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

कायर्पित्रका क्रमांक-१३० 
सभाव तांतृ  

िदनांक- ३०/०८/२०१४          वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 
 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची िवशषे सभा शिनवार, िदनांक 
३०/०८/२०१४ 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. धराडे 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 उफर्  सनी 
१०) मा.गायकवाड सं या सरदासु  
११) मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफर्  एस.के.बापु 
१२) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३) मा.अतल अरिवदं उफर्  नानासाहेब िशतोळेु  
१४) मा.प्रसाद शटे्टी 

 
 यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयक्तु , मा.डॉ.डोईफोड,ेमा.गावड,ेमा.कलकणीर्ु , मा.दरगडेु ु , मा.माछरे – 
सहा.आयक्तु ,मा.उ हास जगताप–नगरसिचव,मा.तळदेकर-मख्यलेखापिरक्षकु ,मा.कांबळे-प्र.शहर अिभयंता, 
मा.च हाण,मा.पाटील,मा.तपुे-सह शहर अिभयंता,मा.भोसले-मख्यलेखापालु , मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.तांबे, 
मा.साळवी,मा.लडकत,मा.कलकणीर्ु ,मा.िपरजादे,मा.बरशेट्टी,मा.घोड,ेमा.केदारी,मा.कांबळे-कायर्कारी अिभयंता, 
मा.कांबळे–प्र.िशक्षणािधकारी (मा यिमक),मा.पवार-प्र.कायदा स लागार,मा.बोदड,ेमा.लटपटे–प्रशासन अिधकारी 
हे अिधकारी सभेस उपि थत होते. 

-------- 
ठराव क्रमांक– ८०५३     िवषय क्रमांक– १ 
िदनांक– ३०.०८.२०१४      िवभाग– पाणीपरवठाु  
सचकु – मा.अतल िशतोळे ु     अनमोदकु –मा.प्रसाद शेट्टी 
संदभर्:-  मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र.पापु/६/कािव/११९०/२०१४ िद.२६/०८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 
 मनपा या पाणीपरवठा ु िवभागा या िन.नो.क्र.१/३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, ताथवडे 
गावात पाणीपरवठा िवतरण निलका परिवणे व टाकणे ु ु (पनावळे बाजने उंच पा याची टाकी क्रु ू .२) कामी 
मे.एस.बी.खकाळ (िन.र. .१२,१८,३१,७६३/- (अक्षरी र. . बारा कोटी अठरा लाख एकतीस हजार सातशे 
त्रसे ट) पेक्षा २.५० % जा त)  (िनिवदा ि वकती योग्य दरापेक्षा ृ ३.२७% ने कमी) या ठेकेदाराकडन ू
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िनिवदा मंजर दराने रू . .१२,४८,७७,५५७/- 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– ८०५४     िवषय क्रमांक– २ 
िदनांक– ३०.०८.२०१४      िवभाग– पाणीपरवठाु  
सचकु – मा.सिनता वाघेरे ु      अनमोदकु –मा.माया बारणे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र.पापु/६/कािव/११९१/२०१४ िद.२६/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 
 मनपा या पाणीपरवठा ु िवभागा या िन.नो.क्र.१/३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, ताथवडे 
गावात पाणीपरवठा िवतरण निलका परिवणे व टाकणे ु ु (वाकड बाजने उंच पा याची टाकी क्रू .१) कामी 
मे.गडिवल क ट्रक्शन ु (िन.र. .१०,७४,२२,३३६/- (अक्षरी र. .दहा कोटी चौ-याह तर लाख बावीस हजार 
तीनशे छ तीस) पेक्षा ०.४० % जा त) (िनिवदा ि वकती योग्य दरापेक्षा ृ ५.०४% ने कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१०,७८,५२,०२५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्ु रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक– ८०५५     िवषय क्रमांक– ३ 
िदनांक– ३०.०८.२०१४      िवभाग– पाणीपरवठाु  
सचकु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु –मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र.पापु/६/कािव/११९२/२०१४ िद.२६/०८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 
मनपा या पाणीपरवठा ु िवभागा या िन.नो.क्र.१/३/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, सेक्टर क्र.२३ 

एस-१ संप ते ताथवड े येथील स.नं.११३/११४ पयर्ंत ६०० िम.मी. यासाची डी.आय. ग व निलका ु
परिवणेु , अंथरणे, जोडणी करणे व चाचणी देवन कायार्ि वत करणेकामी मेू .गडिवल क ट्रक्शन ु
(िन.र. .९,१९,१५,३११/- (अक्षरी र. . नऊ कोटी एकोणीस लाख पंधरा हजार तीनशे अकरा) पेक्षा ६.७४ 
% जा त) (िनिवदा ि वकती योग्य दरापेक्षा ृ ०.४६% ने कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .९,८१,१०,४०३/- 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 क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
-------------- 
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ठराव क्रमांक– ८०५६     िवषय क्रमांक– ४ 
िदनांक– ३०.०८.२०१४      िवभाग– थाप य 
सचकु – मा.बाळासाहेब तरस     अनमोदकु –मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३ई/कािव/१९७/२०१४ िद.२०/०८/२०१४ 
िवषय - भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील जे लॉक येथे बालनगरी िवकसीत करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ४चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु .  

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

ठराव क्रमांक– ८०५७      िवषय क्रमांक– ५ 
िदनांक– ३०.०८.२०१४      िवभाग– थाप य 
सचकु – मा.अतल िशतोळे ु     अनमोदकु –मा.प्रसाद शेट्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र. था/िन/३क/कािव/-/२०१४ िद.२६/०८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयक्तु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, स ह क्र.६ 
सांगवी येथे उ यानात उवर्रीत िविवध िवकासाची कामे करणेकामी मे.बी. ही.जी. इंिडया िल. 
(िन.र. .१,८४,४१,५७१/- (अक्षरी र. .एक कोटी चौ-याऐशंी लाख एक्केचाळीस हजार पाचश ेएक्काह तर) 
पेक्षा ०.१०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१,८४,२३,१२९/- 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 . 
-------------- 

  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/७३०/२०१४ 

 िदनांक - ३०/०८/२०१४.  

                                                
                                                                      नगरसिचव                                                         

                       िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                  िपपंरी - ४११ ०१८. 

 प्रत - सवर् संबंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारी यांचेकडेु  

              पढील योग्य या कायर्वाहीसाठी रवानाु .   
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