लयु  
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./आमकाु /३/कािव/४०३/२०१४ िद.२५/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 िप.ंिच.ंमनपाने मागिवले या िन.नो.क्र.४/२०१३-१४ अ वये “ड” प्रभाग कायार्लया या कायर्क्षेत्रातील 
दैनंिदन िनमार्ण होणारा कचरा गोळा करणे व वाहतक करणे या कामासाठी  कासारवाडी उपिवु भागातील 
टाक्यांव न पाणीपरवठा कर यासाठी मजर परवणे या कामासाठी मेु ू ु .जयगणेश एंटरप्रायजेस, िपपंरी 
(िनिवदा रक्कम .१,४८,३८,३४५/- अक्षरी एक कोटी अठे्ठचाळीस लाख अडोतीस हजार तीनश ेपंचेचाळीस 
फक्त) पेक्षा ५.९२% कमी दराने मोशी कचरा डपेोसाठी प्रितवाहन प्रितिदन र. . ४,२५०/- (दोन खेपांसाठी) 
व कचरा थानांतर कद्रासाठी प्रितवाहन प्रितिदन र. . ४,०७०/- (दोन खेपांसाठी) प्रितिदनी ९ वाहने 
परिवणेकामी यां  याु शी करारनामा करणे व याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता िमळणेकामी 
महारा ट्र महापािलका अिधिनयम कलम ७३ (क) नुसार मा यता दे यात येत आहे.    

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७३       िवषय क्रमांक – १११ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव. 
  सी.एम.ई दापोडी हददीमधन बोपखेल गावाकड े जाणारा र ता डांबरीकरण करणेकामी येणाू -या 
प्र यक्ष खचार्स मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७४       िवषय क्रमांक – ११२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचकु  – मा. बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव. 
 बोपखेल गावासाठी सी.एम.ई दापोडीचे हददीमधन जाणारा र ता डांबरीकरण करणेकामी येणाू -या 
प्र यक्ष खचार्स मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७५       िवषय क्रमांक – ११३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु . 
   मौजे दापोडी ता.हवेली येथील मंबईु -पणे र याचे ु ४२.०० मी. ं दीकरणातील िस.स.नं.२५४६ 
मधील ६३.०० चौ.मी.क्षेत्रासाठी ी. बाळ गोपाळ काटे या िमळकत धारकास मोबदला िदू .१४/०२/२००६ 
रोजी या जाहीर िनवाडयानसार िसु .स.नं.२५४६ चा दर र. . २३०१ प्रती चौ.मी.आहे. यानसार एकण ु ु
िकमत रं . .१,४४,९६३/- इतकी येत आहे. सदर रक्कमेवर १२ टक्के दराने िद.१४/०५/२०१४ पयर्ंत ९९ 
मिह यांचे याज र. .१,४३,५१३/- इतके येत आहे. मा.आयक्त सोु . यांनी िद.५/७/१४ रोजी प्र तावास 
मंजरी देऊन िदू .२१/८/१४ रोजी दपारी ु ४.०० वा. खाजगी वाटाघाटी सिमतीची बठैकीची वेळ िनि चत केली 
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होती. यानसार सदर बैठकीतु , सदर िमळकतधारकास मोबदला अदा करणेबाबत िनणर्य घेणेत आलेला 
आहे. तरी सदर िमळकतधारकास म ल रु . .१,४४,९६३/- व १२ टक्के दराने वाषीर्क याज र. .१,४३,५१३/- 
अशी एकण रु . . २,८८,४७६/- (दोन लाख अठ्ठयांशी हजार चारश ेशहा तर फक्त) तदअनषंगीक खरेदीु खत 
करणे, वकील फी, झरेॉक्स ई. खचर् अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक –  ७९७६     िवषय क्रमांक – ११४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - वायसीएमएच  
सचक ु – मा.रमाताई ओ हाळ         अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:-मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./वायसीएमएच/फामार्/(भा.)/कािव/८७/२०१४  
 िद.१६/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यांु ची िशफारस िवचारात घेवनू  -  
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. ग्णालयाचे तातडीचे औषधे/सािह य खरेदी ही 
औषध खरेदी या लेखािशषार्तन ु (र. .२,५०,००,०००/-) व मनपाचे इतर दवाखाने/ ग्णालये यांना आव यक 
असणारे तातडीक औषधे/सािह य यांचेकडील अग्रीमधनातन खरेदी करणेकामी िनिवदा क्रु .१/२०१४-१५ 
वाय.सी.एम.औ.भां. वारे िनि चत झाले या मे. कोठारी मेिडकल या एज सी धारकास (Branded औषधांचे 
MRP वर ९.२५% सटु, Generic औषधांचे MRP वर ५२% सटु, व सिजर्कल सािह याचे MRP वर ४३% 
सटु) या दराने दोन वष कालावधी करीता परवठा आदेश देणेस व िनयमानसार करारनामा क न ु ु
अनामत रक्कम भरणेस तसेच िनिवदा नो.क्र.१/२०१४-१५ तातडी औषधे/सािह य परवठा करणेकामी ु
थािनक एज सी िनिवदा प्रिक्रयेम ये भाग घेतलेले मे. िवजय मेिडकल ऍ़ ड जनरल टोअसर् यांना 
मंजर िनिवदा दरानसार परवठा करणेस मा यता दे यात येत आहेू ु ु .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७७       िवषय क्रमांक – ११५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - अिग्नशामक 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड         अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./आिग्न/०१/कािव/१९३/२०१४ िद.२१/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, अिग्नशामक िवभागाकडील कमर्चा-यांनी मे. िवनायक दातार/सभाष ु
लांड ेव इतर िव द िप.ंिच.ं महानगरपािलका, यांनी दसरा व चौ या शिनवारी डयटी करत अस यानेु ु , 
याचा मोबदला िमळणे बाबत मे. यायालय, यिनयर िड हीजनु , आकडीर् येथे दावा दाखल केला होताु . 
सदर दा याची फायनल िडक्री क्र.१/२०१३ अ वये, िनणर्य होऊन मे. यायालयाने आिग्नशामक 
िवभागातील कमर्चा-यांना आदेशाचे िदनांकापासन दोन मिह यांचे आत िवभागाने सादर केलेला मोबदला ु
अनज्ञेय अहवाल ु (िनशाण क्र.२९ “अ”)(िनशाण क्र.३०, प्रपत्र “ब”,) प्रमाणे कमर्चा-यांना रक्कम 
अदायगी करणेस आदेश िदलेले आहेत. सदर िनशाण क्र.२९ अ (अिग्नशामक िवभागाने काढलेली) नसार ु
र. . ६५,२८,४४८/- इतके अनज्ञेय आहेु . तसेच िनशान क्र.३० प्रपत्र ब (तपासणी सिमतीने काढलेली) 
नसार रु . . ५१,९१,०६२/- मा य केले आहे. 
 तरी िनशाण क्र.२९अ नसार रु . .६५,२८,४४८/- व िनशाण क्र.३० प्रपत्र ब प्रमाणे र. . ५१,९१,०६२/- 
या दो ही रक्कमेपैकी मे. यायालया या िनणर्यास अिधन राहन रक्कम अदा करणेु स तसेच, प्र यक्ष 
येणा-या खचार्स मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७९७८       िवषय क्रमांक – ११६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु          अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./ था/िन/१अ/कािव/२०८/२०१४ िद.१९/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 िपपंरी िचचंवड मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. ८/११/२०१४-१५ अ वये प्रभाग क्र. २७ 
मोरवाडी मधील िप.ंिच.ंमनपा या मख्य प्रशासिकय इमारतीम ये थाप य िवषयक कामे करणेकामी मेु . 
आिद य एंटरप्रायजेस िन.र.  ३७,०४,३५६/- (अक्षरी र. . सदोतीस लाख चार हजार तीनश ेछप न फक्त) 
पेक्षा २४.१०% कमी या ठेकेदाराकडनू  िनिवदा मंजर दराने रू . . २९,५२,१८७/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता ु
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९७९       िवषय क्रमांक – ११७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. बाळासाहेब तरस          अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव. 
 दापोडी ते िनगडी या बीआरटीएस कॉरीडॉरवर िनगडी येथे बस टिमर्नल िवकसीत करणे तसेच या 
कॉिरडॉरवरती FOB बांधणे व इतर अनषंिगक कामे करणे याकामी मेु . एस.एन.भोबे अँड असोिसए स 
यांची प्रक प स लागार हणन ू नेमणक करणेस मा यता िमळावीू . याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार् या 
२.३५% स लागार फी (प्री-टडर व पो ट टडर) + सि हर्स टक्स अशी फी अदा करणेस मा यता दे यात ॅ
येत  आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक –७९८०       िवषय क्रमांक – ११८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे          अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./ था/िन/१अ/कािव/२४०/२०१४ िद.२२/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   िपपंरी िचचंवड मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०७/२०१४-१५ 
अ वये प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी मधील िप.ंिच.ंमनपा या मख्य प्रशासिकय इमारतीम ये आव यकतेनसार ु ु
फिनर्चरची देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु . ी. कं ट्रक्शन(िन.र.  ३५,०१,२९५/- (अक्षरी र. . 
प तीस लाख एक हजार दोनश ेपं या नव फक्त) पेक्षा २७.२७% कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ू
दराने र. .२६,७३,८१६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीमु ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९८१       िवषय क्रमांक – ११९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस         अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.बाळासाहेब तरस व मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव. 
 “ब”प्रभागातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .२५,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८२       िवषय क्रमांक – १२० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा. बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील वाहतक सधारणा िवषयक कामां या तरतदीम ये वाढ ु ु ु
घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,००,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८३       िवषय क्रमांक – १२१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – झोिनप थाप यु  
सचक ु – मा.सिंगता भ डवे         अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./झोिनपु/ था/िन/कािव/१९७२/२०१४ िद.२२/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   िपपंरी िचचंवड महापािलकेने मागिवले या िन.नो.क्र.४/५-२०१३-१४ अ वये वॉडर् क्र. २९ खंडवे ती 
झोपडपट्टीम ये व छतागह बाधंणेकामी मेृ . यंकटे वरा कं ट्रक्शन या ठेकेदाराकडन          ू
(िन.र. .४१,९८,०००/- (अक्षरी र. .एकेचाळीस लाख अठया नव हजार फक्त)) पेक्षा १% जा त या दराने 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४२,३९,९८०/- पयर्ंत काम क न घेणेस बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन यांच ेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेमधील ु ु
िनिवदा अटी शतीर् प्रमाणे मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८४        िवषय क्रमांक – १२२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ         अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र./पापु/६/कािव/११५३/२०१४ िद.२२/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   िपपंरी िचचंवड मनपा या पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.८/३५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० 
अ वये सेक्टर क्र. २३ िनगडी येथील जलश दीकरण कद्राअंतगर्त ट पा ु ३ व ४ खाजगी करणाने चालवणे 
(२०१४-१५) या कामासाठी मे. ी.िवनय इंिजिनअिरगं सि हर्सेस प्रा.िल. यां याकडन          ू
(िन.र. .३३,३४,८३७/- (अक्षरी र. . तहेतीस लाख चौतीस हजार आठश ेसदोतीस फक्त) या दराने या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३३,३४,८३७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
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िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राु ट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहेु . 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८५        िवषय क्रमांक – १२३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा. बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
   मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता ु
दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८६       िवषय क्रमांक – १२४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता ु
दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८७       िवषय क्रमांक – १२५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा. बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता ु
दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा यु  झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८८      िवषय क्रमांक – १२६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - थाप य  
सचक ु – मा.सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./ था/िन/१अ/कािव/२१०/२०१४ िद. १९/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/९//०२/२०१४-१५ मधील प्रभाग क्र.१४ 
वा.न.पािकर्ं ग लटम ये सधारणा करणेकामी मेॅ ु .एच.सी.कटारीया यां याकडन          ू
(िन.र. .४,७५,६४,६२२/- (अक्षरी र. . चार कोटी पंचाह तर लाख चौस ठ हजार सहाश ेबावीस फक्त) पेक्षा 
२५.५० % कमी दराने या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३,७२,०७,४२६/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
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करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता ु
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९८९       िवषय क्रमांक – १२७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./ था/िन/२ब/कािव/३२८/२०१४ िद. १९/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. ११/४/२०१४-१५ अ वये ब प्रभागात वॉडर् क्र. २१ म ये 
सटर िवकासीत करणेकामी मे. एच.सी.कटारीया यां याकडन ू (िन.र. .४,७२,४५,५६५/- (अक्षरी र. . चार 
कोटी बहा तर लाख पंचेचाळीस हजार पाचश ेपास ठ फक्त) पेक्षा ८.६० % कमी दराने या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .४,५३,४१,५६९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधु नकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहेु . 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९०      िवषय क्रमांक – १२८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य   
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु         अनमोु दक – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./ था/िन/२ब/कािव/३२२/२०१४ िद.१९/०८/२०१४. 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. ११/३/२०१४-१५ अ वये मोरया गणपती मंिदर पिरसर 
िवकसीत करणेकामी मे. एच.सी.कटारीया यां याकडन ू (िन.र. .११,४६,८०,७२८/- (अक्षरी र. . अकरा कोटी 
सेहचाळीस लाख ऐंशी हजार सातश ेअठ्ठावीस फक्त) पेक्षा ८.६० % कमी दराने या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रू . .११,००,५९,०९४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतीलु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९१       िवषय क्रमांक – १२९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. ०३/१ सन २००८-०९ नसार औधं रावेत र याची ु
सधारणा करणे भाग ु १ कामाची िनिवदा र. .३८,७०,२३,१९९/- अिधक ६.३३% जादा दराने व 
करारना यातील अटी शतीर्नसार िनिवदा रक्कमे या ु १०% भाव वाढ/घट दे यास थायी सिमती सभा 
क्र.६०७७ िद.२६/०८/२००८ नसार मा यता दे यात आली आहेु . 
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 थायी सिमती ठराव क्र.६१८६ िद.०२/०९/२००८ नसार िनिवदा क्रु .०३/१ सन २००८-०९ या झाले या 
कामासाठी भाव वाढ/घट फरक १५% पयर्ंत अदा केलेले आहे. औधं रावेत र ता भाग क्र.१ हा राजीव 
गांधी पलापासन त ेरक्षक चौकापयर्ंत संरक्षण िवभाु ू गा या ह ीतन जात आहेू . र या या जागेचा मोबदला 
संरक्षण िवभागाला अदा के यानंतर र या या दो ही बाजने ल करा या िविवध िवभागां या जागेत काम ू
करत असतांना या या िवभागप्रमखाकंडन प्र येक वेळेस परवानगी घेऊन सरंक्षण खा या या वेळेनसार ु ू ु
व अटी नसाु र काम कर यात येत आहे. स या ८५% काम पणर् झाले असन मख्यतु ू ु : र यांचे अंितम 
थरांचे डांबरीकरणाचे व संरक्षण िभतं बांध याचे कामे करावयाचे आहे. या कामा या िनिवदा ि वकत ृ
रक्कमे या २४% पयर्ंत भाव वाढ/घट फरकाची रक्कम होणार आहे. यापवीर् ु १५% भाववाढ फरकास 
मा यता िमळाली आहे. यापढील ु ९% (३.६० कोटी) हणजेच एकण ु २४% पयर्ंत भाव वाढ/घट अदा 
करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९२        िवषय क्रमांक – १३० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 भोसरी आळंदी र याचे ं दीकरण व सधारणा करणेचे काम स  असन स या ई प्रभागात ु ु ू
डांबरीकरणाची इतर िठकाणी आव यकता आहे. कामाची िनकड पहाता सदर काम हे या चाल कामातू नू 
करणेसाठी सदर कामाचे र. .२३.०० कोटीचे खचार्स वाढीव र. .१६,७७,८५,६९०/- सधािरत मा यता देणेत ु
येत आहे. भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधार्िरत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झाले या वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदा ु / वसल करणे बधंनकारक राहीलू . 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९३        िवषय क्रमांक – १३१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
   महानगरपािलके या (अजंठानगर-तळजाईव ती ु प्र.क्र.१०) सन २०१४-१५चे अंदाजपत्रकामधील 
प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .(वाढ/घट र. .१३,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९४        िवषय क्रमांक – १३२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या फ क्षेित्रय कायार्लयातील मख्यालयाम ये सन ु २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील 
प्र तावात नमद केू याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू . 
          (वाढ/घट र. .३२,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७९९५        िवषय क्रमांक – १३३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३७,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९६        िवषय क्रमांक – १३४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,०१,५०,०००/-) 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९७        िवषय क्रमांक – १३५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९८        िवषय क्रमांक – १३६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या फ क्षेित्रय कायार्लयातील सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .४१,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७९९९        िवषय क्रमांक – १३७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०९/२०१४, िद.१९/८/१४.  
       मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु - 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्याु लय/HO/९/२०१४-१५ मधील १ अ वये, प्रभाग 
क्र.१४ वाहतकनगरी मधील मख्य र ता कॉक्रीटचा करणेकामी मेु ु .अजवानी इ फ्रा.प्रा.िल. (िन.र. . 
७,७०,६७,४८८/- (अक्षरी र. .सात कोटी स तर लाख सदस ट हजार चारश ेअ याऐंशीु ) पेक्षा २२.९९ % 
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कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजरू ू  दराने र. .६,२३,१७,१५६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०००        िवषय क्रमांक – १३८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३फ//कािव/२१४/२०१४, िद.२१/८/१४.  
       मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु - 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/मख्यालयु /HO/२१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ 
अ वये, प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर येथे मॉडले वॉडर् िवकिसत करणे कामी M/S.AJWANI 

INFRASTRUCTURE PVT LTD (िन.र. .१६,२०,८७,२३९/- (अक्षरी र. .सोळा कोटी वीस लाख 
स याऐंशी हजार दोनश े एकोणचाळीस) पेक्षा ०.९०% जा त) या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .१६,३५,४६,०२४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली ु
वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील याु   अटीस अिधन राहन ू
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००१       िवषय क्रमांक – १३९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००२        िवषय क्रमांक – १४० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचुक – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या प्र.क्र.८ मधील झोपडपट्टी मधील र यांचे डांबरीकरण करणे याकामासाठी सन 
२०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाू णे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत ू
येत आहे.   (वाढ/घट र. .१४,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

 
 
 



 51

ठराव क्रमांक – ८००३        िवषय क्रमांक – १४१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .११,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००४       िवषय क्रमांक – १४२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्रभाग क्र.३१ येथील कामासाठी प्र तावात 
नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू . (वाढ/घट र. .४७,२३,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००५       िवषय क्रमांक – १४३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदु क – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या फ क्षेित्रय कायार्लयातील सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्र तावात नमद ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .३८,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००६        िवषय क्रमांक – १४४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्र.क्र.३१ िदघी येथील कामासाठी प्र तावात 
नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू . (वाढ/घट र. .४४,४०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८००७        िवषय क्रमांक – १४५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाचे भांडवली कामासाठी सन २०१४-१५ चे 
अंदाजपत्रकाम ये प्र तावात नमद के याप्रमाणे तू रतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  
       (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८००८        िवषय क्रमांक – १४६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाचे भांडवली कामासाठी सन २०१४-१५ चे 
अंदाजपत्रकाम ये प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .  

   (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८००९        िवषय क्रमांक – १४७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्र.क्र.४३ िपपंरीनगर िजजामाता हॉ पीटल 
येथील कामासाठी प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .  
          (वाढ/घट र. .४३,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१०        िवषय क्रमांक – १४८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाचे भांडवली कामासाठी सन २०१४-१५ चे 
अंदाजपत्रकाम ये प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .  
          (वाढ/घट र. .३५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०११       िवषय क्रमांक – १४९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या क क्षेत्रीय कायार्लयातील मख्यलयाु म ये सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये 
प्र.क्र.४३ िपपंरीनगर िजजामाता हॉ पीटल येथील कामासाठी प्र तावात नमद के याप्रू माणे तरतद ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .२६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०१२       िवषय क्रमांक – १५० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .४४,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१३       िवषय क्रमांक – १५१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/३२७/१४ िद.१९/८/१४. 
       मा.महापािलका आयक्त यांनी ु िशफारस केलेप्रमाणे – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३२/२०१३-१४ मधील ९ अ वये, थेरगांव गावठाण २४ 
मी. र ता िवकसीत करणेकामी मे.ि ह.एम.मातरे इंफ्रा.प्रा.ली.(िन.र. .१,७५,००,०००/- (अक्षरी र. .एक 
कोटी पं याह तर लाख) पेक्षा ४.२५ % जा त) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . 
१,८२,४३,७५०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राु हील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१४       िवषय क्रमांक – १५२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सुिनता गवळी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/३/कािव/१९५/१४ िद.१८/८/१४. 
       मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३२/२०१३-१४ मधील २ अ वये, प्र.क्र.६ मोशी येथ े
मनपा ता यात आलेले डी.पी. र ते डांबरीकरण करणेकामी मे.ि ह.एम.मातरे इंफ्रा.प्रा.ली. (िन.र. . 
७७,०२,४५३/- (अक्षरी र. .स याह तर लाख दोन हजार चारश ेत्रपे न) पेक्षा ४.२० % जा त) (सधािरतु ) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८०,२५,९५६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०१५       िवषय क्रमांक – १५३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
    िप.ंिच.ंम.न.पा. मख्य ु प्रशासकीय इमारतीचे आवारातील कटीनची मदत संप यावर पढील तीन ँ ु ु
वष कालावधीकरीता स याचे भाडदेराने प्रती वषीर् १०% वाढीचे अटीवर तषार हिर चंद्र काची यांस ु
भा याने दे यास व याकामी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम हो याची ृ
वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही कर यात यावी.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१६       िवषय क्रमांक – १५४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांु चे पत्र क्र. था/लेखा/१/कािव/७००/१४ िद.१८/८/१४. 
      मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र. १०/२०१४-१५ मधील ०३ अ वये, मंबई पणे एक्सपे्रस ु ु
हायवे ते भक्ती शक्ती चौकापयर्ंत ४५ मी.र ता िवकसीत करणे (भाग १) कामी मे.अजवानी इ फ्रा.प्रा.िल. 
(िन.र. .६७,४४,७४,७१३/- (अक्षरी र. .सदसु ट कोटी च वेचाळीस लाख चौ-याह तर हजार सातश ेतेरा) 
पेक्षा २२.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजर दरानेु   र. .५४,५३,८३,६२५/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवु दा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. तसेच मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१०/३-२०१४-१५ अ वये मंबईु -पणे एक्सपे्रस ु
ते भक्ती-शक्ती चौकापयर्ंत ४५ मी. र ता िवकिसत करणे. भाग १ मे.अजवानी इ फ्रा. प्रा.िल. (िनिवदा 
र. .६७,४४,७४,७१३/- (अक्षरी र. .सदसु ट कोटी च वेचाळीस लाख चौ-याह तर हजार सातश ेतेरा) या 
िनिवदारकमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे ु
डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन ु राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१७        िवषय क्रमांक – १५५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/१/कािव/६९९/१४ िद.१९/८/१४. 
      मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र. १०/२०१४-१५ मधील ०१ अ वये, रे वे उ डाणपल त ेु
भक्ती शक्ती चौकापयर्ंत ४५ मी र ता िवकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ फ्रा.प्रा.िल. (िन.र. . 
३७,४७,०७,६४४/- (अक्षरी र. .सदतीस कोटी स तेचाळीस लाख सात हजार सहाश े च वेचाळीसु ) पेक्षा 
२२.९९% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजर दरानेु   र. .३०,२९,९०,४७४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानसार व िनिवदेतीलु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ु
आहे. तसेच मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र.१०/२०१४-१५ मधील ०१ अ वये, रे वे उ डाणपल ु
ते भक्ती शक्ती चौकापयर्ंत ४५ मी. र ता िवकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ फ्रा.प्रा.िल. (िन.र. . 
३७,४७,०७,६४४/- (अक्षरी र. .सदतीस कोटी स तेचाळीस लाख सात हजार सहाश े च वेचाळीसु ) या 
िनिवदारकमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे ु
डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राु हन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०१८       िवषय क्रमांक – १५६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/१/कािव/६९८/१४ िद.१९/८/१४. 
      मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील   िन.नो.क्र. १०/२०१४-१५ मधील ०४ अ वये, देह आळंदी साखळी ू
र ता ० िकमी ते ८.२५० िकमी (देहगाव ते मोशी जाू धववाडी ह ी या र यापयर्ंत) ३० मी.डी.पी. प्रमाणे 
उवर्रीत कामे करणेकामी मे. ही.एम.मातेरे इ फ्रा.प्रा.िल (िन.र. .६०,०१,७८,१८४/- (अक्षरी र. .साठ कोटी एक 
लाख अ याह तर हजार एकशे चौ-याऐंशी) पेक्षा २५.१५% कमी)   या  ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु   

र. .४७,१६,९५,०३९/- पयर्ंत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेलीु  
वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा या थाप य िवभागाकडील  
िन.नो.क्र. १०/०४/२०१४-१५ अ वये, देह आळंदी साखळी र ता ू ० िकमी ते ८.२५० िकमी (देहगाव ते मोशी ू
जाधववाडी ह ी या र यापयर्ंत) ३० मी. डी.पी. प्रमाणे उवर्रीत कामे करणेकामी मे. ही.एम.मातेरे इ फ्रा.प्रा.िल 
(िन.र. .६०,०१,७८,१८४/- (अक्षरी र. .साठ कोटी एक लाख अ याह तर हजार एकश ेचौ-याऐंशी) या िनिवदा 
रकमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे ु
डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०१९        िवषय क्रमांक – १५७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी   अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/१/कािव/६९६/१४ िद.१९/८/१४. 
      मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील   िन.नो.क्र.१०/२०१४-१५ मधील ०२ अ वये, बोपखेल ते आळंदी 
र ता िवकसीत करणे (भाग क्र.२) (साखळी क्र.७-०४० ते ८-२५० िक.मी.) कामी मे.क णाई इ फ्राृ .प्रा.िल. 
(िन.र. .४६,७७,९५,३५२/- (अक्षरी र. .सेहचाळीस कोटी स याह तर लाख पं या नव हजार तीनशे बाव न)) 
पेक्षा १७.५७% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजर दरानेु   र. .४०,४८,८३,८९४/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. तसेच मनपा या थाप य िवभागाकडील   िन.नो.क्र.१०/०२/२०१४-१५ अ वये, बोपखेल ते आळंदी 
र ता िवकसीत करणे (भाग क्र.२) (साखळी क्र.७-०४० ते ८-२५० िक.मी.) करणेकामी मे.क णाई इ फ्राृ .प्रा.िल. 
(िन.र. .४६,७७,९५,३५२/- (अक्षरी र. .सेहचाळीस कोटी स याह तर लाख पं या नव हजार तीनशे बाव न)) या 
िनिवदा रकमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे ु
डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२०       िवषय क्रमांक – १५८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी                                   अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१/कािव/६९७/१४ िद.१९/८/१४. 
      मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील   िन.नो.क्र. १०/२०१४-१५ मधील ०८ अ वये, बोपखेल ते आळंदी 
र ता िवकसीत करणे (भाग क्र.१) (साखळी क्र.२-९६० ते ५-६०० िक.मी.) कामी मे.क णाई इ फ्राृ .प्रा.िल. 
(िन.र. .८६,७७,३५,३१२/- (अक्षरी र. .श याऐंशी कोटी स याह तर लाख प तीस हजार तीनशे बारा) पेक्षा 
१९.५२% कमी)   या  ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु    र. .७३,३२,७१,०४८/- पयर्ंत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीतु ु  केले या बेसीक 
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . तसेच 
मनपा या थाप य िवभागाकडील   िन.नो.क्र.१०/२०१४-१५ मधील ०८ अ वये, बोपखेल ते आळंदी र ता 
िवकसीत करणे (भाग क्र.१) (साखळी क्र.२-९६० ते ५-६०० िक.मी.) करणेकामी मे.क णाई इ फ्राृ .प्रा.िल. 
(िन.र. .८६,७७,३५,३१२/- (अक्षरी र. .श याऐंशी कोटी स याह तर लाख प तीस हजार तीनशे बारा) या 
िनिवदा रकमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे ु
डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८०२१        िवषय क्रमांक – १५९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग- थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/३२५/१४ िद.१९/८/१४. 
       मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 
 मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील २३ अ वये, प्र.क्र.२१ मधील 
पिरसरातील र ते हॉटिमक्स प दती डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल माथरानी क ट्रक्शन प्रा.िल. 
(िन.र. .९२,४२,४५४/- (अक्षरी र. . या नव लाख बेचाळीस हजार चारश ेचोप न) पेक्षा ७.२० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९०,०५,८४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु बेसीक दराम ये 
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२२      िवषय क्रमांक – १६० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् सािह य भांडार 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु             अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.आरोग्य वै यकीय अिधकारी यांचे जावक क्र.मसाभां/४/कािव/४०२/२०१४, िद.७/८/२०१४ 
   मा.आरोग्य वै यकीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  
   कोटेशन क्र.१२/२०१४-१५ मधील कोटेशनधारक मे. पेक्ट्रम ए टरप्रायजेस यांचेकडन बेडसाईड ू
ि क्रनकरीता कापडी पड याचे प्रा त झालेले लघ तम दर रु . .७४५/- प्रित सेट या दराने ५० सेट खरेदी 
करणेकामी येणा-या एकण रू . .३७,२५०/- (अक्षरी र. . सदोतीस हजार दोनश ेप नास फक्त) चे खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२३     िवषय क्रमांक – १६१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      
सचक ु – मा.सदग  कदमु            अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 ड प्रभागातील पा या या टाकीवरील िवतरण यव थेसाठी मजूर परिवणे या कामासाठी प्र ताव ु
नमद ू वगीर्करण करणेचे प्र तावास मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२४      िवषय क्रमांक – १६२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      
सचक ु – मा.सदग  कदमु             अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 िप.ंिच.ंमनपा या मोहननगर येथील मनपा शाळेतील खो या सट पॉल इंिग्लश िमडीयम कल ू
शाळेस मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या योग्य या भाडदेराने अकरा मिहने कालावधीकिरता 
भा याने देणेस व याकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८०२५     िवषय क्रमांक – १६३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.सदग  कदमु            अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/लेखा/३फ/कावी/   /२०१४ िद.२२/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र. थाप य/फ मख्यालयु /HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.११ अ वये, प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर येथील वाचनालय, अ यािसका बांधणे, सशोिभकरण ु
करणेकामी मे.बरखा ए टरप्रायजेस (िन.र. .३५,०१,४००/- (अक्षरी र. . प तीस लाख एक हजार चारशे 
पेक्षा -३९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दरानेू ू  र. .२२,४२,६४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोू बर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२६      िवषय क्रमांक – १६४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ            अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयुक्त यांचे जावक क्र. था/लेखा/३फ/कावी/२१२/२०१४ िद.२१/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र. थाप य/फ मख्यालयु /HO/१७/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.२६ अ वये, प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर मधील थाप यिवषयक कामे करणेकामी मे.ऍडे ट 
ए टरप्रायजेस (िन.र. .४६,२१,८४८/- (अक्षरी र. . सेहेचाळीस लाख एकवीस हजार आठश े अठे्ठचाळीस 
पेक्षा -४८.५५% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२४,९६,८३८/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मु टेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक 
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२७      िवषय क्रमांक – १६५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.आशा शडगे      अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.आशा शडगे, मा.संिगता भ डव ेयांचा प्र ताव... 
   ही.बी.िपसे यांनी मनपा पिरसरातील बहतेक मनपा शाळांचे व इतर बहमजली इमारतींचे ु ु
ट्रक्चरल िडझाईन केलेले आहे. तसेच मनपा पिरसरातील पत याचे सशोिभकरण व उभारणी करणेच ेु ु
काम यश वीिर या पणर् केलेले आहेु . यांचा अनभवाचा िवचार करता यांची मनपा या स लागार ु
पनेलवर नेमणक करणेत यावीॅ ू . मनपा या स यःि थतीतील प्री-टडर व पो ट टडरसाठी प्रक प खचार् या 
२.३५% फी, सि हर्स टक्स अशी फी अदा करणेस मा यता देणेत येत आहेॅ .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०२८      िवषय क्रमांक – १६६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी      अनमोदकु  – मा.गणेश भ डवे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश भ डवे यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक िव यालयांमधील इ.१० वी शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेत ५० टक्के पेक्षा जा त गण संपादन करणाु -या अंध व अपंग िव या यार्ंना प्र येकी र. .५०,०००/- 
इतकी बक्षीस रक्कम देणेचे धोरण िनि चत करणेत यावे व तसेच मा यिमक िशक्षण िवभागाचे सन 
२०१४-१५ चे अंदाजपत्रकात गणवंत िव याथीर् स कार समारंभ या लेखािशषार्वर रु . .३५,००,०००/- इतकी 
तरतद करणेत आली असन इु ु . १० वी मधील ८९ गणवंत िव या यार्ंना बक्षीस रक्कम वाटप करणेत ु
आली आहे. यासाठी र. .३३,९०,०००/- इतका खचर् झालेला आहे व सदर लेखािशषार्वर र. .१,१०,०००/- 
इतकी तरतद िश लक आहेु . तरी मनपा या १८ मा यिमक िव यालयांमधील अंध व अपंग िव या यार्ंना 
बक्षीस रक्कम वाटप करणेसाठी तरतद अपरी पडत असलेने मा यिमक िशक्षण िवभागातील सन ु ु २०१४-
१५ चे अंदाजपत्रकातील िव याथीर् गणव ता वाढ िवकास या लेखािशषार्वरील रु . .२५,००,०००/- या 
तरतदीमधन गणवंत िव याथीर् स कार या लेखािशषार्वर रु ु ु . .७,००,०००/- इतकी तरतद वगर् करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०२९      िवषय क्रमांक – १६७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी      अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतु ूद 
वगीर्करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,२०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३०     िवषय क्रमांक – १६८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.शकंतला धराडेु     अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.शकंतला धराडेु , मा.आशा शडगे यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड महापािलकेतील खाली नमद केलेली उ याने व मशानभमी योग्य या अंशतः ू ू
सेवा श क दराने देखभालीसाठी व संरक्षणासाठी दे यास व याकामी येणाु -या खचार्स मा यता देणेत 
येत आहे.  

१) महादेव मंिदर व मशानभमीू , िपपंळेगरवु , पणे ु – ६१ 
२) वेणनगर उ यानू , वाकड 
३) केशवनगर काकड ेपाकर् , केशवनगर 
४) ीधर नगर उ यान, रामक ण मोरे पे्रक्षागहाजवळृ ृ , िचचंवड 
५) िपपंळे िनलख उ यान, िपपंळेिनलख 
६) संत सावतामाळी उ यान, सांगवी (एस.टी.कॉलनी) 
७) ज्ञान योती सािवत्रीबाई फले उ यानु , िपपंळे िनलख 
८) बालभवन उ यान, िपपंरी 
९) िशवाजी पतळाु , डांगे चौक 
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१०) भक्ती शक्ती ( ी.दिक्षणमखी मा ती उ यानु ) 
 सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०३१     िवषय क्रमांक – १६९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.अतलु िशतोळे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .मभां/०४/कािव/५३७/२०१४ िद.२५/०८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
   मनपाचे सावर्जिनक वाचनालय िवभागास प तके खरेदीकामी ईु .िन.सु.क्र.२२/२०१३-१४ नसार ु
लघ तम िनिवदाकार ु १) शभम सािह यु , पणे यांच ेएकण ु ु ४६४ प तके ु १६ वाचनालयासाठी प्र येकी एक 
सेट र. .८,५०,१३०/- म ये व २) मे.भारती एंटरप्रायजेस, तळवड े यांचे एकण ु १९ प तके ु १६ 
वाचनालयांसाठी प्र येकी एक सेट र. .३१,८३०/- असे एकण ु ४८३ प तकांचा एक सेट प्रमाणे ु १६ सेट 
एकण रु . .८,८१,९९०/- म ये खरेदीकामी करारनामा करणेस व येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३२     िवषय क्रमांक – १७० 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ  
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .पे्रक्षा/कािव/१५८/२०१४ िद.०५/०८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 
   िनिवदा नोटीस क्र. २/२०१३-२०१४ साठी पात्र झाले या ४ िनिवदांपैकी मे.सयर्कांत एंटरप्राईझसे ु
शाहनगर या ठेू केदाराची प्रित मिहना दर रक्कम .१५,५००/- हा दर सवार्त अिधकतम आहे. िवषयांकीत 
कामासाठी र. .१५,५००/- प्रित मिहना या दराने ३३ मिह यांसाठी िनिवदा ि वकितस माृ .आयक्त यांनी ु
िदनांक २/८/२०१४ रोजी मा यता िदलेली आहे. यानसार प्राु .रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ , िचचंवड येथील 
वाहनतळ चालिवणे या कामाचा ठेका यांना ११ मिह यांसाठी करारनामा क न घेऊन देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.      (िन.र. .३,३०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३३     िवषय क्रमांक – १७१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या नगररचना व िवकास िवभागास सम वयक भसंपादन ु
अिभनामाचे १ पद दरमहा र. .३०,०००/- एकित्रत मानधनावर ६ मिहने कालावधीसाठी ी.शरद िवनायक 
नाईक यांना िनयक्तीबाबत यापवीर् माु ु . थायी सिमती ठराव क्र.८९१ िद.१४/८/२०१२ व मा. थायी सिमती 
ठराव क्र.२९४२ िद.२६/२/२०१३ अ वये मंजरी घेणेत आलेली होतीु , तसेच मा. थायी सिमती ठराव 
क्र.४१७३ िद.२४/९/२०१३ अ वये पन च पढील ु ु ६ मिहने कालावधीकरीता नेमणक कर यात आली आहेु . 
तसेच मा. थायी सिमती ठराव क्र.६१२३ िद.२१/२/२०१४ अ वये िद.४/३/२०१४ ते ३/९/२०१४ पयर्ंत पन च ु
६ मिहने कालावधीकरीता नेमणक करणेत आली होतीू . सदरची मदत िदु .३/९/२०१४ रोजी संप टात येत ु
असलेने व ी.शरद िवनायक नाईक यांचे कामकाजाची महानगरपािलकेस आव यकता अस याने यांना 
एक िदवसाचा बे्रक देवन िदू .५/९/२०१४ पासन िदु .४/३/२०१५ कालावधीकरीता दरमहा र. .३०,०००/- 
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एकित्रत मानधनावर िनयक्तीकामी िशफारस कर यात आली आहेु . याकामी ६ मिहने कालावधीसाठी 
र. .१,८०,०००/- इतका खचर् येणार आहे. सबब, ी.शरद िवनायक नाईक यांना दरमहा ३०,०००/- एकत्रीत 
मानधनावर सम वयक भसंपादन अिधकारी या पदावर ु ६ मिहने कालावधीसाठी िनयक्ती कर यास व ु
याकामी येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. तसेच िनिवदेतील लघ तम िनिवदा धारकांना यांचे ु
लघ तम िनिवदा दराने व अटीशतीर्नसार पढील तीन ु ु ु वष कालावधीकरीता वाहन द तीचे काम दे यास ु
व याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही कर यात यावी.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३४     िवषय क्रमांक – १७२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 फ प्रभाग व फ मख्यालयाम ये सन ु २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतदीम ये ु
प्र तावात नमद केलेप्रमाणे फेरबु दल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .७२,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३५     िवषय क्रमांक – १७३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .मभां/८/कािव/३२४/१४ िद.२५/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 मनपाचे सरक्षाु , क्रीडा व अिग्नशामक िवभाग यांनी मागणी केलेनसार आव यक गणु वेश 
यितिरक्त इतर साधनांची खरेदी उक्त ३ िनिवदाधारकांकडील प्रा त लघ तम दराने खरेदी करणेस व ु
याकामी येणा-या एकण रु . .८,२४,६८९/- चे खचार्स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३६     िवषय क्रमांक – १७४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – कायर्शाळा 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .काशा/१/कािव/८७६/१४ िद.१९/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
      अ गटातील वाहनांसाठी मे.राजापांडी ऑटो गरेज ॅ (िनिवदा दरापेक्षा १५.१३% कमी), ब गटातील 
वाहनांसाठी मे.शामराव गरेज ॅ (िनिवदा दरापेक्षा १५.५२% कमी), क गटातील वाहनांसाठी मे.आवटे 
फब्रीकेटसर् अँड ऑटोमोबाईल वक्सर् ॅ (िनिवदा दरापेक्षा १४.२०% कमी), ड गटातील वाहनांसाठी मे.साहनी 
ऑटो सि हर्सेस (िनिवदा दरापेक्षा १५.५०% कमी) या सवार्ंच ेलेबर चाजस व पेअर पाटर्सच ेदर सवार्त 
कमी असलेने मनपाकडील वेगवेग या गटातील वाहनां या द तीसाठी एक वषर् कालावधीकरीता ु (सन 
२०१४-२०१५) करारनामा क न घेऊन गटवार पद्धतीने अ,ब,क व ड गटासाठी एज सीज िनि चत करणेस 
व वाहनां या द तीसाठी प्र यक्ष येणाु -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०३७     िवषय क्रमांक – १७५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७४/१४ िद.२२/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  

मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.१/१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, प्रभाग क्र.५५ 
िपपंळे सौदागर येिथल स ह नं. ५९ ते स ह नं.१२१ पयर्ंत संरक्षण ह ीलगत १८.०० मी. ं द डी.पी. र ता 
िवकसीत करणेकामी मे.बिहरट ब्रदसर् (िन.र. .८,१२,३२,४९३/- (अक्षरी र. . आठ कोटी बारा लाख ब तीस  
हजार चारश े या णव) पेक्षा ४०.२०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .५,१०,०५,८८२/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयु ल या 
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कु ू न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३८     िवषय क्रमांक – १७६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/लेखा/३फ/कािव/२१३/१४ िद.२१/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु  -  

मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र. थाप य/मख्यालयु /HO/२१/१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, प्रभाग क्र.३ िचखली आरक्षण क्र.१/९९ या शाळेसाठी आरिक्षत असले या जागेवर शाळा इमारत 
बांधणेकामी मे.एस.एस.साठे (िन.र. .७,७०,१०,७९७/- (अक्षरी र. .सात कोटी स तर लाख दहा  हजार 
सातश ेस या णव) पेक्षा १०.३०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .७,२५,३२,६१९/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कु ू न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०३९     िवषय क्रमांक – १७७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.माया बारणे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/लेखा/३फ/कािव/२११/१४ िद.२१/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  

मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र. थाप य/मख्यालयु /HO/१७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ 
अ वये, प्रभाग क्र.९ मधील वाहतक सधारणा िवषयक कामे करणेु ु कामी मे.ऍडे ट ए टरप्रायझसे 
(िन.र. .४६,२१,८४८/- (अक्षरी र. .सहेचाळीस लाख एकवीस हजार आठश ेअठे्ठचाळीस) पेक्षा ४८.२५% 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२५,११,३९७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
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दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४०     िवषय क्रमांक – १७८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/लेखा/१/कािव/७०६/१४ िद.२५/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.१८/१ १४-१५ मधील अ.क्र.०१ अ वये, नािशक फाटा ते 
वाकड र यावर बस थांबे उभारणे भाग २ करणेकामी मे.एस.एस.साठे (िन.र. .३,४०,८९,३६२/- (अक्षरी 
र. .तीन कोटी चाळीस लाख एकोणन वद हजार तीनश ेएकस ट) पेक्षा ३.००% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .३,४७,२०,०१४/- पयर्ंत काम क न घेणेस व यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४१     िवषय क्रमांक – १७९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु     अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०७/१४ िद.१९/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  

मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.८/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१२ अ वये, अ प्रभागातील 
र यावरील खराब झाले या भागाला खडीम म बीु .बी.एम. क न हॉटिमक्स पद्धतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.क्ली सी क ट्रक्शन प्रा.िल. (िन.र. .४६,४८,५३४/- (अक्षरी र. .सहेचाळीस लाख अठे्ठचाळीस 
हजार पाचश ेचौतीस) पेक्षा ७.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४५,३९,२९३/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कु ू न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४२     िवषय क्रमांक – १८० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
  मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१२/२-२०१४-१५ मधील काम क्र.१ साय स पाकर्  
पिरसरात तारांगण उभारणे िनिवदेसंदभार्त प्रा त िनिवदामधील पात्र एकमेव दराचे ठेकेदार यांचा 
मा.आयक्त यांनी मा य केले या दरानसार ु ु (िनिवदा र. .१४,६४,३२,६६२/- र. .चौदा कोटी चौस ठ लाख 
ब तीस हजार सहाश े बास ठ फक्त) या िनिवदा रक्कमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार ु
िनिवदेतील िनिवदा अटी व शतीर्प्रमाणे डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेिरयल या िनधीर्िरत केले या 
बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
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बंधनकारक राहील या अटीस अधीन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत ू
आहे.   

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४३     िवषय क्रमांक – १८१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा. प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा. गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२८/१-२०१४-१५ अ वये प्रभाग क्र.१७ से.क्र.२६ येथे 
ना यगह बांधणे िनिवदेसंदभार्त प्रा त िनिवदामधील पात्र एकमेव दराचे ठेकेदार यांचा माृ .आयक्त यांनी ु
मा य केले या दरानसार ु (िनिवदा र. .३७,२५,१०,११५/- र. .सदोतीस कोटी पंचवीस लाख दहा हजार 
एकश ेपंधरा फक्त) या िनिवदा रक्कमेपयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार िनिवदेतील िनिवदा ु
अटी व शतीर्प्रमाणे डांबर,िसमट,लोखंड या ित ही मटेिरयल या िनधीर्िरत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अधीन राहन यांचेबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४४     िवषय क्रमांक – १८२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.आशा शडगे, मा.सं या गायकवाड यांचा प्र ताव... 
   मनपा पिरसरात बस टिमर्नल बांधणे – िनगडी येथे बस टिमर्नल बाधंणे या कामाची िनिवदा क्र. 
३०-२०/४/१५ मधन िपपंरी येथील अिह याबाई होळकर चौक येथील अिह याबाई होळकर पत यासाठी ू ु
चौथरा व मेघडबंरी उभारणे हे काम करणेस व येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 
याकामी लागणारी तरतद रू . .४० लाख अंदाजपत्रक पानांक ४५ अ.नं.१८८ व न पानांक ४१ अ.नं.१२७ वर 
वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४५     िवषय क्रमांक – १८३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४     िवभाग - कायर्शाळा 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .काशा/१/कािव/८९२/२०१४ िद.२५/०८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
   वाहन द ती कायर्शाळा िवभागाकडील िनु .नो.क्र.३/२०१४-१५ नसार आरोग्यु  िवभागाचे 
वापराकरीता आव यक असलेले १४ घन िमटर क्षमतेचे कॉ पक्टर खरेदी करणेकामी मागिवणेत आले या ॅ
िनिवदेमधील बाबींचा िवचार करता मे.कम अवेडाॅ ,िहजंवडी यांनी कमी क न िदले या दरानसार मनपा या ु
आरोग्य िवभागाकरीता एकण ु ०७ नग कॉ पक्टर वाहने मॅ .न.पा. पेिसिफकेशन नसार मेु .कम अवेडाॅ , 
िहजंवडी यांचेबरोबर करारनामा क न खरेदी करणेस व याकामी येणा-या र. .२,८९,९०,०००/- चे खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०४६      िवषय क्रमांक – १८४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      

सचकु  – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
   महारा ट्र रा य िमक माथाडी ट्रा पोटर्, सरक्षारक्षक आिण जनरल कामगार यिनयन ु ु (रिज.) 
या सं थेस िनगडी ट्रा पोटर्नगर येथील जकात नाक्याजवळील िरकामा लॉट संघटने या कायार्लयासाठी 
मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या भाड े दराने ११ मिहने कालावधीकरीता दे यास व याकामी 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४७      िवषय क्रमांक – १८५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - थाप य 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/िन/३क/कािव/३३३/१४ िद.२२/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, प्रभाग क्र.६० 
सांगवी येथील संगमनगर भागातील िवकास योजने यितरीक्त र यांचे डांबरीकरण करणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.अजवानी इंफ्रा ट्रक्चर प्रा.िल. (िन.र. .५,५९,९९,४९६/- (अक्षरी र. . 
पाच कोटी एकोणसाठ लाख न या णव हजार चारश ेश या णव) पेक्षा ४.४२% जादा) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .५,८४,७४,६७४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०४८      िवषय क्रमांक – १८६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.शातंाराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
   प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर या भागाम ये िव यमान र यांचे कडनेे असणा-या गटसर्ची द ती ु
करणे या कामाची िनकड पाहता िनिवदा क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/७४ प्रभाग क्र.१ तळवड-े
पीनगर भागात आव यक िठकाणी गटसर्ची द ती करणेु , या कामासाठी र. .१,००,००,०००/- (एक 
कोटी) तरतद सधािरत करणे आव यक आहेू ु . याप्रमाणे थाप य िवभागाने कायर्वाही करणेकामी 
मा. थायी सिमतीने मा यता देणे आव यक आहे. तरी िनिवदा क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/७४ 
प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर भागात आव यक िठकाणी गटसर्ची द ती करणे या कामासाठी ु
र. .१,००,००,०००/- (र. .एक कोटी) तरतद सधािरत करणेस मा यता देणेत येत आहेू ु .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०४९      िवषय क्रमांक – १८७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.शातंाराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
   प्रभाग क्र.१ पीनगर-तळवड ेपिरसराम ये जने खचलेले पेि हंग लॉक व न याने पेि हंगु  लॉक 
बसिवणे या कामाची िनकड पाहता िनिवदा क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/४२ प्रभाग क्र.१ तळवड-े
पीनगर पिरसरात जने खचलेले पेि हंग लॉक ु द त करणे ु व न याने पेि हंग लॉक बसिवणे, या 
कामासाठी र. .१,००,००,०००/- (एक कोटी) तरतद सधािरत करणे आव यक आहेू ु . याप्रमाणे थाप य 
िवभागाने कायर्वाही करणेकामी मा. थायी सिमतीने मा यता देणे आव यक आहे. तरी िनिवदा 
क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/४२ प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर पिरसरात जने खचलेले पेि हंग ु
लॉक द त करणे व न याने पेि हंग लॉक बसिवणेु , या कामासाठी र. .१,००,००,०००/- (र. .एक 
कोटी) तरतद सधािरत करणेस मा यता देणेत येत आहेू ु .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०५०      िवषय क्रमांक – १८८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.शातंाराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
   प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर या भागाम ये िव यमान र यांचे डांबरीकरण करणे या कामाची 
िनकड पाहता िवषयांिकत िनिवदा क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/१ प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर 
भागातील अंतगर्त र यांचे डांबरीकरण करणे, या कामासाठी र. .१,५०,००,०००/- (एक कोटी प नास 
लाख) तरतद सधािरत करणे आव यक आहेू ु . याप्रमाणे थाप य िवभागाने कायर्वाही करणेकामी 
मा. थायी सिमतीने मा यता देणे आव यक आहे. तरी िनिवदा क्र. थाप य/फ मख्यालयु /H.O./४/७५/१ 
प्रभाग क्र.१ तळवड-े पीनगर भागातील अंतगर्त र यांचे डांबरीकरण करणे, या कामासाठी 
र. .१,५०,००,०००/- (र. .एक कोटी प नास लाख) तरतद सधािरत करणेस मा यता देणेत येत आहेू ु .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०५१      िवषय क्रमांक – १८९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.शातंाराम भालेकर, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या अ,ब,क,ड,ई,फ या सहा प्रभागांतील र यांवरील 
पावसा या या काळात पडलेले ख ड ेपॉलीमराई ड को ड डांबर िमि त मटेिरयलने भर याचे काम प्रती 
प्रभाग पाच लाख (६ प्रभाग X  ५ लाख) . अंदाजपत्रकीय दराने कामाची तातडी िवचारात घेता िनिवदा 
न मागिवता थेट पद्धतीने शभराज सि हर्सेस यांस देणेस व याकामी येणाु -या र. .तीस लाख पयर्ंतचे 
खचार्स मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०५२      िवषय क्रमांक – १९० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       

सचक ु – मा.शकंतला धराडेु      अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.शकंतला धराडेु , मा.सं या गायकवाड यांचा प्र ताव... 
    महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्रभाग क्र.३१ व प्रभाग क्र.६ येथील 
कामासाठी प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु ू .  
              (वाढ/घट र. .१४,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 
 

 

    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 

              िपपंरी - ४११ ०१८. 
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८ नगरसिचव िवभाग, 

 क्रमांक - नस/४/कािव/७२९/२०१४ 
िदनांक - २८/०८/२०१४ 
 

 
                                                                नगरसिचव                    

                           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                    िपपंरी - ४११ ०१८. 

प्रत - सवर् सबंंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारी यांचेकडेु  

        पढील योग्य या कायर्वाहीसाठी रवानाु . 
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