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

कायर्पित्रका क्रमांक - १३४ 
सभाव तांतृ  

 

िदनांक - २३/०९/२०१४                   वळे - सकाळी ११.०० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मंगळवार, 
िदनांक २३/०९/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० 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.वाघेरे सिनता राजेशु  

२)  मा.बारणे माया संतोष 

३)  मा.कदम सदग  महादेवु  
४)  मा.भ डवे संिगता राजद्र 
५)  मा.शडगे आशा सखदेवु   
६) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफर्  सनी 
७) मा.गायकवाड सं या सरदासु  
८) मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफर्  एस.के.बापु 
९) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१०) मा.िवनय उफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
११) मा.प्रसाद शटे्टी 

 

    यािशवाय मा.तानाजी िशदंे-अित.आयक्तु ,मा.गावड,ेमा.दंडवते,मा.कलकणीर्ु ,मा.खांडकेकर,मा.माछरे, 
मा.दरगडेु ु -सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप–नगरसिचव,मा.कांबळे-प्र.शहर अिभयंता,मा.सरगडेु ु -िवकास 
अिभयंता,मा.च हाण,मा.पाटील–सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मख्यलेखापालु ,मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.इंगळे, 
मा.काची,मा.तांबे,मा.साळवी,मा.खाबड,ेमा.दांगट,मा.बरशेट्टी,मा.जंधारेु ,मा.घोड,ेमा.केदारी,मा.क हेरे,मा.शेख-
कायर्.अिभयंता हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

-------- 
खालीलप्रमाणे सचना मांडणेत आलीू . 

 
सचक ू – मा.सदग  कदमु      अनमोदक ु – मा.प्रसाद शटे्टी 

 
 सभा कामकाज भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा. थायी सिमती सभापती मा.महेशदादा िकसन 
लांडगे हे सभागहात उपि थत नस याने ृ मा. थायी सिमती सद य मा.बाळासाहेब जयवंत तरस यांची 
सभा यक्ष हणन िनवड करणेत यावीू .  

सदर सचना सवार्नमत ेमा य झालीू ु . 
---------- 

(मा.बाळासाहेब जयवंत तरस यांनी सभेचे अ यक्ष थान ि वकारले.) 
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अ) िदनांक ९/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१३२) सभाव तांत कायम करणेत ृ  

आ याचे मा.सभापती यांनी प्रकट केले. 
 

ब) िदनांक १६/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१३३) सभाव तांत कायम करणेत ृ  

आ याचे मा.सभापती यांनी प्रकट केले. 
--------- 

ठराव क्रमांक – ८३९४     िवषय क्रमांक – १ 
िदनांक – २३/०९/२०१४      

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.सिनता वाघेरेु , मा.संगीता भ डवे यांचा प्र ताव... 
िवषय - मा. थायी सिमती ठराव क्र.६७१३ म ये मजकर समाू िव ट कर याबाबत... 

िवषय क्रमांक १चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८३९५     िवषय क्रमांक – २ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३इ/कािव/१९७/२०१४ िद.२०/८/२०१४ 
िवषय - भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील जे लॉक येथे बालनगरी िवकसीत करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक २चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा यु  झाला. 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८३९६     िवषय क्रमांक – ३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६१/२०१४ िद.११/८/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.१७ मधील र टन कॉलनी ते आकडीर् येथील ना यापयर्ंत पावसा या  पा यासाठी ु  

    पाईपलाईन टाकणेबाबत...  
िवषय क्रमांक ३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८३९७     िवषय क्रमांक – ४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  

सचक ु – मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/३क/कािव/२३२/२०१४ िद.१५/३/२०१४     
िवषय-प्रभाग क्र.३१ िदघी व इ यादी िठकाणी अनिधकत बांधकामावर हायराईज मिशनरीनेृ  कारवाई करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८३९८     िवषय क्रमांक – ५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२५१/१४ िद.२०/०५/२०१४     
िवषय -अ प्रभागातील अितक्रमण कारवाईसाठी लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठी यतं्र सामग्री परिवणेबाबतु ... 

िवषय क्रमांक ५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८३९९     िवषय क्रमांक – ६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य पयार्वरण  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/७९२/२०१४ िद.१२/०६/२०१४     
िवषय - िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या ह ीतील पवना नदी या पररेषा आखणीु बाबत... 

िवषय क्रमांक ६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

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

ठराव क्रमांक –८४००     िवषय क्रमांक – ७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०४/१४ िद.१९/०८/२०१४     
िवषय- अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बठैक यव था करणे (पिहला मजला) बाबत...  

िवषय क्रमांक ७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४०१     िवषय क्रमांक – ८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण  

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३२०/२०१४ िद.१९/८/२०१४     
िवषय - ड प्रभाग कायर्क्षेत्रातंगर्त ड्रनेेज िवषयक िकरकोळ देखभाल द तीिवषयक कामे करणेु बाबत... 

िवषय क्रमांक ८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४०२     िवषय क्रमांक – ९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण  

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९५/२०१४ िद.१९/८/२०१४ 
िवषय - िनयोिजत फ प्रभाग अंतगर्त ना यामधील जलिन:सारण िवषयक सधारणा कामे करणेु बाबत...    

िवषय क्रमांक ९चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४०३     िवषय क्रमांक – १० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा ु  

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/११३५/२०१४ िद.१६/८/२०१४     
िवषय - जलक्षेत्र क्र. बी/५ अंतगर्त MIDC  िबजलीनगर पा या या टाकीचे सभोवती िसमािभतं बांधणे व  

 इतर थाप य िवषयक कामे करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४०४     िवषय क्रमांक – ११ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – िव यतु   
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/४१८/२०१४ िद.२५/०८/२०१४     
िवषय - प्र.क्र.७ काळी िभतं, द तनगर, चोिवसावाडी, आंबा टॉप वडमखवाडी ु  त ेमोशी वखार महामंडळ,  

जना पालखी माु गर् दाभाड ेव ती, हॉटेल बारास शजेारील ू र ता, डी वाय पाटील रोड  ते भोसले 
व ती व आव यकतनेसार इतर र यावर ट्रीटलाईट यव था करणे व नतनीकरण ु ु
करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ११चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४०५     िवषय क्रमांक – १२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – िव यतु   
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/४१९/२०१४ िद.२५/०८/२०१४     
िवषय - देह आळंदी मख्यू ु  र यालगत डी.पी. र यावर पोल बसवन ू LED  िफिटगं करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक १२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४०६     िवषय क्रमांक – १३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२५४/२०१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय -अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बठैक यव था करणे (दसरा मजलाु ) बाबत... 

िवषय क्रमांक १३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४०७     िवषय क्रमांक – १४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी  

सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/४३७/२०१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय- मनपा के्षत्रातील मैलाश दीकरण कद्रांना रंगसफेदी करणे व इतरु   थाप यिवषयक  कामे  

   करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४०८     िवषय क्रमांक – १५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२२१/२०१४ िद.०३/०९/२०१४     
िवषय-गवळीमाथा पंपींग टेशन व सेक्टर १० य़ा आवारात देखभाल द ती व थाप य िवषयक कामे ु  

 करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४०९     िवषय क्रमांक – १६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण  

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३४४/२०१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय- कासारवाडी मलशद्धीकरण कद्रांतगर्तु , इंद्रायणीनगर येथील प्रभाग क्र. २९ म ये से.क्र.७ व १०  

   मधील जलिन:सारण यव थेम ये सधारणा करणेु बाबत... 
िवषय क्रमांक १६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१०     िवषय क्रमांक – १७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण  

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३४३/२०१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय-वाडर् क्र.४६ िवजयनगर येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत िठकाणी  

 जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४११     िवषय क्रमांक – १८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७७१/२०१४ िद.०३/०९/२०१४     
 मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      

वायसीएम ग्णालयातील सवर् वाडर् व िबलींग कश काॅ ऊंटर करीता संगणक टेशनरी पेपर 
सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदा सु.क्र.०४/०२/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होते. यानसार ु
ऑनलाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.एम.के. एंटरप्रायजेस, पणेु , यांचे 
आव यक 10X12 part II (60 GSM), 10X12 part II (60 GSM) व 10X12 part III (60 GSM) (एकण ू ३ 
बाबी) सािह याचे दर एकण रू . .५,८८,६००/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा 
अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा १.४५% ने कमी आहे. मे.एम.के.एंटरप्रायजेस यांचे आव यक संगणक टेशनरी 
पेपर खरेदीकामी एकण रू . .५,८८,६००/- दर ि वकत करणेत आले असन यांचे बरोबर करारनामा ृ ू
करणेत आलेला असन ू प्र ततकामी ू केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१२     िवषय क्रमांक – १९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७६८/२०१४ िद.०३/०९/२०१४     
 मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      

मनपाचे मा.पदािधकारी व अिधकारी यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी मोबाईल व प्रशासन 
िवभागाकडील फ्रिकग मशीन करीता काटे्रज सािह य खरेदीँ ं  करणे कामी कोटेशन नोटीस क्र.२५/२०१४-१५ 
व को.नो.क्र.२२/२०१४-१४ अ वये बंद पाकीटात दरपत्रक मागिवणेत आले होत.े यानसार तीनु -तीन 
दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.इंद इ फोटेक सो यशनू ु , पणेु , यांचे आव यक 
मोबाईल संच Blackberry Curve 9720 ०५ नग (एकण ू १ बाब) सािह याचे दर एकण रू . .९१,५००/- व 
मे.प्राईड टे्रडीगं यांचे आव यक फ्रिकग मशीन करीता काटे्रजँ ं -१० नग सािह याचे दर र. .४०,५००/- 
लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अदंाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा २.०९% ने कमी आहे. मे.इंद ू
इ फोटेक सो यशन यांु चे आव यक मोबाईल उपकरण खरेदीकामी एकण रू . .९१,५००/- व मे.प्राईड टे्रडींग 
यांचे आव यक फ्रिकग मशीन करीता काटे्रजँ ं  खरेदीकामी एकण रू . .४०,५००/- दर ि वकत करणेत आले ृ
असन यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला ू असन ू प्र ततकामी ू केले या संिवदेची मािहती अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१३     िवषय क्रमांक – २० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७७४/२०१४ िद.०४/०९/२०१४     
 मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      

मनपाचे मा.पदािधकारी व अिधकारी यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी मोबाईल संच 
सािह य खरेदीकामी ई.िन.क्र.१९/२०१३-१४ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होत.े यानसार ऑनलाईन ु
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तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.पावरटेक िस टीम, पणेु , यांचे 
आव यक मोबाईल संच-०२ नग (एकण ू १बाब) सािह याचे दर र. .३७,८६०/- व मंजर दराने वाढीव ू १ नग 
सािह याचे दर र. .१८,९३०/- असे एकत्रीत एकण रू . .५६,७९०/- लघ तमदर प्रा त झाले आहेतु . सदरचा 
खचर् हा अदंाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ०.०५% ने कमी आहे. मे.पावरटेक िस टीम यांचे आव यक मोबाईल 
संच खरेदीकामी एकण रू . .५६,७९०/- दर ि वकत करणेत आले असन यांचे बरोबर करारनामा करणेत ृ ू
आलेला आहे. प्र ततकामी ू केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१४     िवषय क्रमांक – २१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.सह आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७८६/२०१४ िद.०५/०९/२०१४     
 मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      

मनपाचे िव िवध िवभागांसाठी कनन उ पादीत िप्रटंरसाठी आव यक टोनर व सटटे भाग ॅ ु
सािह य खरेदीकामी ई.िन.क्र.०८/०१/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होत.े यानसार ु
ऑनलाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.एस.बी.इलेक्ट्रॉिनक्स, पणेु , यांचे 
आव यक टोनर व सटटे भाग ु (एकण बाबी ू १७) सािह यासाठी र. .७,४८,३९१/- व इंद इ फोटेक याच ू
आव यक सटटे भाग ु (एकण बाबीू -१४) सािह याचे दर एकण रू . .५०,५२२/- असे एकत्रीत एकण ू
र. .७,९८,९१३/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अदंाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ७.७९ % ने 
कमी आहे. मे.एस.बी.इलेक्ट्रॉिनक्स यांचे आव यक टोनर व सटटे भाग खरेदीकामी एकण रु ू . .७,४८,३९१/- 
व इंद इ फोटेक याच आव यक सटटे भाग खरेदीकामीू ु  एकण रू . .५०,५२२/- दर असे एकत्रीत एकण ू
र. .७,९८,९१३/- (अक्षरी सात लाख अ या णव हजार नऊश े तरेा फक्त) ि वकत कर यास माृ .सह 
आयक्त यानंी मा यता िदलेली आहेु . प्र ततकामी केले या सिंवदेची मािहती अवलोकनू  करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१५     िवषय क्रमांक – २२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.सह आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७८७/२०१४ िद.०५/०९/२०१४     
िवषय - मनपाचे िव िवध िवभागांसाठी सोनी उ पादीत कंपनीचे आव यक प्रोजेक्टर सािह य खरेदीबाबत... 

िवषय क्रमांक २२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४१६     िवषय क्रमांक – २३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा ु  

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२७१/२०१४ िद.०६/०९/२०१४     
िवषय-  प्रभाग क्र.६ WD 4 टाकीव न िवतरण होणा-या भागात जलवािहनी टाकणेबाबत... 

िवषय क्रमांक २३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४१७     िवषय क्रमांक – २४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४००/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - ताथवड ेव पनावु ळे येथील ता यात येणा-या र यांचे खडीम म क न बीबीएम प दतीने ु  

डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक २४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१८     िवषय क्रमांक – २५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०१/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - थेरगांव वॉडर् क्र.५० मधील यशवंतराव च हाण शाळा इमारतींची रंगसफेदी व थाप य िवषयक  

 कामे करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक २५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४१९     िवषय क्रमांक – २६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०६/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५३ चौधरी पाकर्  वाकड र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक २६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२०     िवषय क्रमांक – २७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०४/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - ताथवड ेयेथे ल मीनगर, गणेशनगर पंडीत पेट्रोल पंपाजवळील, नेवाळेव ती र याचे हॉटिमक्स  

प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक २७ चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४२१     िवषय क्रमांक – २८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०२/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - थेरगांव वॉडर् क्र.५० मधील िविवध र यांम ये हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
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िवषय क्रमांक २८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२२     िवषय क्रमांक – २९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.संिगता भ डवे    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०५/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - पनावळे गावातील अंतगर्त र ते हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेु बाबत... 

िवषय क्रमांक २९चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२३     िवषय क्रमांक – ३० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०८/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - ताथवड ेयेथील िनबंाळकर कायार्लयामागील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४२४     िवषय क्रमांक – ३१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०३/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५३ चौधरी पाकर्  वाकड र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ३१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२५     िवषय क्रमांक – ३२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाु घेरे    अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४०७/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.४९ थेरगांव येथील बापजीबवा पिरसरातील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण ु ु  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४२६     िवषय क्रमांक – ३३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेु  पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४०९/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.४९ मधील पवारनगर भागातील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ३३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२७     िवषय क्रमांक – ३४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.माया बारणे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४१०/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.४२ भाटनगर प्रभागात भाटनगर पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणेबाबत.. 

िवषय क्रमांक ३४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४२८     िवषय क्रमांक – ३५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/४११/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - थेरगांव वॉडर् क्र.५१ गणेशनगर व मंगलनगर मधील र यांम ये हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४२९     िवषय क्रमांक – ३६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त ु यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४१२/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - िचचंवडनेगर म ये िशवनगरी पिरसरातील उवर्िरत र यावर बी यमन प दतीने डांबरीकरण ु  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३०     िवषय क्रमांक – ३७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१७/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५६ भगतिसगं चौक ते कािशद पाकर् कड ेजाणारा १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता  

िवकिसत करणेबाबत... 
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िवषय क्रमांक ३७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४३१     िवषय क्रमांक – ३८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१६/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय -  प्रभाग क्र.५६ येथे मनपा शाळा ते काटेपरम चौकाु पयर्ंतचा १८.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता  

 िवकिसत करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३२     िवषय क्रमांक – ३९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१५/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५६ हॉटेल स टी त े क पत  पयर्ंतचा ृ १८.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकिसत 

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ३९चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३३     िवषय क्रमांक – ४० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१३/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५६ येथील र त ेिवषयक व थाप य िवषयक कामे करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ४०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४३४     िवषय क्रमांक – ४१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१२/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िविवध डी.पी. र यांलगत पदपथ िवकसीत करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ४१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४३५     िवषय क्रमांक – ४२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४११/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५४ िपपंळेिनलख येथील िवशालनगर भागातील अंतगर्त र यांचे हॉटिमक्स प दतीने  

डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३६     िवषय क्रमांक – ४३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४१०/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील रामनगर, सायली पाकर् , आिशवार्द कॉलनी व पिरसरातील  

र ते हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३७     िवषय क्रमांक – ४४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.माया बारणे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४०९/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िव वशांती कॉलनी, िभसे पाकर्  व पिरसरातील र ते  

हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४३८     िवषय क्रमांक – ४५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४०८/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िनसगर् कॉलनी व साई ी सोसायटी येथील र ते हॉटिमक्स  

प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४३९     िवषय क्रमांक – ४६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/४०७/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५६ येथील हॉटेल स टी पिरसरातील र त ेडांबरीकरण करणेृ बाबत... 

िवषय क्रमांक ४६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४४०     िवषय क्रमांक – ४७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांु चे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/४०६/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील कंजीरव तीु , शलेारव ती व पिरसरातील र ते हॉटिमक्स  

प दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४४१     िवषय क्रमांक – ४८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – वै यिकय  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मसाभां/२/कािव/४४४/२०१४ िद.०३/०९/२०१४     
िवषय - िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वै यिकय िवभागाअंतगर्त रा ट्रीय कायर्क्रमाची प्रभावीपणे  

अंमलबजावणी करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ४८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४४२     िवषय क्रमांक – ४९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१८२/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील सनशाईन लाझा, द यम िनबधंक ु कायार्लय पिरसर येथे पे हींग  

लॉक बसिवणे व फटपाथ करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेु बाबत... 
िवषय क्रमांक ४९चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४४३     िवषय क्रमांक – ५० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१९२/२०१४ िद.६/९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील िविवध िठकाणी थाप यिवषयक द तीची काु मे  
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  करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ५०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४४४     िवषय क्रमांक – ५१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/२०/कािव/११७/२०१४ िद.९/९/२०१४     
िवषय - मनपाचे क्रीडा िवभागास खेळाड द तक योजना अंतगर्त गणवेश व आव यक िविवध क्रीडा ू  

       सािह य खरेदीबाबत... 
िवषय क्रमांक ५१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४४५     िवषय क्रमांक – ५२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२८५/२०१४ िद.०६/०९/२०१४     
िवषय - अशद्ध जलउपसा कद्र रावेत येथील ट पा ु ३ व ४ अंतगर्त पंिपगं मिशनरीची वािषर्क पद्धतीने  

देखभाल द ती करणेु बाबत... 
िवषय क्रमांक ५२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४४६     िवषय क्रमांक – ५३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – िव यतु   
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िव यतु /जा/७१२/२०१४ िद.१०/९/२०१४     
िवषय – तरतद वगर् करणेबाबतू ... 

िवषय क्रमांक ५३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४४७     िवषय क्रमांक – ५४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – उ यान  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/२५७/२०१४ िद.१०/९/२०१४     
िवषय - अ के्षित्रय कायार्लयाअतंगर्त प्रभाग क्र.१४ व १७ मधील दभाजक सशोिभकरण करणेु ु बाबत... 

िवषय क्रमांक ५४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४४८     िवषय क्रमांक – ५५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७९३/२०१४ िद.०९/०९/२०१४     
िवषय - मनपाचे िविवध िवभागासाठी एच.पी.व कनन कंॅ .चे आव यक टोनर सािह य खरेदीबाबत... 

िवषय क्रमांक ५५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४४९     िवषय क्रमांक – ५६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – िव यतु   
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/४४७/२०१४ िद.१०/०९/२०१४     
िवषय – क प्रभागातील लघउ योजक प्रक पातील इमारतीकरीता िल ट बसिवणेु बाबत...  

िवषय क्रमांक ५६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४५०     िवषय क्रमांक – ५७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचेु  पत्र क्र.मभां/७/कािव/७९०/२०१४ िद.१०/०९/२०१४     
िवषय - मनपाचे आरोग्य िवभागासाठी िविवध प्रकारचे साफसफाई सािह य खरेदीबाबत... 

िवषय क्रमांक ५७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक –८४५१     िवषय क्रमांक – ५८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – क्रीडा 
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .क्रीडा/अ था-२/कािव/१३६३/२०१४ िद.११/०९/२०१४     
िवषय - िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या जलतरण तलावम ये जीवरक्षक कम मदतनीस  

नेमणक करणेू बाबत... 
िवषय क्रमांक ५८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४५२     िवषय क्रमांक – ५९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.संिगता भ डवे    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१४२/२०१४ िद.११/९/२०१४     
िवषय-प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील िशवशंकर कॉलनी ग ली नं.१ त े४ डाबंरीकरण करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ५९चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 



 16
 
ठराव क्रमांक – ८४५३     िवषय क्रमांक – ६० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२९०/२०१४ िद.११/०९/२०१४     
िवषय - प्रभाग क्र.१७, से.क्र.२६ येथे ना यगह बांधणेृ बाबत... 

िवषय क्रमांक ६०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४५४     िवषय क्रमांक – ६१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२८९/२०१४ िद.११/०९/२०१४     
िवषय - साय स पाकर्  पिरसरात तारांगण उभारणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ६१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४५५     िवषय क्रमांक – ६२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२१६/१४ िद.६/९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७७ अ वये, प्रभाग क्र.११ 

यमनानगरम ये फटपाथ पे हींग लॉक इ यादीची िकरकोळ द ती करणेकामी मेु ु ु .ए.आर.भ डवे 
(िन.र. .९,२१,३६७/- (अक्षरी र. .नऊ लाख एकिवस हजार तीनशे सदस टु ) पेक्षा ४५.५५ %  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 – ८४५६     िवषय क्रमांक – ६३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२१८/१४ िद.६/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, प्रभाग क्र.११ 

म ये िठकिठकाणी थाप य िवषयक कामांची िकरकोळ द ती करणेकामी मेु .ए.आर.भ डवे 
(िन.र. .९,१९,८८६/- (अक्षरी र. .नऊ लाख एकोणीस आठशे शहाऐंशी) पेक्षा ४५.५५%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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



 17
 
ठराव क्रमांक – ८४५७     िवषय क्रमांक – ६४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२२२/१४ िद.६/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७६ अ वये, प्रभाग क्र.५ 

म ये िठकिठकाणी गटसर् करणेकामी मे.नंदे वरी कॉ ट्रक्टर (िन.र. . ९,२४,२६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख 
चोिवस हजार दोनशे चौस ट) पेक्षा ४७.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमु ते मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८४५८     िवषय क्रमांक – ६५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२२०/१४ िद.६/९/२०१४ 
िवषय- प्रभाग क्र.२ ित्रवेणीनगर येथे एफ.आर.पी.वाचनालय बसथांबे एफ.आर.पी. मताु -या  

बसिवणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ६५चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४५९     िवषय क्रमांक – ६६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२३४/१४ िद.६/९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१८ अ वये, प्रभाग क्र.३ 

म ये वॉडर् तरीय योजनेअंतगर्त थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.ओमकार क ट्रक्शन 
(िन.र. .९,२३,९८०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेिवस हजार नऊशे ऐंशी) पेक्षा ४७.३९%  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 – ८४६०     िवषय क्रमांक – ६७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२२४/१४ िद.६/९/२०१४ 
िवषय - प्रभाग क्र.२८ मासळकर कॉलनी येथे ड यु ु-से (लगत) ते मोरवाडी अमते वर कॉलनी पयर्ंत ृ  

 डी.पी.र ता करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ६७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४६१     िवषय क्रमांक – ६८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२२८/१४ िद.६/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६३ अ वये, फ 

प्रभागाम ये आव यकतनेसार िठकिठकाणी बोअरवे स घेणे व बोअरवे सची द ती करणेकामी ु ु
मे.जीवनधारा यबवेु स कं. (अंदाजपत्रकीय दराने (At par)) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. (िन.र. .९,१३,३६३/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख तेरा हजार तीनशे त्रसे ट)) 

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

ठराव क्रमांक – ८४६२     िवषय क्रमांक – ६९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२४२/१४ िद.९/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३१ अ वये, फ के्षत्रीय 

कायार्लय अंतगर्त िनगडी गावठाण उपिवभागाम ये इमारत शाळा इ. भाजी मंडई  व जकातनाके 
इ.िव यतीकरण िवषयक कामे करणेकामी मेु .के.डी.इलेक्ट्रीकल (िन.र. .६,९९,५२३/- (अक्षरी र. .सहा लाख 
न या णव हजार पाचश ेतवेीस) पेक्षा २०.०६%  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 – ८४६३     िवषय क्रमांक – ७० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र. फक्षे/िन/कािव/२३२/१४ िद.६/९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२१ अ वये, फ 

प्रभागाम ये जलक्षेत्र क्र.अ/२ िनगडी पिरसराम ये पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची कामे ु ु
करणेकामी मे.मयश क ट्रक्शन ु (िन.र. .९,१०,३६५/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनश ेपास ट) 
पेक्षा ३७.४० %  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 – ८४६४     िवषय क्रमांक – ७१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सिनु ता वाघेरे    अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२३०/१४ िद.६/९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२४ अ वये, फ 

प्रभागाम ये जलक्षेत्र क्र.अ/४ कदळवाडी िचखली पिरसराम येु  पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची ु ु
कामे करणेकामी मे.प्रांजल काप रेशन (िन.र. .९,११,५२५/- (अक्षरी र. .नऊ लाख अकरा हजार पाचशे 
पंचवीस) पेक्षा ३७.४०%  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 – ८४६५     िवषय क्रमांक – ७२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२३४/१४ िद.६/९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० अ वये, फ 

प्रभागाम ये जलक्षेत्र क्र.अ/९ क णानगर सेृ .नं.२२ पिरसराम ये पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची ु
कामे करणेकामी मे.प्रांजल काप रेशन (िन.र. .९,३०,८९८/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तीस लाख आठशे 
अ या नव) पेक्षा ३७.४०%  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 – ८४६६     िवषय क्रमांक – ७३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२३६/१४ िद.६/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८ अ वये, फ प्रभाग 

अंतगर्त प्रभाग क्र.२८ मासळकर कॉलनी येथे पाणीपरवठा िवषयक कामकाजाचे देखभाल द ती करणे ु ु ु
(सन २०१४-१५) कामी मे.बालाजी इंिजिनअसर् (िन.र. . ९,१०,२७२/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार 
दोनशे बहा तर) पेक्षा ३७.४० %  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 – ८४६७     िवषय क्रमांक – ७४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२३८/१४ िद.६/९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५  अ वये, फ 

प्रभागाम ये जलक्षेत्र क्र.अ/५ फलेनगर जी लॉक पिरसराम ये पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची ु ु ु
कामे करणेकामी मे.िजतद्र प षो तम पाटील ु (िन.र. .९,११,०६१/- (अक्षरी र. .नऊ लाख अकरा हजार 
एकस ट) पेक्षा ३३.८० %  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 – ८४६८     िवषय क्रमांक – ७५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – मािहती व जनसंपकर्  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .माजसं/६/कािव/३११/१४ िद.६/९/२०१४ 
िवषय- िविवध कायर्क्रमांचे ि हडीओ शिटगं करणेकामी झाले या खचार्स काय तर मा यता घेणेबाबतु ... 

िवषय क्रमांक ६६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८४६९     िवषय क्रमांक – ७६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – झोिनप थाप य ु  

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .झोिनपु/ था/िन/कािव/२०२९/१४ िद.११/९/२०१४ 
िवषय - प्रभाग क्र.४१ मधील गांधीनगर झोपडपट्टीम ये खाणीजवळील जने ु १० शौचालय पाडन ू २६  

िस सचे दमजली शौचालय बांधणेू बाबत... 
िवषय क्रमांक ७६चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७०     िवषय क्रमांक – ७७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सहआयुक्त यांचे पत्र क्र.मभां/०४/कािव/५७८/१४ िद.११/९/२०१४ 

मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      
मनपाचे वै यकीय व िविवध िवभागासाठी आव यक  छपाई सािह य खरेदीबाबत को. नो. क्र. 

१६/२०१४-१५, १८/२०१४-१५ व १९/२०१४-१५ अ वये लघ तम कोटेशनधारक मेु .अमत मद्रणालयृ ु , िचचंवड व 
मे.आिशष एटंरप्रायजेस, िचचंवड यांना सदर छपाईकामी एकण रु . .३,३३,४९०/-, दर ि वकती व करारनामा ृ
क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले अस याने प्र ततकामी केले या संिवदेची मािहती अवलोकनु ु  
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८४७१     िवषय क्रमांक – ७८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१३७/१४ िद.११/९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ 

अ वये, प्रभाग क्र.२९ म ये िठकिठकाणी सेवा वािह यांसाठी खोद यात आले या र यांची खडीम म व ु
बीबीएम प दतीने द ती करणेकामी ु M/S  SHREEGANESH  CONSTRUCTION  (िन.र. .१४,००,५६०/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पेक्षा ३२.७०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .९,८९,७०६/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु / घट 
दारानसार फरकाची रक्कु म अदा /वसल करणे बधंनकारक रािहल या अिटस या अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७२     िवषय क्रमांक – ७९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – क प्रभाग िव यतु  

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िव/कप्र/६८०/१४ िद.०९/०९/२०१४ 
मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या  सन २०१४-१५ अंदाजपत्रकाम ये प्र तावा सोबतचे पिरिश ट 

अ-गोषवारा व  पिरिश ट ब-वाढ / घट तक्ताप्रमाणे सादर केले या मख्यालयाकडील िव यत िवषयक ु ु
कामांना  तरतद कमी पडत आहेू . सदर कामांसाठी प्र तावासोबत जोडले या पिरिश ट अ प्रमाणे अंतगर्त 
तरतद वगर् करणे आव यक आहेू . क प्रभाग िव यत िवभागाकडीु ल मख्यालयाकडील िव यत िवषयकु ु   

कामांवरील  सन २०१४-१५ मधील वाढ/घट तरतद विगर्करण तक्ता लेखािशषर्िनहाय ू प्र तावासोबत सादर 
करणेत आलेला आहे. या अनषंगाने तरतद कमी अथवा बदली करणे आव यक आहेु ू . तरी  िव यत ु
िवभागाकडील प्र तावासोबत सादर केले या पिरिश ट अ-गोषवारा व  पिरिश ट ब -वाढ घट तक्ता प्रमाणे 
कामांवरील  वाढ/घट तरतद विगर्करण करणेस मा यताू  देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७३     िवषय क्रमांक – ८० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/०४/कािव/५७९/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      
मनपाचे पधार् कक्ष व थाप य िवभागासाठी आव यक छपाई सािह य खरेदीबाबत 

को.नो.क्र.१२/२०१४-१५ व १३/२०१४-१५ अ वये लघ तम कोटेशनधारक मेु .आनंद एटंरप्रायजेस,  िचचंवड व 
मे.िवशाल एंटरप्रायजेस, रहाटणी यांना सदर छपाईकामी एकण रु . .१,१२,०८०/-, दर ि वकती व करारनामा ृ



 22
क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले ु अस याने प्र ततकामी केले या संिवदेची मािहती ु
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७४     िवषय क्रमांक – ८१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – इ के्षत्रीय कायार्लय, थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.इ/ था/कािव/०२/९२२/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
िवषय - प्रभाग क्र.३१,३२ व ३७ इ. िठकाणी िविवध कायर्क्रमासाठी मंडप यव था व अनषंिगक कामे ु  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ८१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७५     िवषय क्रमांक – ८२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – इ के्षत्रीय कायार्लय, थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.इ/ था/कािव/०२/९२१/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
िवषय - प्रभाग क्र.०६ मोशी मधील िविवध कायर्क्रमासाठी मंडप यव था करणे कामाचे सधारीत खचार्स ु  

मा यता िमळणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ८२चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७६     िवषय क्रमांक – ८३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.माया बारणे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२४६/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६४ अ वये, प्रभाग क्र.५ 

िचखली मशानभमीचे नतनीकरण करणेकामी मेु ु .एस.डी.अजवाणी (िन.र. .९,२४,२२५/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख चोिवस हजार दोनशे पंचवीस) पेक्षा ३९.००%  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 – ८४७७     िवषय क्रमांक – ८४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२४४/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, प्रभाग क्र.१३ 

नगडी गावठाणाम ये फटपाथु , पे हींग लॉक इ.िकरकोळ द तीची कामे करु णेकामी मे.देव क ट्रक्शन 
(िन.र. .९,२४,५२४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार पाचश े चोिवस) पेक्षा ४३.७१ %  कमी) या 



 23
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४७८     िवषय क्रमांक – ८५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२४८/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२३ अ वये, प्रभाग क्र.१३ 

म ये िठकिठकाणी थाप य िवषयक कामाची िकरकोळ द ती करणेकामी मेु .देव क ट्रक्शन 
(िन.र. .९,२४,४४४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार चारशे च वचेाळीस) पेक्षा ४३.७१ %  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 – ८४७९     िवषय क्रमांक – ८६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२६८/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५० अ वये, प्रभाग क्र.४ 

मधील मनपा इमारतीची द ती िवषयक कामे करणेकामी मेु .शभ ी क ट्रक्शन ु (िन.र. .९,२४,३७०/- 
(अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनश ेस तर) पेक्षा ४७.२१%  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 – ८४८०     िवषय क्रमांक – ८७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२५६/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
 

मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३४ अ वये, प्रभाग क्र.४ 
मधील महा मा फलेनगर िशवाजीपाकर्  भागात थाप य िवषयक द तीची कामे करणेकामी मेु ु .देवराज 
डे हलपर (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४७.३९ %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

 
 



 24
 
ठराव क्रमांक – ८४८१     िवषय क्रमांक – ८८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२६०/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ अ वये, प्रभाग क्र.४ 

मधील मनपा शाळा इमारतीची द ती करणेकामी मेु .शभ ी क ट्रक्शन ु (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी 
र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४७.३९%  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 – ८४८२     िवषय क्रमांक – ८९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२५८/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, प्रभाग क्र.४ 

मधील क णानगर भागात थाप य िवषयक द तीची कामे करणेकामी मेृ ु .देवराज डे हलपर 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४७.३९ %  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 – ८४८३     िवषय क्रमांक – ९० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२६२/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४० अ वये, प्रभाग क्र.४ 

मधील से.नं.२० मधील भाजी माकट पिरसरात थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.के कमलेश 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४७.१७%  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 – ८४८४     िवषय क्रमांक – ९१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२६४/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८० अ वये, प्रभाग क्र.५ 

कदळवाडीु , जाधववाडी भागात पे हींग लॉक टाकणेकामी मे.के कमलेश (िन.र. .९,२४,१७९/- (अक्षरी 
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र. .नऊ लाख चोिवस हजार एकशे एकोणऐंशी) पेक्षा ४७.३५%  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 – ८४८५     िवषय क्रमांक – ९२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२६६/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, प्रभाग क्र.४ 

मधील पणार्नगर भागात थाप य िवषयक दु ु ती करणेकामी मे.ओमकार क ट्रक्शन 
(िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४७.३९%  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 – ८४८६     िवषय क्रमांक – ९३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२७०/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५२ अ वये, प्रभाग क्र.५ 

नेवाळेव ती, हरगडेव तीु , िचखली गावठाण या भागात पे हींग लॉक टाकणेकामी मे.ओमकार 
क ट्रक्शन (िन.र. .९,२४,१७९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार एकशे एकोणऐंशी) पेक्षा ४७.३९ %  

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 – ८४८७     िवषय क्रमांक – ९४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२५०/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३६ अ वये, फ के्षत्रीय 

कायार्लय अंतगर्त िनगडी गावठाण उपिवभागातील िदवाब ती यव थे या िफडर पीलर या द ती व ु
अनषंिगक कामे करणेकामी मेु .ओम रेणका एटंरप्रायजेस ु (िन.र. .५,५७,८५५/- (अक्षरी र. .पाच लाख 
स ताव न हजार आठशे पंचाव न) पेक्षा ३४.८६ %  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 – ८४८८     िवषय क्रमांक – ९५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – आरोग्य मख्य कायार्लयु  

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .आ.मु.का./४/कािव/६१२/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -      
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मनपा मख्य इमारतीमधील कॉरीडॉरु , अंतगर्त व बा य 

पिरसराची दैनंिदन साफसफाई व व छता करणेचे काम िनिवदा नोटीस क्रमांक-१० ब/२००४-०५ या 
अनषंगाने मेु .बी. ही.जी.इंिडया िलिमटेड यांना आदेश क्रमांक:- मऔभां/२/कािव/९१/२००५, िदनांक 
२८/६/२००५ अ वये, िदनांक १/७/२००५ पासन ु १ वषर् कालावधीसाठी दे यात आले या कामाची मदत ु
िदनांक ३०/६/२००६ रोजी संप टात आली आहेु . तदनंतर साफसफाई कामा या टीने मा. थायी सिमतीचे 
मा यतनेे सदरचे कामास वळेोवेळी मदतवाढ िदली असन याची मदत िदनांक ु ु ु २८/२/२०१४ रोजी 
संप टात आली आहेु . मनपा मख्यइमारतीची साफसफाईची आव यकता िवचारात घेता माु .आयक्त ु
साहेबांनी िदनांक १/३/२०१४ ते िदनांक ३१/३/२०१४ पयर्ंत १ मिहना कालावधीसाठी मदतवाढ िदली असन ु ु
यासाठी र. .४,७६,२३७/- इतका खचर् अपेिक्षत आहे. याप्रमाणे करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४८९     िवषय क्रमांक – ९६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र.पअक/४/कािव/४५६/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -      
ी.संजय नारायण कलकणीर्ु , कायर्कारी अिभयंता (पयार्वरण) यांना Review the pending 

abattoir project proposals या िवषयावरील िमटींगम ये १० स टबर २०१४ रोजी नवी िद ली येथे 
प्रिशक्षणास उपि थत रािहले अस याने व या अनषंगाने आले या प्रु यक्ष र. .२१,४४४/- (अक्षरी 
र. .एकवीस हजार चारश ेचौ वेचाळीस) चे खचार्स [िवमान प्रवासासह TA/DA] पयार्वरण अिभयांित्रकी 
िवभागाकडील “प्रवास खचर् ”या लेखािशषार्वरील तरतद रु . .३,००,०००/- मधन खचीर् टाकणेस मा यताू  
देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९०     िवषय क्रमांक – ९७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – यशवंतराव च हाण मित ग्णालयृ  

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचे पत्र क्र.वायसीएमएच/पीजी-१/कािव/६८४/१४ िद.१२/०९/२०१४ 
िवषय-यरो सजर्न व यरो सजर्नु ु  बंधपत्रीत वै यकीय अिधकारी प्र येकी एक पदास मंजरी िमळणेबाबतु ... 

िवषय क्रमांक ९७चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४९१     िवषय क्रमांक – ९८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.संिगता भ डवे    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५१/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
िवषय - िचचंवडनेगर म ये रािहले या िठकिठकाणी फटपाथवर व र या या कडनेे पे हींग लॉु क  

बसिवणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ९८चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९२     िवषय क्रमांक – ९९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५२/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५३ अ वये, प्रभाग क्र.५३ 

वाकड येथील पिरसरातील र यावरील ट्रचेस, ख ड,े चर, खडीम म व बीबीएम प दतीने द त ु ु
करणेकामी मे.झंजार क ट्रक्शन ु (िन.र. .११,१९,९९७/- (अक्षरी र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे 
स या नव) पेक्षा ४२.७२% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .६,७३,६११/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार 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 घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९३     िवषय क्रमांक – १०० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५३/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१२ अ वये, मोरया 
िक्रडांगण चौक, काकड े पाकर्  चौक, केशवनगर शाळा चौक येथे सशोिभकरण करणे व कमान ु
उभारणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र. .१४,००,४३७/- (अक्षरी र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पेक्षा 
३९.४० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,९१,०९८/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४९४     िवषय क्रमांक – १०१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५४/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ अ वये, प्र.क्र. २४ 
(प्रभागाचे नांव-प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ ) म ये ब प्रभाग कायार्लय आिण इतर मनपा इमारतींची 
थाप य िवषयक द तीची कामे करणेकामी मेु .राजनंदा एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,२९६/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख दोनशे शहा नव) पेक्षा ३२.८६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .९,८७,१६७/- 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 
दरानसाु र फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९५     िवषय क्रमांक – १०२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५५/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६९ अ वये, प्र.क्र.२१ 
(प्रभागाचे नांव-दळवीनगर) म ये दळवीनगर मख्य र यास फटपाथ करणे व दभाजक करणेकामी ु ु ु
मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .१८,२०,६७९/- (अक्षरी र. . अठरा लाख वीस हजार सहाशे एकोणऐंशी) 
पेक्षा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१०,७०,५५९/- 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 घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९६     िवषय क्रमांक – १०३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५६/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६३ अ वये, प्र.क्र.२४ 
(प्रभागाचे नांव-प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ ) येथे गावड े पाकर् , सदशर्ननगरु , देवधर सोसायटी व इतर 
भागात लॉकची द ती करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मेु .मोटवानी अँ ड स स 
(िन.र. .१३,९९,४९५/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार चारशे पं या नव) पेक्षा ४४.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,२२,९०३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
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 ि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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९७     िवषय क्रमांक – १०४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५९/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१४ अ वये, प्र.क्र.५३ वाकड 
प्रभागातील फटपाथु , पाथवे पे हींग लॉक द ती व देखभाल करणेकामी ु मे.मोटवानी अँ ड स स 
(िन.र. .११,२०,४३९/- (अक्षरी र. .अकरा लाख वीस हजार चारश ेएकोणचाळीस) पेक्षा ४६.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .६,३५,२८९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल याु  ि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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८४९८     िवषय क्रमांक – १०५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६०/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४९ अ वये, प्र.क्र.२२ 
िचचंवड थेरगांव पलाची देखभाल द ती करणेकामी मेु ु .सोहम एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,४३७/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पेक्षा ४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंू जर दराने ू
र. .८,२३,४५७/- 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 बधंनकारक राहील या अटीस अिधु न राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८४९९     िवषय क्रमांक – १०६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६१/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४० अ वये, प्र.क्र.२४ 
(प्रभागाचे नांव-प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षाृ गहृ) म ये ीधरनगर, मािणक कॉलणी, ल मीनगर व इतर भागात 
पे हींग लॉक द ती करणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मेु .सोहम एंटरप्रायझेस 
(िन.र. .१४,००,१४०/- (अक्षरी र. . चौदा लाख एकशे चाळीस) पेक्षा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .८,२३,२८२/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –८५००     िवषय क्रमांक – १०७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६८/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, प्र.क्र.५३ वाकड 
भमकरव तीु , िवनोदेव ती येथे िठकिठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी मे.सोहम 
एंटरप्रायझसे (िन.र. .२३,३३,२९५/- (अक्षरी र. .तेवीस लाख तहेतीस हजार दोनशे पं या नव) पेक्षा 
४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१३,२२,९७८/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०१     िवषय क्रमांक – १०८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६३/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, िचचंवड 
प्र.क्र.२३ म ये आव यक या िठकाणी फटपाथ करणे व पे हींग लॉक बसिवणेकामी मेु .सोहम 
एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,४०७/- (अक्षरी र. .चौदा लाख चारशे सात) पेक्षा ४४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ८,२३,४३९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
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कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०२     िवषय क्रमांक – १०९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६४/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३८ अ वये, िचचंवड 
प्र.क्र.२२ म ये आव यक या िठकाणी फटपाथ करणे व पे हींग लॉक बसिवणेकामी मेु .सोहम 
एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,४०७/- (अक्षरी र. .चौदा लाख चारशे सात) पेक्षा ४४.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,२३,४३९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसाु र 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०३     िवषय क्रमांक – ११० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५७/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५८ अ वये, (सन २०१४-१५ 
किरता) प्र.क्र.२२ िचचंवडगावठाण मधील फटपाथ व पीटबे्रकरची द ती करणे तसेच पे हींग लॉक ु ु
काढन परत बसिवू णेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स (िन.र. .१३,९९,२५८/- (अक्षरी र. .तरेा लाख 
न या नव हजार दोनशे अठ्ठाव न) पेक्षा ४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .८,२२,७६४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा यु  झाला. 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५०४     िवषय क्रमांक – १११ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४५८/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८ अ वये, प्र.क्र. ५३ वाकड 
गावठाण येथे िठकिठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी मे.मोटवानी अँ ड स स 
(िन.र. .२३,३३,२९५/- (अक्षरी र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनश े पं या नव) पेक्षा ४६.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . १३,२२,९७८/- 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 अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०५     िवषय क्रमांक – ११२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६७/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३० अ वये, प्र.क्र.२१ 
(प्रभागाचे नांव-दळवीनगर) म ये दळवीनगर, भोईरनगर, इंिदरानगर व इतर भागात फटपाथ करणेु , 
पे हींग लॉकची द ती करणे व इतर थाप य िवषयक द ती करणेकामी मेु ु .सोहम एंटरप्रायझेस 
(िन.र. .१३,९९,७१६/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार सातशे सोळा) पेक्षा ४४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,२३,०३३/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०६     िवषय क्रमांक – ११३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६२/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७३ अ वये, प्र.क्र.५३ वाकड 
भमकरु व ती, िवनोदेव ती येथे िठकिठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेकामी मे.सोहम 
एंटरप्रायझसे (िन.र. .२३,३३,२९५/- (अक्षरी र. .तेवीस लाख तहेतीस हजार दोनशे पं या नव) पेक्षा 
४६.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१३,२२,९७८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
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ि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 घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०७     िवषय क्रमांक – ११४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६९/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४३ अ वये, प्र.क्र.२१ 
(प्रभागाचे नांव-दळवीनगर) म ये संतोषनगर, उ योगनगर, व इतर भागात फटपाथ करणेु , पे हींग 
लॉकची द ती करणे व इतर थाप य िवषयक द ती करणेकामी मेु ु .सोहम एंटरप्रायझेस 
(िन.र. .१३,९४,३७६/- (अक्षरी र. .तरेा लाख चौर्या नव हजार तीनशे शहा तर) पेक्षा ४४.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,१९,८९३/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५०८     िवषय क्रमांक – ११५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६५/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१३ अ वये, िचचंवड 
प्र.क्र.२२ म ये थम ला ट पटे्ट मारणे व पे हींग लॉक बसिवणेकामी मे.सोहम एंटरप्रायझसे 
(िन.र. .१३,९९,२५८/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार दोनश ेअठ्ठाव न) पेक्षा ४४.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,२२,७६४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम येु  
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५०९     िवषय क्रमांक – ११६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७१/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२५ अ वये, थेरगांव वॉडर् 
क्र.५१ मधील मंगलनगर भागात िठकिठकाणी पे हींग लॉक बसिवणे व थाप य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.प वी एंटरप्रायझसे ृ (िन.र. .२२,४०,८५९/- (अक्षरी र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
एकोणसाठ) पेक्षा ४०.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१४,११,७४१/- 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 ु
अदा/वसल करणेु  बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१०     िवषय क्रमांक – ११७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७२/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, थेरगांव वॉडर् 
क्र.५१ मधील बेलिठकानगर भागात पे हींग लॉक बसिवणे व थाप य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.प वी एंटरप्रायझसे ृ (िन.र. .२२,४०,१९५/- (अक्षरी र. . बावीस लाख चाळीस हजार एकशे पं या नव) 
पेक्षा ३९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१४,३४,८४५/- 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 घेणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५११     िवषय क्रमांक – ११८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.संिगता भ डवे    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७३/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० अ वये, प्र. क्र.२४ 
(प्रभागाचे नांव-प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ ) म ये ता यात येणारे र ते व इतर खडीम म आिण बीबीएु म 
प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.प्रफ ल रामचंद्र जाधव ु (िन.र. .१५,३४,२८७/- (अक्षरी र. .पंधरा लाख 
चौतीस हजार दोनशे स याऐंशी) पेक्षा ४३.०१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .९,१८,११०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
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कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१२     िवषय क्रमांक – ११९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७४/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३१ अ वये, प्र. क्र.२१ 
(प्रभागाचे नाव-दळवीनगर) म ये ता यात येणारे र त े व इतर खडीम म आिण बीबीएम प दतीने ु
डांबरीकरण करणेकामी मे.प्रफ ल रामचंद्र ु जाधव (िन.र. . १४,९३,३६८/- (अक्षरी र. .चौदा लाख या नव 
हजार तीनश ेअडस टु ) पेक्षा ४३.४५% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,८६,७२५/- 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 अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१३     िवषय क्रमांक – १२० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७५/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, प्र. क्र.४२ 
भाटनगर प्रभागात िदशादशर्क फलक व रोड फिनर्चरची कामे करणेकामी मे.प्रफ ल रामचंद्र जाधव ु
(िन.र. .१३,९९,२५८/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार दोनशे अठ्ठाव न) पेक्षा ३६.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,४०,१५४/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५१४     िवषय क्रमांक – १२१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – नागरव ती िवकास योजना 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.अित.आयक्त यांचे पत्र क्रु .नािवयो/१/कािव/६७३/१४ िद.१२/०९/२०१४ 

मा.अित.आयक्त िशफारस केलेप्रमाणे ु -      

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागाकडील िविवध 
क याणकारी योजनां या, अजार्ंची डटेा एं ट्री व ECS न दी  महानगरपािलके या संगणक प्रणािलम ये 
करणेकामी  ई-कोटेशन  अ वये, प्रित डटेा एं ट्री दर मागिवणेत आले होते. यानसार एकण चार प्रा त ु ू
कोटेशन पैकी, पात्र यनतम दराचे कोटेशन मेु .नशनल ग्रप यांनीॅ ु , प्रित डटेा एं ट्री र. .४.९५ हा दर 
यांनी यांचे क्र. NG/09/2014 िदनांक २७/०८/२०१४ चे पत्रा वये कमी क न सधारीत दर प्रित डटेा ु
एं ट्री र. .४.८५ इतका िदलेला आहे. तो ि वकतीस माृ .अित.आयक्त यांनी िदनांक ु २८/०८/२०१४ चे मंजर ू
प्र तावा वये मा यता िदलेली आहे. अंदाजे ४०,००० डटेा एं ट्री व ECS न दीसाठी अंदाजपत्रकीय दराने 
र. .२,००,०००/- इतका खचर् अपेक्षीत आहे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१५     िवषय क्रमांक – १२२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७०/१४ िद.१६/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, िचचंवड प्र.क्र.२३ 
म ये थम ला ट पटे्ट मारणे व पे हींग लॉक बसिवणेकामी मे.सोहम एंटरप्रायझसे (िन.र. .१३,९९,२५८/- 
(अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार दोनशे अठ्ठाव न) पेक्षा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . . ८,२२,७६४/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१६     िवषय क्रमांक – १२३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४७९/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
िवषय - थेरगांव वॉडर् प्र.क्र.५१ मधील ल मीबाई बारणे उ यानाम ये िसमािभतं बांधणे व थाप य  

िवषयक कामे करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १२३चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५१७     िवषय क्रमांक – १२४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४६६/१४ िद.१६/०९/२०१४ 
िवषय - प्र.क्र.५३ वाकड गावठाण येथे िठकिठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक १२४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८५१८     िवषय क्रमांक – १२५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाु घेरे    अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८०/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५४ अ वये, (सन २०१४-१५ 
किरता) प्रभाग क्र.२२ िचचंवडगावठाण येथील शाळांची देखभाल द ती करणेकामी मेु .पांडरंग ु
एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,७०९/- (अक्षरी र. .चौदा लाख सातशे नऊ) पेक्षा ४१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ८,५३,१७९/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५१९     िवषय क्रमांक – १२६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८१/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४१ अ वये, प्रभाग क्र.२२ 
मधील िविवध चौकाचे सशोिभकरण करणेकामी मेु .पांडरंग एंटरप्रायझसे ु (िन.र. .१४,००,४३७/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पेक्षा ४२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .८,३८,३०९/- 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 बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५२०     िवषय क्रमांक – १२७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८२/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२९ अ वये, सन २०१४-१५ 
किरता प्र.क्र.५२ ताथवड े र यांमधील ट्रचेस, क्रॉसकट, ख ड ेबजिवणेकामी मेु .एम.पी.धोत्र ेक ट्रक्शन 
(िन.र. .१४,००,५२२/- (अक्षरी र. .चौदा लाख पाचश े बावीस) पेक्षा ४०.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . . ८,७६,३००/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२१     िवषय क्रमांक – १२८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८३/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६५ अ वये, प्र.क्र.२० 
िचचंवडनेगर म ये ता यात आलेले र ते खडीम म क न बीबीएम प दतीने डांबरीकरण करणेकामी ु
मे.एम.पी.धोत्र े क ट्रक्शन (िन.र. .१७,५०,२४२/- (अक्षरी र. . सतरा लाख प नास हजार दोनशे 
बेचाळीस) पेक्षा ४०.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१०,९५,११८/- 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 ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२२     िवषय क्रमांक – १२९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८४/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६० अ वये, पनावळे ु
िवजयनगर त े जांभे ह ीपयर्ंत र याचे ं दीकरण करणेकामी मे.एम.पी.धोत्र े क ट्रक्शन 
(िन.र. .१९,६०,५१३/- (अक्षरी र. .एकोणीस लाख साठ हजार पाचश े तेरा) पेक्षा ४४.११% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .११,५०,५१७/- 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 बंधनकारु क राहील 
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या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२३     िवषय क्रमांक – १३० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८५/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५१ अ वये, पनावळे ु
ताजणेव ती ते िवजयनगर र याचे ं दीकरण करणेकामी मे.सदाम बीु .गंड क ट्रक्शन ु
(िन.र. .१९,६०,५१३/- (अक्षरी र. .एकोणीस लाख साठ हजार पाचश े तेरा) पेक्षा ४४.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .११,५०,७२३/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२४     िवषय क्रमांक – १३१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८६/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७० अ वये, प्रभाग क्र.२३ 
म ये न याने मतार्या बांधणेकामी मेु .एम.जे.क ट्रक्शन (िन.र. . २०,९९,५१४/- (अक्षरी र. .वीस लाख 
न या नव हजार पाचशे चौदा) पेक्षा ३२.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .१४,९९,०५३/- 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 ु बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२५     िवषय क्रमांक – १३२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८७/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७२ अ वये, ताथवड े येथे 
पाईप गटरची व पे हींग लॉकची कामे करणेकामी मे.एम.जे.क ट्रक्शन (िन.र. .१४,००,१०१/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख एकशे एक) पेक्षा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,९९,६७२/- 
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पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेु रीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२६     िवषय क्रमांक – १३३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८८/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५७ अ वये, धने वर 
पलालगत दो ही बाजला सशोिभकरण करणेकामी मेु ू ु .आिद य एंटरप्रायझसे (िन.र. .१४,००,४३७/- (अक्षरी 
र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पेक्षा ३९.४०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवू दा मंजर दराने ू
र. .८,९१,०९८/- 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 बधंनकारक राहील या अटीसु  अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२७     िवषय क्रमांक – १३४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४८९/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३६ अ वये, ब प्रभागांतगर्त 
आप कालीन कामासाठी टे पो व लेबर परिवु णेकामी मे.िशवम एंटरप्रायझसे महादेव पंढरीनाथ वाघले 
(िन.र. .१३,९९,७६०/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या नव हजार सातशे साठ) पेक्षा ४२.७० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,४२,१६६/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५२८     िवषय क्रमांक – १३५ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९०/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४६ अ वये, प्र.क्र.४२ 
भाटनगर प्रभागात सवर् धिमर्य मशानभमीसाठी कमानी करणेकामी मेु .पांडरंग एटंरप्रायझेस ु
(िन.र. .१३,०८,५३५/- (अक्षरी र. .तरेा लाख आठ हजार पाचश े प तीस) पेक्षा १४.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ११,६८,००५/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५२९     िवषय क्रमांक – १३६ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९६/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५० अ वये, गणेश िवसजर्न 
घाट व चापेकर चौक येथे सशोिभकरण करणे व कमान बांधणेकामी मेु . ी.क ट्रक्शन 
(िन.र. .१४,००,४३७/- (अक्षरी र. .चौदा लाख चारशे सदोतीस) पेक्षा २४.५८% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .११,०९,०२०/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५३०     िवषय क्रमांक – १३७ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९१/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३७ अ वये, प्रभाग क्र.४९ 
थेरगांव बापजीबवानगर येथील स ह नंु ु .९ पिरसरात पे हींग लॉकची कामे करणेकामी मे.पांडरंग ु
एंटरप्रायझसे (िन.र. .१६,१९,४११/- (अक्षरी र. . सोळा लाख एकोणीस हजार चारश ेअकरा) पेक्षा ३६.०१ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१०,८८,०७४/- 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 ु



 42
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५३१     िवषय क्रमांक – १३८ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९२/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, सन २०१४-१५ 
करीता प्र.क्र.४२ भाटनगर येथे थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.देव क ट्रक्शन 
(िन.र. .१९,५८,०८१/- (अक्षरी र. .एकोणीस लाख अठ्ठाव न हजार एक्याऐंशी) पेक्षा ३३.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मंजर दराने रू . . १३,५९,००६/- 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५३२     िवषय क्रमांक – १३९ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९३/१४ िद.१७/०९/२०१४ 

मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१६ अ वये, प्र.क्र.४२ 
भाटनगर येथे टॉमर् वॉटर गटर करणे व पे हींग लॉक बसिवणेकामी मे.एस.डी.अजवानी 
(िन.र. .१३,७८,००४/- (अक्षरी र. .तरेा लाख अ याह तर हजार चार) पेक्षा ३३.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,५६,४०४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसाु र 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५३३     िवषय क्रमांक – १४० 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.माया बारणे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९४/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
िवषय - प्र.क्र.२४ (प्रभागाचे नांव-प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ ) म ये ल मीनगर, देवधर सोसायटी व इतर  

भागात डांबरी र यांचे द ती करणेु बाबत.. 
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िवषय क्रमांक १४०चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८५३४     िवषय क्रमांक – १४१ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.सदगु  कदम     अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९५/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
िवषय - शाह उ यानाम ये थाप य िवषयक कामे करणेु बाबत... 

िवषय क्रमांक १४१चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८५३५     िवषय क्रमांक – १४२ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.माया बारणे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९७/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४७ अ वये, (सन २०१४-१५ 
किरता) प्र.क्र.२२ िचचंवडगावठाण मधील इमारतींची थाप य िवषयक देखभाल दु ती करणेकामी 
मे.एस.डी.अजवानी (िन.र. .१४,००,७०९/- (अक्षरी र. . चौदा लाख सातशे नऊ) पेक्षा ३८.९९  % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,९७,३०१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनु धार्रीत 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 घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८५३६     िवषय क्रमांक – १४३ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु –  मा.सं या गायकवाड    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९८/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
मा.शहर अिभयंता िशफारस केलेप्रमाणे -      

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, प्र.क्र.४२ िपपंरी 
भाजीमंडई र त ेकॉक्रीटीकरण करणेकामी मे.एस.डी.अजवानी (िन.र. . १८,३९,८१५/- (अक्षरी र. .अठरा 
लाख एकोणचाळीस हजार आठशे पंधरा) पेक्षा ३३.९०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवू दा मंजर दराने ू
र. .१२,७६,९२४/- 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 बधंनकारक राहील या अटीु स अिधन राहन यांू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८५३७     िवषय क्रमांक – १४४ 
िदनांक – २३/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/४९९/१४ िद.१७/०९/२०१४ 
िवषय - प्र.क्र.५३ वाकड येथील पिरसरातील र यावरील ट्रचेस,ख ड,ेचर,हॉटिमक्स प दतीने द त ु  

करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १४४चा िवचार िदनांक २८/१०/२०१४ चे सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 
 

    (बाळासाहेब जयवंत तरस) 
                                  सभा यक्ष  

                                   थायी सिमती 
           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 

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

 क्रमांक - नस/४/कािव/८१०/२०१४ 
िदनांक - २४/०९/२०१४ 

 
                                                                नगरसिचव                    

                           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                    िपपंरी - ४११ ०१८. 

 
 

 प्रत - सवर् संबंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारी यांु चेकड े
        पढील योग्य या कायर्वाहीसाठी रवानाु . 
 

 

 

 


