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

कायर्पिऽका बमांक-२८ 
िदनांक-  १७.१०.२०१२        वेळ-  दपारी ु ४.00 वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
बुधवार, िदनांक १७/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ४.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. 
सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

१) मा.जगदीश शेट्टी    - सभापती 
   २) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
   ५) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोपट 
   ७) मा.पाडाळे िनता िवलास 
   ८) मा.जावेद रमजान शेख 
   ९) मा.जगताप नवनाथ द ु 
   १०) मा.ठोंबरे सभुिा ई र 
   ११) मा.भोसले राहल हनमुतंराव ु  
   १२) मा.चोंधे आरती सरेुश 
   १३) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
   १४) मा.अि नी गजानन िचचंवडे-पाटील 
   १५) मा.सोनकांबळे चिंकांता लआमण  
 यािशवाय,मा.ूकाश कदम-अित.आयु , मा.कुलकण , मा.मुढें, मा.कारचे, मा.ढेरे, 
मा.गावडे,मा.टेकाळे, मा.झरेु, मा.दरगडेुु ,-सहा.आयु , मा.चाकणकर-ू.नगरसिचव, 
मा.कांबळे-ू.शहर अिभयतंा, मा.सुरगुडे-िवकास अिभयतंा, मा.तुपे, मा.काची-सहशहर 
अिभयतंा,मा.भोसले-मखु्यलेखापाल,मा.डॉ.जगदाळे-ू.आरोग्य वै िकय अिधकारी, मा.पवन 
साळवे Ð अित. वै कीय अिधकारी,मा,दधेकरु , मा.बनकर, मा.ढगे, मा,िनकम,मा.सवणे, 
मा.चव्हाण, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, 
मा.किपले, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.िपरजादे, मा.दांगट -
कायर्.अिभयंता, मा.साळंकेु -मुख्य उ ान अिधक्षक, मा.पोमण-सगंणक अिधकारी, मा.गावडे-
अिग्नशामक अिधकारी,मा.माछरे Ð िवशेष अिधकारी, मा,गायकवाड Ð जनसपंकर्  अिधकारी, 
मा.पाटील Ð ूशासन अिधकारी, मा,पाटील Ð ूाचायर् आयटीआय़ हे अिधकारी सभेस 
उपिःथत होते. 
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 उपिःथत सन्मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचा िवषय सभा कामकाजात 
दाखल करुन घेणेत आला :- 
िवषय बमांक -  ७३) Ð सभा आयोजनाबाबत मा. राहल भोसलेु , मा.अिवनाश टेकावडे  
                    यांचा ूःताव. 

---------- 
 
ठराव बमांक Ð १३९६                          िवषय बमांक -१ 
िदनांक Ð १७/10/ २०१२                        िवभाग– सगंणक 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ð मा. सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.सगंणक/५/कािव/३९२/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

ई-गव्हनर्न्स ूकल्पांतगर्त Disaster Recovery Site नागपूर येथे कायार्िन्वत 
करणेकिरता संगणक यऽंणा नागपूर येथे पाठिवणेकामी चे र.रू.२,३४,३६८/- [र.रू.दोन 
लाख चौतीस हजार तीनशे अडसु ] खचार्स अथवा ूत्यक्ष येणा-या खचार्स तसेच कोटेशन 
नोटीस, ूिसध्द करून ूा  दरपऽकामिधल लघु म दराचे सिंदप पकॅर अनँ्ड मवु्हर, 
िचंचवड, पुणे-१९. यांचेमाफर् त सदरचे कामकाज करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३९७      िवषय बमांक - २ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ड ूभाग  

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४२९/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.२६ अन्वये, 
ूभाग ब.७६ व ७७ मध्ये िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.सदुाम बी.गंुड 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा 
३२.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १३९८             िवषय बमांक - ३ 

िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ड ूभाग  

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.आरती चौंधे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४३१/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.७२ अन्वये, 
ूभाग ब.७६, ७७ रहाटणी मध्ये िठकिठकाणी ःशॉमर् वॉटर सेनसाठी आर.सी.सी. पाईप 
टाकणेकामी मे.सदुाम बी.गंुड कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३९९      िवषय बमांक - ४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ड ूभाग 

सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४३३/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९६ अन्वये, 
वॉडर् ब.७७ मध्ये िठकिठकाणी िकरकोळ दरःतीची कामे करणेकामी मेुु ् .सदुाम बी.गंुड 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.३३ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४००      िवषय बमांक - ५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे -पाटील    अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९६/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.८० अन्वये, 
भोसरी भाजी मंडई मधील गाळ्याची दरुःती कामे ु करणेकामी मे.योगेश एंटरूायजेस 
(िन.र.रू.२२,४०,८९९/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार आठशे नव्यान्नव] पेक्षा १८.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,०६,१२०/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
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केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०१      िवषय बमांक - ६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९७/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१८ अन्वये, 
भोसरी स.न.ं१ येथील जलतरण तलाव रंगरंगोटी व दरुःती िवषयक कामे करणेकामी ु
मे.योगेश एंटरूायजेस (िन.र.रू. १८,६७,४२४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु
चोिवस] पेक्षा १५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १६,४७,२६४/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०२      िवषय बमांक - ७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा. सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९८/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.२२ अन्वये, 
वॉडर् ब.१०० मधील मिहला आय.टी.आय. जलतरण तलावाची िकरकोळ दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.२२,४०,८९९/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस 
हजार आठशे नव्यान्नव] पेक्षा २०.४० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१८,७२,९४३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४०३      िवषय बमांक - ८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग– सावर्जिनक वाचनालय 

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा. अित.आयु  यांचे जा.ब.सावा/२/कािव/२९४/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 महात्मा ज्योितबा फुले सावर्जिनक वाचनालय, तानाजीनगर हे वाचनालय महात्मा 
ज्योितबा फुले मडंळ, िचंचवड यांना अटी व शत नसुार िद.२०/७/२०१२ ते १९/०६/२०१३ 
अखेर ११ मिहने मुदती करीता चालिवण्यास देण्यास व त्याबाबत त्यांचेकडन करारनामा ू
करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०४      िवषय बमांक - ९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – मध्यवत  भांडार 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.मभां/४/कािव/५८३/१२ िद.२७/०९/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

यशदा पणेु आयोिजत पीजीडीयएुम कोसर्करीता मनपाचे वतीने मा.ौी.ूकाश कदम-
अितिर  आयु , मा.ौी.शहाजी पवार व मा.डॉ.उदय टेकाळे-सहा.आयु  यांना पाठिवले 
असल्याने िवषयांकीत कोसर् अतंगर्त जयपुर येिथल ूिशक्षण सऽास उपिःथत राहणेकामी 
जाणे-येणेचा िवमान ूवास खचर् अदा करण्यास मा.आयु  यांनी िवशेष बाब हणून 
मान्यता िदली असल्याने सदर िवमान ूवासास झालेला एकूण र.रू.५१,८१८/- च्या खचार्स 
व सदरची रक्कम मे.रेिडअटं एअरिलकं ूा.िल. यांना अदा करण्यास तसेच सदरची रक्कम 
कामगार कल्याण िवभागाकडील कमर्चारी/अिधकारी ूिशक्षण या लेखािशषर्कावर खच  
टाकण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०५     िवषय बमांक - १० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – बीडा 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.बीडा/७/कािव/४९१/१२ िद.२८/०९/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपा ३० वा वधार्पन िदन २०१२ अनषुंगाने सन्मा.सदःय, अिधकारी व कमर्चारी 
यांना चहा अल्पोपहार, बिक्षसे खरेदी, पंच मानधन, कॅ स (टोपी) खरेदी, िबडा सािहत्य 
खरेदी व ःपधमध्ये िवजयी झालेल्या सन्मा.सदःय, अिधकारी व कमर्चारी याकरीता 
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शॉफीज, बिक्षसे खरेदी, टी शटर्, मिहलांसाठी ःवेट शटर् खरेदी, पी.व्ही.सी. फ्लेक्स बॅनर 
छपाई तसेच िबकेट ःपधच्या िदवशी उपिःथत अिधकारी, पदािधकारी व नगरसदःय, 
पऽकार व कमर्चारी यांना ावयाचे भोजन इत्यादीकामी अदंाजे एकूण र.रू.३,१०,०३०/- 
अथवा ूत्यक्ष येणा-या खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०६      िवषय बमांक - ११ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४८५/१२ िद.३ व ४/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.६४ अन्वये, नवीन ू.ब.१४ मधील हतात्मा चौक ते भ ीु -श ी चौकापयर्तच्या 
रःत्यास फुटपाथ, कॉबीटचा रःता दभाजक करणे व पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी ू
मे.हिरषकुमार रामदास गायकवाड (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहान्नव] पेक्षा १२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२०,४७,२९४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०७     िवषय बमांक - १२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – िव तु 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर   अनमुोदक Ð मा. अिवनाश (दादा) टेकावडे 
सदंभर्:- मा.सह शहर अिभयंता (िव/यां) यांचेजा.ब.िव/मुका/४/कािव/४९६/१२ िद.२५/०९/२०१२      
  मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.२४ अन्वये, 
िपं.िच.ंमनपाचे ब व क ूभागातील उ ानातील वायिरंगचे कामे करणेकामी मे.ऋषीकेश 
एन्टरूायझेस (िन.र.रू. ५,७१,४०७/- [र.रू.पाच लाख एक्काह र हजार चारशे सात] पेक्षा 
२४.१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४०८     िवषय बमांक - १३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग –िव तु 

सचुक Ðमा.चिंकांत (भाऊ) वाळके    अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा. सह शहर अिभयंता आयु  यांचे जा.ब.िव/मुका/४/१/कािव/५०२/१२ िद.१/१०/२०१२      
 मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.३५ अन्वये, 
मनपाचे भगुयो अंतगर्त िचखली १२५३ पंप हाऊस येथील वािषर्क चालन, देखभाल व 
दरुःती करणेकामी मेु .एक्सल इलेिक्शकल्स (िन.र.रू.१०,२९,२१६/- [र.रू.दहा लाख 
एकोणतीस हजार दोनशे सोळा] पेक्षा ०.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४०९      िवषय बमांक - १४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग– आकाशिचन्ह व परवाना 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.आप/१०/कािव/७७/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 कें ि सरकारच्या सेवाकर कायार्लयाने सन २००६ ते २०११ या कालावधीतील 
सेवाकरापोटी र.रू.१,१७,९५,३९७/- जमा करणेबाबत मनपास कळिवले आहे. न्यायालयाचे 
आदेशानुसार सेवाकरापोटी र.रू.१,१७,९५,३९७/- व्याजासह भरणेचे कळिवले असनू सदरचा  

 िनणर्य समाधानकारक नसल्याने शायब्यनूल कोटर्, मुबंई येथे सदर िनणर्यािवरूध्द अिपल 
ब.ST/585/12MUM िद.२३/०८/२०१२ दाखल करणेत आले असून मळु िनणर्यावर 
ःथगीतीसाठी सादर केलेल्या अजार्वर मे.कोटार्ने िद.५/०९/१२ रोजी ःथगीती अजार्वर 
सनुावणी होऊन र.रू.८,००,०००/- [र.रू.आठ लाख] तातडीने ८ आठवड्याचे आत जमा 
करणेबाबत आदेश िदले आहेत. याकामी सदर केसमध्ये मनपातील काम करणारे वकील 
अडँ.नारायणन यांनी त्यां् चे पऽान्वये कळिवले आहे की, कोटर् आदेश ूा  होण्यास िवलंब 
होऊ शकतो तथापी आदेशाची वाट न पहाता सदर रक्कम वेळेत जमा करणे आवँयक 
आहे. सदर आदेशाची ूत अ ाप ूा  झालेली नाही. सदरची बाब ही मनपाचे आिथर्क 
िहताशी िनगडीत असल्याने मा.आयु , सेवाकर िवभाग, पुणे यांचे नांवे धनादेशाव्दारे र.रू. 
८,००,०००/- जमा करणे आवँयक असल्याने सदरचा खचर् मनपाचे कायदा िवभागाचे दावे 
व खटले यावरील खचर् लेखािशषार्तून अदा करणेस तसेच सभाववृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता रक्कम अदा करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४१०      िवषय बमांक - १५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४८८/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४७ अन्वये, 
नवीन ू.ब.१७ मधील से.ब.२७ अ व २८ मधील अतंगर्त  रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२२,११,७६४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४११      िवषय बमांक - १६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग –  झोिनपू ःथापत्य 

सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.झोिनपू/ःथा/िन/कािव/६५८/१२ िद.६/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या झोिनपू ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०११/१२ मधील अ.ब.४ 
अन्वये, दापोडी पिरसरातील झोपडपट्ट्यामध्ये िठकिठकाणी कॉबीट पेव्हींग गटर व इतर 
ःथापत्यिवषयक कामे करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२०,५४,१२५/- [र.रू.वीस 
लाख चोपन्न हजार एकशे पंचवीस] पेक्षा ९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१८,४८,९१८/- पयत काम करून घेण्यास तसेच िनिवदा रक्कमेच्या ५ % पयत 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असून, एजन्सीस कामाचा आदेश िदलेला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४१२      िवषय बमांक - १७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग– क ूभाग पाणीपुरवठा 
सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.कू/पापु/७/कािव/४६/१२ िद.८/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

पाणीपुरवठा िवभागाकडील िवकासकामांना खचार्च्या रकमेएवढी तरतूत ठेवणेत 
आलेली होती. परंतू िदलेल्या बजेटच्या आकड्यानसुार सवर् कामांचा समावेश करताना काही 
कामांना तरतूद कमी उपलब्ध झालेने स िःथतीत चालू असणा-या कामांना वाढीव तरतूद 
करणे बमूा  असून त्यासाठी या िवभागाकडील अदंाजपऽक १२-१३ मधील इतर 
कामांमधील तरतूदींमधनू आवँयक त्या चालू कामांना तरतूद वग करण करणे शक्य 
असल्याने ूःतावा सोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार वग करण करणेस मान्यता देणेत येत 
आहे.  [वाढ/घट र.रू.३५,००,०००/-]   

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४१३      िवषय बमांक - १८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – िनवडणकू 

सचुक Ðमा. चिंकांत (भाऊ) वाळके    अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.िनवडणकू/२/कािव/६३१/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या िनवडणूकांमध्ये मतदान यऽं िरफिबर्िशंग, िनवडणकू व्यवःथापन ूकल्प 
व मतदार व्हा ूकल्प यासाठी खचर् मा.राज्य िनवडणूक आयोगामाफर् त करणेत आला 
असनू उवर्िरत मतदार संख्येसाठी होणारा अंशदान खचर् हणून र.रू.२,१०,३५६/- [र.रू.दोन 
लाख दहा हजार तीनशे छपन्न] लेखािधकारी, मा.राज्य िनवडणकू आयोग, मुबंई यांना 
त्यांचे State Bank of India मधील करंटखाते ब.१०७६८०९९१३८ यावर अदा करणेस व 
सदरचे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४१४      िवषय बमांक - १९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग– मध्यवत  भांडार िवभाग 
सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.राहलु  भोसले 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.मभां/५/कािव/१२३/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या सरुक्षा िवभागास आवँयक असलेले रा ध्वज िनिवदा न मागिवता, 
करारनामा न करता थेट पध्दतीने मुंबई खादी अणँ्ड व्हीलेज इंडःशीज असोिसएशन, मुंबई 
यांचेकडन ू ६’ x ९’, ितरंगी झेंडा, दोरी व गटुके सिहत या साईजचा रा ध्वज ूित नग  
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र.रू. ४,१०१/- ूमाणे ७३ नग रा ध्वज र.रू.२,९९,३७३/- अिधक पॅकींग, फॉरवड ग, 
पोःटेज इ.चाजर् र.रू.६५०/- ूमाणे ६’ x ९’, ितरंगी झेंडा, दोरी व गटुके सिहत या 
साईजचा रा ध्वज खरेदी करण्यास व येणा-या एकूण र.रू.३,००,०२३/- अिधक जकात, 
वाहतुक इत्यादी करासह येणा-या ूत्यक्ष खचार्स तसेच सदरची रक्कम मुबंई खादी अणँ्ड 
व्हीलेज इंडःशीज असोिसएशन, मुबंई यांना आगाऊ ःवरूपात अदा करण्यास मान्यता 
देणेत येत आहे. 

   सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

 
ठराव बमांक - १४१५                   िवषय बमांक - २० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु        अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथाप/िन/पुू/कािव/११६/१२ िद.८/१०/२०१२      
िवषय - ड ूभाग कायर्के्षऽातील मखु्य रःत्यावरील शाळांच्या पिरसरात  
       िव ा याना/नागिरकांना सुरिक्षत रःता ओलांडण्याच्या सिुवधा तयार करणे. 
िवषय बमांक २० चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा 

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

 
ठराव बमांक - १४१६      िवषय बमांक - २१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४९७/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.५३ अन्वये, ूभाग ब.१६ मध्ये नाल्याचे िसमािभतं बांधणे (नाला शेिनगं) कामी 
मे.िबपीन एन नाणेकर (िन.र.रू.२३,३४,२६६/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सहास ] पेक्षा १९.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,६७,६४६/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४१७      िवषय बमांक - २२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४९५/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.५ अन्वये, नवीन वॉडर् ब.१५ आकुड  मध्ये द वाडी, टेल्कोकपूर सोसायटी, िनरूपम 
सोसायटी पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक व फुटपाथ िवषयक कामे करणेकामी मे.सभुाषौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] 
पेक्षा १६.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,६०,७०६/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४१८      िवषय बमांक - २३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग –  ःथापत्य 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४९४/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०३ अन्वये, ूभाग ब.५ जाधववाडी मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.सदुाम बी 
गंुड (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा ३२.३२ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१३,२७,०५९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४१९      िवषय बमांक - २४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३२९/१२ िद.१५/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८५ 
अन्वये, वॉडर् ब.२६ मा.फुलेनगर येथे ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.सिुनल 
सयुर्वंशी (िन.र.रू.९,३०,६३९/- [र.रू.नऊ लाख तीस हजार सहाशे एकोणचाळीस] पेक्षा 
१४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४२०                       िवषय बमांक - २५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा. चिंकांत (भाऊ) वाळके    अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२८८/१२ िद.२१/८/२०१२      
  मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७२ 
अन्वये, वॉडर् ब.१५ चबपाणी वसाहत मधील रःते िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू. ९,३३,६०१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक] 
पेक्षा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४२१      िवषय बमांक - २६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२९०/१२ िद.२६/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३७ 
अन्वये, वॉडर् ब.१७ (नवीन ूभाग ब.३२) मधील खंडोबा माळ पेव्हींग ब्लॉक सडंास ब्लॉक 
व इतर ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .बरखा इंटरूायझेस (िन.र.रू. 
९,३२,२४३/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार दोनशे ऽेचाळीस] पेक्षा ३०.९९ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४२२      िवषय बमांक - २७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२९१/१२ िद.२६/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८२ अन्वये, 
वॉडर्  ब.१९ मध्ये िठकिठकाणी रःत्याच्या कडेने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन  (िन.र.रू.९,३३,१८३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार  

एकशे याऐंशी] पेक्षा २४.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४२३      िवषय बमांक - २८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ð मा. सोनाली जम 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२८१/१२ िद.२१/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ अन्वये, 
वॉडर् ब.१३ मनपा इमारतींची रंगसफेदी करणेकामी मे.गौरव असो. (िन.र.रू.९,३२,१३२/- 
[र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार एकशे ब ीस] पेक्षा २६.२६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १४२४     िवषय बमांक - २९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ð मा. सोनाली जम 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२८५/१२ िद.२१/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३४ 
अन्वये, वॉडर् ब.१२ च-होली येिथल िविवध िठकाणी ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.गौरव असोिसएट्स (िन.र.रू. ९,३३,४०१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे एक]  
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पेक्षा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४२५     िवषय बमांक - ३० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/१५०/१२ िद.२८/८/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५४ 
अन्वये, वॉडर् बमांक ११ मधील िविवध िठकाणी ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.गौरव असोिसएट्स (िन.र.रू. ९,३३,१८३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे याऐंशी] 
पेक्षा २८.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४२६      िवषय बमांक - ३१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२८३/१२ िद.२१/९/२०१२      
  मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५८ 
अन्वये, वॉडर् ब.१२ च-होली येिथल िविवध िठकाणच्या मनपा इमारतीची िकरकोळ दरुःतीु  
व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.गौरव असोिसएट्स (िन.र.रू.९,३३,२६४/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे चौस ] पेक्षा २८.०८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४२७     िवषय बमांक - ३२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सुचक Ðमा.जावेद शेख      अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२३५/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४६ अन्वये, भोसरी 
वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मिधल पेव्हींग ब्लॉकची दरुःतीची कामे करणेु कामी मे.साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.९,३३,५८३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे  

याऐंशी] पेक्षा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४२८               िवषय बमांक - ३३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सुचक Ðमा.िनता पाडाळे     अनुमोदक Ðमा.आरती चौंधे 
संदभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२२९/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१८ अन्वये, भोसरी 
वॉडर् ब.१६ रामनगरी मधील पेव्हींग ब्लॉकची दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.९,३२,२४३/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार दोनशे ऽेचाळीस] पेक्षा ३२.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४२९      िवषय बमांक - ३४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सुचक Ð मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
संदभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२३१/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६० अन्वये, वॉडर् 
ब.१६ रामनगरी मिधल कृंणा मंदीर पिरसरात बदं पाईप गटसर्ची दरुःती करणेकामी ु मे.साकळे 
असोिसएट्स (िन.र.रू.९,३१,२७३/- [र.रू.नऊ लाख एकतीस हजार दोनशे याह र] पेक्षा ३४.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

  सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४३०      िवषय बमांक - ३५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे -पाटील    अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२३३/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६५ 
अन्वये, भोसरी वॉडर् ब.१६ रामनगरी मिधल रःते िवषयक पेटींगचे कामे करणेकामी 
मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू. ९,३३,३९२/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
ब्यान्नव] पेक्षा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३१      िवषय बमांक - ३६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.छाया साबळे      अनमुोदक Ðमा. सोनाली जम 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२३७/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५३ 
अन्वये, वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मिधल िशवराज चौक पिरसरात बॉस सेनचे कामे 
करणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.९,३३,२५०/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
दोनशे पन्नास] पेक्षा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३२      िवषय बमांक - ३७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग– वाहन दरुःती कायर्शाळाु  

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.काशा/१/कािव/८६३/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाकडील मा.पक्षनेते, मा.िवरोधी पक्षनेते, मा.सभापती िबडा सिमती, 
मा.सभापती शहर सुधारणा सिमती, मा.सभापती िवधी सिमती, मा.अध्यक्ष ड ूभाग आिण 
०९ अिधकारी यांच्या वापराकरीता एकूण १५ निवन टाटा माझां कार आिण उ ान िवभागा 
किरता एक निवन टाटा समुो गोल्ड मे.टाटा मोटसर् यांच्या कडन िनिवदा न मागिवता ू
करारनामा न करता शासकीय दरा ूमाणे र.रू.९५,३६,१८१/- [र.रू.पंच्यान्नव लाख छ ीस 



 17
हजार एकशे एक्याऐंशी] (जकात, आर.टी.ओ. टॅक्स, िवमा इ.वगळनू ) आगाऊ 
ःवरूपात अदा करून एकूण १५ टाटा माझां कार व एक समुो वाहने खरेदी करणेस व 
त्याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३३      िवषय बमांक - ३८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – उ ान वकृ्षसवंधर्न 

सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा.अित.आयु  यांचे जा.ब.उ ान/४/कािव/५७९/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 वकृ्षसवंधर्न िवभागाचे सन २०१२-१३ चे अदंाजपऽकातील लेखािशषर् गायराने व 
मोकळ्या जागा अतंगर्त रःते सुशोिभकरण करणे या लेखािशषार्वर र.रू.५०,००,०००/- 
उपलब्ध असनू सदर रकमेतून र.रू. ४०,००,०००/- झाडे रोपे बी िबयाणे खरेदी या 
लेखािशषार्वर वगर् करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३४           िवषय बमांक - ३९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – क ूभाग 

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.आरती चौंधे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/आ/१५/कािव/११५९/१२ िद.४/१०/२०१२      
िवषय - िनिवदा नोटीस ब.१/२/२०११-१२ या कामास मुदतवाढीने काम देणेबाबत. 
       िवषय बमांक ३९ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा 

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

ठराव बमांक - १४३५            िवषय बमांक - ४० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१२९८/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.२४ अन्वये, च-
होली मलशुध्दीकरण कें िांतगर्त गणेशनगर, िचखली, पाटीलनगर, बगवःती, सोनवणेवःती, 
मोरेवःती पिरसरात सेनेज लाईन टाकणेकामी मे.सुरज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू. ३७,३४,८२७/- 
[र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे स ावीस] पेक्षा ३५ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] 
या ठेकेदाराकडून करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १४३६      िवषय बमांक - ४१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१२९९/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त भोईरनगर, दळवीनगर, ूेमलोकपाकर् , 
उ ोगनगर भागात रािहलेल्या िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी मे.िवशाल 
िसिव्हल कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४३,७०१/- [र.रू.सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे 
एक] पेक्षा २८ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडनू  करारनामा करून 
घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३७     िवषय बमांक - ४२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.छाया साबळे      अनमुोदक Ðमा. सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३००/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.९ 
अन्वये, िपंपरी-िचचंवड नवनगर िवकास ूािधकरणाच्या िनयोिजत ःपाईन रोडमध्ये येणारी 
जलिनःसारण निलका ःथलांतरीत करणेकामी मे.िवशाल िसिव्हल कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू. 
३७,३७,८६४/- [र.रू.सदोतीस लाख सदोतीस हजार आठशे चौस ] पेक्षा ३२.८४ % कमी) 
[भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेू त येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३८      िवषय बमांक - ४३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०१/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१६ 
अन्वये, िचखली मलशुध्दीकरण कें िांतगर्त तळवडे गावठाण पिरसरात सोनवणेवःती, 
ज्योितबामदंीर पिरसर येथे सेनेज लाईन टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर 
(िन.र.रू.३७,३४,८२६/- [र.रू. सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे सव्वीस] पेक्षा ३५.२० 
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% कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस ू
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४३९      िवषय बमांक - ४४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०२/१२ िद.९/१०/२०१२      
िवषय - िनिवदा नोटीस ब.२/१३/२०१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस मंजूर  
       िमळणेबाबत.  
        िवषय बमांक ४४ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १४४०      िवषय बमांक - ४५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०४/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 

िवषय - िनिवदा नोटीस ब.२/१५/२०१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस मंजूर  
       िमळणेबाबत.  
       िवषय बमांक ४५ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा 

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

ठराव बमांक - १४४१      िवषय बमांक - ४६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०५/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.७ अन्वये, रावेत 
मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त िकवळे, मामुड , िवकासनगर भागात उवर्िरत िठकाणी भुयारी गटर 
निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.३७,३७,६२८/- [र.रू.सदोतीस लाख सदोतीस हजार 
सहाशे अ ठावीस] पेक्षा ३६.५१ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडून करारनामा 
करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १४४२     िवषय बमांक - ४७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – जलिनसारण 

सुचक Ðमा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०६/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.३ अन्वये, च-
होली मलघुध्दीकरण कें िांतगर्त जाधववाडी ूभागात रािहलेल्या िठकाणी अंतगर्त सेनेज लाईन 
टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.३७,४३,७७९/- [र.रू.सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे 
एकोणऐंशी] पेक्षा ३५.५१ % कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडून करारनामा करून 
घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

 
ठराव बमांक - १४४३     िवषय बमांक - ४८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक Ðमा.िनता पाडाळे     अनुमोदक Ðमा.जावेद शेख 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/६/कािव/९६५/१२ िद.९/१०/२०१२       
 

िवषय -  Conference-Vision-2030 Health and Medical Services करीता  
        झालेला खचर् अदाकरणेबाबत. 
िवषय बमांक ४८ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

 
ठराव बमांक - १४४४     िवषय बमांक - ४९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.िवनया तापकीर     अनुमोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
संदभर्:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/४२२/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०९ अन्वये, 
वॉ.ब.४२ (जुना ब.६९) भाजी मंडई पिरसरात डांबरीकरण करणेकामी मे.ठाकुर इन्ृा.ूा.िल. 
(िन.र.रू. १६,७८,२३३/- [र.रू.सोळा लाख अ याह र हजार दोनशे तेहतीस] पेक्षा ३.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. १७,०९,२८०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेू स मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४४५     िवषय बमांक - ५० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/४२३/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१२४ अन्वये, 
ू.ब.५२ ताथवडे लोंढेवःती मधील रःत्यांचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.ठाकुर इन्ृा.ूा.िल. (िन.र.रू.२२,४०,८९१/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
एक्यान्नव] पेक्षा ७.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२१,८८,२३०/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४४६      िवषय बमांक - ५१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०९/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.३९ अन्वये, 
वॉडर् ब.११ येथील वडमुखवाडी, चोिवसावाडी व इतर िठकाणी पेव्हींग ब्लॉक व अनुषिंगक 
कामे करणेकामी मे.गौरव असोिसएट्स (िन.र.रू.२४,९९,६२५/- [र.रू.चोिवस लाख 
नव्यान्नव हजार सहाशे पंचवीस] पेक्षा १६.७० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२१,८६,२९७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १४४७     िवषय बमांक - ५२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२१०/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.६३ अन्वये, 
वॉडर् ब.२१ मधील गटर, पेव्हींग ब्लॉक इ.दरुःती करणेकामी मेु .एन सी कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,६७,४२४/- [र.रू. अठरा लाख सदस  हजार चारशे चोिवसु ] पेक्षा १२.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,०६,०८८/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४४८     िवषय बमांक - ५३ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२११/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४० अन्वये, 
वॉडर् ब.१३ नवीन ूभाग ब.३१ येथे ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.िबपीन 
एन.नाणेकर (िन.र.रू. २३,३४,३९७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार तीनशे सत्यान्नव] 
पेक्षा १६.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. २०.४५.२१२/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४४९      िवषय बमांक - ५४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.चंिकांता सोनकांबळे    अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२१२/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, वॉडर् 
ब.२४ इंिायणीनगर मधील समथर् कॉलनी पिरसरात रःत्याचे डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्लन्सी 
कन्ःशक्शन ूा िल (िन.र.रू.४६,६८,५३०/- [र.रू.शेहेचाळीस लाख अडुस  हजार पाचशे तीस] पेक्षा 
२.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.४८,०१,४६६/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या 
िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
रक्कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४५०     िवषय बमांक - ५५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.िनता पाडाळे     अनुमोदक Ðमा.जावेद शेख 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२१३/१२ िद.१०/१०/२०१२        
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५६ अन्वये, वॉडर् 
ब.१९ मधील रःत्याचे डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्लन्सी कन्ःशक्शन ूा िल 
(िन.र.रू.४६,५९,६६३/- [र.रू. शेहेचाळीस लाख एकोणसाठ हजार सहाशे ऽेस ] पेक्षा २.०५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.४७,९२,३४७/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या 
िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
रक्कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
                          सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

--------- 
ठराव बमांक - १४५१      िवषय बमांक - ५६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२१४/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९ अन्वये, दापोडी 
वॉडर् ब.१०२ मधील मुःलीम दफनभूमीत पवना नदीकाठाने िसमािभंत बांधणेकामी मे.गरवारे वॉल 
रो स िल (िन.र.रू.७४,६९,६३९/- [र.रू.चौ-याह र लाख एकोणस र हजार सहाशे एकोणचाळीस] 
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पेक्षा ६.४० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.७३,४१,१६१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४५२     िवषय बमांक - ५७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.छाया साबळे      अनुमोदक Ðमा. सोनाली जम 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२१५/१२ िद.१०/१०/२०१२       
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ अन्वये, दापोडी 
वॉडर् ब.१०४ मधील हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्लन्सी कन्ःशक्सन ूा िल  
(िन.र.रू. २८,००,७०२/- [र.रू.अ ठावीस लाख सातशे दोन] पेक्षा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनिवदा मंजूर दराने र.रू.२८,८०,४५२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेू त येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
    --------- 

 
ठराव बमांक - १४५३     िवषय बमांक - ५८ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.चंिकांता सोनकांबळे    अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२१६/१२ िद.१०/१०/२०१२         
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१९ अन्वये, वॉडर् 
ब.१० मोशी डुडूळगाव येथील िविवध िठकाणचे रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्लन्सी 
कन्ःशक्सन ूा िल   (िन.र.रू.४६,६३,९०६/- [र.रू.शेहेचाळीस लाख ऽेस  हजार नऊशे सहा] पेक्षा 
२.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.४७,९६,७११/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या 
िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
रक्कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू
घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४५४     िवषय बमांक - ५९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर   अनमुोदक Ð मा. अिवनाश (दादा) टेकावडे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१५१/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 

िवषय - ूभाग ब.८७ मध्ये टी.डी.आर. व एफ.एस.आय. च्या बदल्यात ताब्यात आलेल्या  

       रःत्यावर खडीकरण व बीबीएम करणेबाबत.  

िवषय बमांक ५९ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

--------- 
ठराव बमांक - १४५५     िवषय बमांक - ६० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.चिंकांत (भाऊ) वाळके    अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१५२/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.९७ अन्वये, 
वॉडर् ब.९५ कवडेनगर येथे िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉकचे पाथवे तयार करणेकामी मे.शुभौी 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. १०,२७,०७७/- [र.रू.दहा लाख स ावीस हजार सत्याह र] पेक्षा 
२३.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. ८,२७,४८०/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४५६     िवषय बमांक - ६१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१५३/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०१ अन्वये, 
वॉडर् ब.९६ गजानन महाराजनगर येथे िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉकचे पाथवे तयार 
करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१०,२७,०७७/- [र.रू.दहा लाख स ावीस हजार 
सत्याह र] पेक्षा २५.७१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.८,०१,१६६/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही  
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मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १४५७     िवषय बमांक - ६२ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – सगंणक 

सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.सगंणक/२/कािव/३३४/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

िद.२१ ऑगःट, २०१२ रोजी मािहती तंऽज्ञान िदवस (Information Technology 
Day) साजरा करणेसाठी खचर् थेट पध्दतीने करणेत आलेला असनू एकूण र.रू.३८,९५६/- 
चे खचार्स व आगाऊ अदा करणेत आलेली र.रू.२७,४००/- चे समायोजन करून जादा खचर् 
झालेली रक्कम ११,५५६/- संगणक अिधकारी यांचे नांवे अदा करणेस मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

                         
ठराव बमांक - १४५८      िवषय बमांक - ६३ 
िदनांक Ð १७/10/2012      िवभाग– जनता संपकर्  व ःवागत कक्ष 

सचुक Ðमा.छाया साबळे      अनमुोदक Ðमा. सोनाली जम 
सदंभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.जस/ं५/कािव/३१५/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाचा ३० वा वधार्पनिदन िद.११/१०/१२ रोजी साजरा करण्यात येणार असनू या 
वधार्पनिदनािनिम  मनपाच्या ूशासकीय इमारत व ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृ येथे िविवध 
कायर्बमांचे आयोजन करण्यात आलेले असून या कायर्बमांतगर्त िबडा ःपधार्, सनई चौघडा 
वादन, मनपा कमर्चारी ऑकःशा, फ्लेक्स बॅनर, ःटेज सजावट, गझल कायर्बम इ.चे 
मानधन, िविवध ःपधतील िवजेत्यांकिरता पािरतोिषकांसाठी बिक्षसे खरेदी याकिरता र.रू. 
२,००,०००/- [र.रू.दोन लाख] खचर् अपेिक्षत असनू सदर खचर् थेट पध्दतीने करावा 
लागणार असल्याने त्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४५९     िवषय बमांक - ६४ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – मखु्य लेखा पिरक्षक 

सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे -पाटील    अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.मखु्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/७८/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.मखु्य लेखा पिरक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण 
िवभागातील िद.१०.९.१२ ते १६.९.१२ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक 
यांनी ब. मलेुप/१/कािव/७८/२०१२ िद.१०.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४६०      िवषय बमांक - ६५ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – मखु्य लेखा पिरक्षक 

सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.मखु्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/७९/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.मखु्य लेखा पिरक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 

 ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण 
िवभागातील िद.१७.९.१२ ते २३.९.१२ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक  
 
 

यांनी ब. मुलेप/१/कािव/७९/२०१२ िद.१०.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक - १४६१     िवषय बमांक - ६६ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – मुख्य लेखा पिरक्षक 

सुचक Ð मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
संदभर्:-मा.मुख्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/८०/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.मुख्य लेखा पिरक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण 
िवभागातील िद.२४.९.१२ ते ३०.९.१२ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मुलेप/१/कािव/८०/२०१२ िद.१०.१०.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा 
अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक Ð १४६२     िवषय बमांक - ६७ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – िव ुत 

सुचक Ðमा.िनता पाडाळे     अनुमोदक Ðमा.आरती चौंधे 
संदभर्:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.ब.िव/मुका/४/कािव/५१०/१२ िद.६/१०/२०१२      
 मा.सह शहर अिभयता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.४/१२/१३ मधील अ.ब.२० अन्वये, मनपाच्या अ 
व ड ूभागातील उ ानातील हायमाःट िदव्यांची दरुःती करणेकामी मेु .िनशांत इलेिक्शकल्स 
(िन.र.रू. ९,५२,२४९/- [र.रू.नऊ लाख बावन्न हजार दोनशे एकोणपन्नास] पेक्षा ३६.०० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

ठराव बमांक Ð १४६३      िवषय बमांक - ६८ 
िदनांक Ð १७/10/2012      िवभाग – िव ुत 

सुचक Ðमा.िनता पाडाळे      अनुमोदक Ðमा.आरती चौंधे 
संदभर्:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा.ब.िव/मुका/४/कािव/५११/१२ िद.६/१०/२०१२      
 मा.सह शहर अिभयता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.४/१२/१३ मधील अ.ब.२२ अन्वये, 
मनपाचे िनगडी येथील कै.मधकुर पवळे पुतळ्यासमोर कारंजेकिरता वीजपुरवठा करणेकामी 
केबल, िफडर िपलर व इ. िव तु िवषयक अनषुंिगक कामे करणेकामी मे.िनशांत 
इलेिक्शकल्स (िन.र.रू.९,५१,१०८/- [र.रू.नऊ लाख एक्कावन्न हजार एकशे आठ] पेक्षा  

४०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १४६४     िवषय बमांक - ६९ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक Ðमा.िवनया तापकीर    अनुमोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/१अ/कािव/७०/१२ िद.११/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 

वाय.सी.एम.रूग्णालयाचे O.T. मधील दोन Micromotor ची दर्ुुःती मे.Elmed या 
मे.Surgdent Medicare Pvt.Ltd यांचे अिधकृत िडलर असलेल्या कंपनीकडून करून घेणेस व 
येणा-या र.रू.१,१०,५००/- [र.रू.एक लाख दहा हजार पाचशे] चे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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ठराव बमांक - १४६५     िवषय बमांक - ७० 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक Ð मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
संदभर्:-मा.आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/१अ/कािव/७१/१२ िद.११/१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

वाय.सी.एम.रूग्णालयाचे श िबया संकुलामधील ETO Sterilizer ची दरुःती मेु .अगामा 
एन्टरूाईझेस या उत्पादीत कंपनीचे ूा  कोटेशननुसार करून घेणेस व त्याकामी येणा-या 
र.रू.५९,५००/- [र.रू.एकोणसाठ हजार पाचशे] चे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

 
ठराव बमांक - १४६६     िवषय बमांक - ७१ 
िदनांक Ð १७/10/2012     िवभाग – ःथापत्य 

सुचक Ðमा.अरुणा भालेकर    अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर्:- मा.आयु  यांचे जा.ब.ःथा/लेखा/९अ/कािव/१०/१२ िद. १० /१०/२०१२      
 मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 

 JNNURM अंतगर्त कामांसाठी िन.नो.ब.६/२०१२-१३ ची जाहीरात दै.लोकस ा व 
दै.इंडीयन एक्सूेस या वृ पऽात ूिसध्द केलेकामी त्यांना अदा करावयाच्या र.रू.२,८४,१६०/- 
[र.रू.दोन लाख चौ-याऐशंी हजार एकशे साठ] खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 

 
 
ठराव बमांक Ð १४६७                                                 िवषय बमांक - ७२ 
िदनांक Ð १७/10/ २०१२                        िवभाग– नागरवःती िवकास योजना 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे      अनुमोदक Ð मा. सोनाली जम 
संदभर्:- १) मा.आयु  यांचे जा.ब.नािवयो/११/कािव/२४३/१२ िद.२८/९/२०१२      
 

 २) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िद.१०/१०/१२ ठराव ब.२५ 
   मिहला व बालकल्याण योजने अंतगर्त िविवध योजना राबिवल्या जातात महापािलका 

ह ीतील मुलींना यो.ब.०३ अन्वये मुलींना तांिऽक ूिशक्षणाकामी अथर्सहा य देणे योजने अंतगर्त 
६६ पाऽ लाभाथ ना ूत्येकी र.रू.२,०००/- ूमाणे एकूण रक्कम रूपये १,३२,०००/- [अक्षरी 
र.रू.एक लाख ब ीस हजार फ ] अदा करणेस मान्यता देणेकामी तसेच जे अजर् कागदपऽांच्या 
पुतर्ते अभावी अपाऽ ठरले आहेत, त्यांना कागदपऽांचे पुतर्तेनंतर लाभ देणेस व त्याकामी येणा-या 
ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
--------- 
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 सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेला िवषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव बमांक Ð१४६८                                                  िवषय बमांक - ७३ 
िदनांक Ð १७/10/ २०१२                        

सुचक Ð मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे  
संदभर्:- मा. मा.राहुल भोसले, मा.अिवनाश टेकावडे यांचा ूःताव –  

      मंगळवार िदनांक २३/१०/२०१२ रोजीची सा िहक मा.ःथायी सिमती सभा गुरुवार  

      िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.०० वाजता आयोिजत करणेत यावी. 
   सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

--------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जािहर केले. 

  (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üßûüüü) 
     ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß            
   Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß   

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

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/४/कािव/१३७७/२०१२ 

िदनांक - १९/१०/२०१२.  
    
 

 
 

ूत - सवर् सबंंिधत शाखाूमखु व शाखािधकारी यांचेकडे  

       पुढील योग्य त्या कायर्वाहीसाठी रवाना. 


