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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी - ४११ ०१८. 
मा.स्थायी सलमती 

काययपत्रिका क्रमािंक - ९४ 

सभावतृतािंत 

 

दिनािंक - ०७/०१/२०१४               वेळ - सकाळी ११.०० वाजता 
 

 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.स्थायी सलमतीची साप्तादहक सभा मिंगळवार,       

दिनािंक ०७/०१/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीमधीि 
महापौर मधुकरराव रामचिंद्र पवळे सभागहृात आयोजजत करणेत आिी होती. सभेस खािीि सन्मा. 
सिस्य उपजस्थत होत.े 
 

 

१)   मा. जगताप नवनाथ ितत ु  -  सभापती  
२)    मा. अपवनाश (िािा) टेकावड े

 ३)  मा. चिंद्रकािंत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. पवनया प्रदिप (आबा) तापकीर 
 ५) मा. सौ.तनपरेु सषुमा राजेंद्र 

 ६)  मा. जगिीश शटे्टी 
 ७)  मा. भािेकर अरुणा दििीप 

 ८) मा. वाघेरे सनुनता राजेश 
 ९) मा. महेशिािा ककसन िािंडगे 
 १०)  मा. धराड ेशकुिं तिा भाऊसाहेब  
 ११) मा. भोंडवे सिंचगता राजेंद्र 
 १२) मा. शेंडगे आशा सखुिेव 
 

 यालशवाय मा.तानाजी लश िंिे – अनत.आयकु्त, मा.झुरे- सह आयकु्त, मा.माने मा.गावड,े 
मा.कुिकणी, मा.ढेरे,  मा.फुिं िे,  मा.खािंडकेकर, मा.िरुगडु,े– सहा.आयकु्त, मा.उल्हास जगताप – 
नगरसचचव, मा.धाडगे – मखु्य िेखापररक्षक, मा.कािंबळे, प्र.शहर अलभयिंता, मा.सरुगडु े – पवकास 
अलभयिंता, मा.पाटीि, - सह शहर अलभयिंता, मा.भोसिे – मखु्यिेखापाि,  मा.डॉ.अननि रॉय - 
आरोग्य वदै्यककय अचधका  , मा.डॉ.मनोज िेशमखु – वदै्यककय अचधक्षक, मा.िधेुकर, मा.ननकम, 
मा.सवणे, मा.काची,  मा.चव्हाण, मा.शरि जाधव, मा.चच िंचवड,े मा.कपपिे, मा.थोरात, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा.िडकत, मा.खाबड,े  मा.जुिंधारे - काययकारी अलभयिंता, मा.उबाळे – प्रशासन अचधकारी 
(लशक्षण मिंडळ) मा.कािंबळे – प्र.लशक्षणाचधकारी (माध्यलमक), मा.साळुिंके - मखु्य उद्यान अचधक्षक, 
मा.चव्हाण – आरोग्य काययकारी अचधकारी,  मा.राऊत, मा.बोिड े – प्रशासन अचधकारी हे अचधकारी 
सभेस उपजस्थत होत.े  

-------- 
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 उपस्थित सन्मा.सदथ्ाांच े सांमतीप्रमाणे खालील ऐनवेळचे ववष् सभा कामकाजात दाखल 
करुन घेणेत आले :- 
पवषय क्र.७५) सापविीबाई फुिे परुस्कार प्रिान करणेकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेबाबत. 
पवषय क्र.७६) िरूसिंचार पवभागािंतगयत तरतिू वगीकरणाबाबत. 
पवषय क्र.७७) नन:समथय (अपिंग), मकुबचधर पवद्याथी/नागररकािंना पी.एम.पी.एम.एि.चे  
            मोफत बसपास िेणेबाबत. 
पवषय क्र.७८) समहु सिंघटकािंचे मिुतवाढीबाबत. 
पवषय क्र.७९) पवक्री न झािेिे ननरोपयोगी/भिंगार सादहतयाचे पनुयमलु्यािंकन करणेबाबत. 
पवषय क्र.८०) सन २०१३-१४ च्या अथयसिंकल्पातीि ड प्रभाग व ड मखु्याियातीि कामािंच्या  
      तरतिुीमध्ये फेरबिि करणेबाबत. मा.सनुनता वाघेरे, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा  
           प्रस्ताव. 
पवषय क्र.८१) प्रभाग क्र.८९ पवशािनगर मधीि सिंध्यानगरी, अक्षयपाकय  व इतर भागात बिंि पाईप  
      गटर करणे व इिंटरिॉकीिंग ब्िॉक पध्ितीने पेव्हीिंग करणे. मा.सनुनता वाघेरे,  
      मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव. 
पवषय क्र.८२) आनिंिधाम स्मशानभमूी तावरे कन्स्रक्शन ऐवजी भगवती स्वयिंरोजगार सेवा सहकारी  
            सिंस्थेिा िेखभाि, सिंरक्षण व साफसफाईकामी िेणे. मा.सनुनता वाघेरे, मा.सषुमा 
            तनपरेु यािंचा प्रस्ताव. 
पवषय क्र.८३) प्रभाग क्र.१९, प्रभाग क्र. ५२ मधीि पवकासकामािंना आवश्यक प्रपि अ   
            नसुार तरतिू वगय करणे.मा.सिंचगता भोंडवे, मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
पवषयक्र.८४)  सािंगवी येथीि लशतोळेनगर त ेममतानगर ननयोजजत १८ मी.रस्ता  
            पवकसीत करणेकरीता रस्तयात बाधीत क्षिेधारक (जागामािकािंना) मोबििा 
            लमळणेकामी मा.सषुमा तनपरेु,मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
पवषय क्र.८५) नन.नो.क्र.जी४ए/१३/०७/-२०११-१२ मधीि अ.क्र.५ अन्वये वॉडय क्र.२७ मधीि कचरा  
            डपेोसाठी लसमालभ िंत बािंधणे.मा.अपवनाश टेकावड,े मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
पवषय क्र.८६) मनपा मखु्य इमारतीसमोरीि मुिंबई-पणेु रस्तयाचे रुिं िीकरण करणे व इतर अनषुिंचगक  
            काम ेकरणेकामी मे.सी.व्ही.कािंड यािंची सल्िागार म्हणून नेमणूक करणेबाबत.   
पवषय क्र.८७) मा.स्थायी सलमती सभा दि.१५/३/१४ रोजी ११.०० ऐवजी ि.ु१.३० वा. आयोजजत           
      करणेबाबत. मा.सनुनता वाघेरे, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव. 

                ----------    

अ)  दिनािंक २४/१२/२०१३ व ३१/१२/२०१३ रोजी झािले्या सभेचा (काययपत्रिका क्रमािंक-९२)       
 सभावतृतािंत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यािंनी प्रकट केिे. 
ब)  मा.चिंद्रकािंत वाळके - मा.स्थायी सलमती ठराव क्रमािंक ५४८५ दि.३१/१२/२०१३ मध्ये 

र.रु.७,११,००,०००/- ऐवजी र.रु. ७,९१,००,०००/- (अक्षरी र.रु. सात कोटी एक्या्णव िाख) 
अशी िरुुस्ती करुन सभावतृतािंत कायम करणेत यावा.  

      मा.सभापती -  मा.स्थायी सलमती ठराव क्रमािंक ५४८५ दि.३१/१२/२०१३ मध्ये 
र.रु.७,११,००,०००/- ऐवजी र.रु. ७,९१,००,०००/- (अक्षरी र.रु. सात कोटी एक्या्णव िाख) 
अशी िरुुस्ती करणेत येऊन तया िरुुस्तीसह दिनािंक ३१/१२/२०१३ रोजी झािले्या सभेचा 
(काययपत्रिका क्रमािंक-९३) सभावतृतािंत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यािंनी प्रकट केिे. 

-------------- 
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ठराव क्रमािंक – ५४८६                       पवषय क्रमािंक – १ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४        पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े       अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/२ब/कावव/६३९/२०१३, दद. १२/१२/२०१३. 
पवषय - वाय.सी.एम.रूग्णाियाची स्थापतय पवषयक पवपवध िरुुस्ती व सधुारणािंची काम ेकरणे. 

पवषय क्रमािंक १ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 
ठराव क्रमािंक – ५४८७        पवषय क्रमािंक – २ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       पवभाग – उद्यान  
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके     अनमुोिक–मा.पवनया तापकीर  
सिंिभय:- मा.अनत.आयकु्त यािंचे पि क्र.उद्यान/१३/कापव/२५३/२०१३, दि.१३/१२/२०१३ 

           पवषय - भोसरी सहि कें द्र उद्यान येथीि झुकझुकगाडी (रॅक रेन) भाडतेतवावर िेणेबाबत. 
       (नन.नो.क्र.६/४-२०१३-१४) 
   पवषय क्रमािंक २ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक –५४८८         पवषय क्रमािंक – ३ 
 दिनािंक – ०७/०१/२०१४       पवभाग – ब प्रभाग  
 सचुक – मा.सषुमा तनपरेु     अनमुोिक–मा.सनुनता वाघरे 
 सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.बप्र/४/कापव/८४६/२०१३, दि.१०/१२/२०१३ 

             मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
      पप िंपरी चचिंचवड मनपा महासिंघ यानी दि.११/१२/१२ नसुार ना नफा ना तोटा कमयचा-यािंसाठी 

मेडीकि स्टोअर साठी जागा मागणी केिी होती. तयानसुार वदै्यककय अचधक्षक यािंनी वाय.सी.एम. 
तळ मजल्यावरीि पोलिस चौकी शजेारीि २० X १२ फुट या मोजमापाची खोिी कमयचारी 
महासिंघास मेडीकि स्टोअर चाि ू करणेसाठी िेणेबाबत लशफारस करणेत आिी आहे. सहाय्यक 
आयकु्त, भलूम जजिंिगी यािंनी दि.२४/०७/२०१३ अन्वये पि क्र.भजूज/१/कापव/१५६/२०१३, दि.२०/४/२०१३ 
पररपिकानसुार पढुीि काययवाही करणेस कळपविेनसुार उपसिंचािक, नरपव यािंनी ननधायररत केिेल्या 
मालसक भाड े िर र.रू.१३.५० प्रती चौ.फुट (सवय मनपा करा व्यनतररक्त) प्रमाणे प्रनतमहा ११ 
मदहन्याचे भाड ेरू.३५,६४०/- व सेवाकर (१२.३६ %) प्रमाणे र.रू.४,४०५/- असे एकुण र.रू.४०,०४५/- 
(अक्षरी र.रू. चाळीस हजार पिंचेचाळीस फक्त) इतकी रक्कम आगाऊ भरून ११ मदहन्याचा भाड े
करार करून घेतिेिा आहे. तसेच जागेचा आिेश क्र.बप्र/४/कापव/८२७/२०१३, दि.२५/११/२०१३ व ताबा 
दिनािंक २५/११/२०१३ रोजी िेणेत आिेिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
 
 
ठराव क्रमािंक – ५४८९               पवषय क्रमािंक – ४ 



 

 

4 

दिनािंक – ०७/०१/२०१४           पवभाग–करआकारणी व 
करसिंकिन 

सचुक – मा.अरुणा भािेकर     अनमुोिक–मा. पवनया तापकीर 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.कर/मखु्य/५/कापव/८८८/२०१३, दि.१६/१२/२०१३ 

   पवषय – सन २०१४-२०१५ या सरकारी वषायकररता कराचे व करेततर बाबीिंचे िर ननजश्चतीबाबत. 
    पवषय क्रमािंक ४ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५४९०         पवषय क्रमािंक – ५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – स्थापतय बीआरटीएस  
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े    अनमुोिक–मा.चिंद्रकािंत वाळके  
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.स्था/बीआरटीएस/८२१/२०१३, दि.१८/१२/२०१३ 

   पवषय - नालशक फाटा उड्डाणपिु त ेकस्पटेवस्ती पयतं ४५ मी.रुिं ि बीआरटीएस रस्ता पवकसीत  

          करणे (ननपविा क्र.०२/२००९-२०१०) भाववाढ फरक अिा करणेबाबत.  

पवषय क्रमािंक ५ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 
 
ठराव क्रमािंक – ५४९१         पवषय क्रमािंक – ६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग– झोननप ूस्थापतय  
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:-मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.झोननपू/थिा/नन/कावव/१२०५/२०१३,दद.२०/१२/२०१३ 

         मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
मनपाच्या झो.नन.प.ूस्थापतय पवभागाकडीि नन.नो.क्र.१/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.४१ अन्वये, प्रभाग 
क्र.४१ मधीि गािंधीनगर झोपडपट्टय्ा मध्ये सिुभ शौचािया जवळीि जुने १४ शौचािय पाडून 
२६ लसट्सचे िमुजिी शौचािय बािंधणेकामी मे.अननकेत एन्टप्रायजेस (नन.र.रू.३४,०३,८४८/- 
[र.रू.चौजततस िाख तीन हजार आठश ेआठे्ठचाळीस] पके्षा १४.९७ % जास्त) या ठेकेिाराकडुन 
ननपविा मिंजुर िराने र.रू. ३९,१३,४०४/- पयतं काम करून घेणे तसेच ननयमानसुार व 
ननपविेमधीि  ननपविा अटी शती प्रमाणे मटेररयिच्या ननचधयरीत केिेल्या बलेसक िरामध्ये 
किं िाट कािावधी मध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/ वसिु करणे 
बिंधनकारक रादहि या अटीस अचधन राहून तयािंचे बरोबर कामाचा करारनामा करून घेणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 --------- 
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ठराव क्रमािंक – ५४९२         पवषय क्रमािंक – ७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – झोननप ूस्थापतय  
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी      अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े

 सिंिभय:-मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.झोननपू/थिा/नन/कावव/१२०६/२०१३,दद.२०/१२/२०१३ 
          मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 

     मनपाच्या झो.नन.प.ूस्थापतय पवभागाकडीि नन.नो.क्र.१/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.२० 
अन्वये, प्रभाग क्र.४१ मधीि गरुूिततनगर झोपडपट्टय्ा मध्ये जुने ०६ लसट्सचे शौचािय पाडून 
२६ लसट्सचे िमुजिी शौचािय बािंधणेकामी मे.अपवष्कार कन्स्रक्शन (नन.र.रू.३३,९५,५१९/- 
[र.रू.तहेतीस िाख पिंच्यान्नव हजार पाचश े एकोणीस] पेक्षा ६.४३ % जास्त) या ठेकेिाराकडुन 
ननपविा मिंजुर िराने र.रू.३६,१३,८५१/- पयतं काम करून घेणेस तसेच ननयमानसुार व 
ननपविेमधीि  ननपविा अटी शती प्रमाणे मटेररयिच्या ननधायरीत केिले्या बेलसक िरामध्ये किं िाट 
कािावधी मध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक रादहि 
या अटीस अचधन राहून तयािंचे बरोबर कामाचा करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 ठराव क्रमािंक – ५४९३         पवषय क्रमािंक – ८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके     अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे 
सांदभभ:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पापु/६/कावव/१३२६/२०१३, दद.२६/१२/२०१३ 

        मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
   मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.३७ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/१ त े ८ पा्याच्या टाकीवरीि पवतरण व्यवस्थेसाठी ठेकेिारी पध्ितीने मजुर 
परुपवणेकामी मे.शभुम उद्योग (नन.र.रू.५६,२८,६३४/- [अक्षरी र.रू. छपन्न िाख अठ्ठावीस हजार 
सहाश ेचौतीस] पेक्षा ५.३८७ % कमी) (ककमान वेतन िरानसुार) (भाववाढ फरक किमासह) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
ठराव क्रमािंक – ५४९४         पवषय क्रमािंक – ९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े         अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सांदभभ:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पापु/६/कावव/१३२७/२०१३, दद.२६/१२/२०१३ 

        मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
  मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.७३ अन्वये, 
जिक्षेि क्र.ड/९ त े१५ पा्याच्या टाकीवरीि पवतरण व्यवस्थेसाठी  ठेकेिारी पध्ितीने  मजुर 
परुपवणे कामी मे.शभुम उद्योग (नन.र.रू.३६,८०,८३५/- [अक्षरी र.रू. छततीस िाख ऐिंशी हजार 
 आठश ेपस्तीस] पेक्षा ५.३६८ % कमी) (ककमान वेतन िरानसुार) (भाववाढ फरक  
 किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ------- 
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 ठराव क्रमािंक – ५४९५       पवषय क्रमािंक – १० 
 दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
 सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
 सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पापु/६/कावव/१३२८/२०१३, दद.२६/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
              मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.३३ अन्वये, ब प्रभागािंतगयत जिक्षेि क्र.बी/१ त ेबी/४ मध्ये पवतरण व्यवस्थेमध्ये 
सधुारणा करणेसाठी पाईपिाईन टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू. ४२,०१,६३९/- 
[अक्षरी र.रू.बेचाळीस िाख एक हजार सहाश े एकोणचाळीस] पेक्षा १६.२३९ % कमी) 
(भाववाढ फरक किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
---------- 

ठराव क्रमािंक – ५४९६       पवषय क्रमािंक – ११ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मध्यवती भािंडार 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.जगिीश शटे्टी  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.मभाां/५/कावव/९७३/२०१३,दद.२६/१२/२०१३ 

               मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
    ई-गव्हयनन्स पवभागाकडीि मनपाचे िोन नवीन प्रभाग (ई आणण फ)चाि ूकरणे 
साठी UPS600VA Offline मागणी पवचारात घेता यापवूीचे ई-नन.क्र.३०/१३-१४ अन्वये 
प्राप्त िघतुतम िरानसुार मे.एम.के एिंटरप्रायजेस, पणेु-३० यािंचे कडून ७० नग यपुीएस 
िर र.रु.२,२५०/- प्रती नगा प्रमाणे खरेिी करणेस व तयाकामी येणा-या र.रु.१,५७,५००/- 
[अक्षरी र.रू.एक िाख सततावन्न हजार पाचश]े चे खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५४९७       पवषय क्रमािंक – १२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     ववभाग–जलशुदीकरण, ववद््ुत  
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.जशुके/वव/कावव/१/४५/२०१३, दद.२७/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
       मनपाच्या पनुावळे येथीि पा्याची टाकी भरणे करीता वीज परुवठा घेणे 
कामी र.रू.६,७५,३३०/- (अक्षरी र.रू.सहा िाख पिंच्याहततर हजार तीनश ेतीस) १.३ % 
पययवेक्षण फी, अनामत रक्कम व इतर चाजेस म.रा.पव.पव.किं .मयाय. यािंना अिा करणेस 
मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
 

 
ठराव क्रमािंक – ५४९८       पवषय क्रमािंक – १३ 
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दिनािंक – ०७/०१/२०१४     ववभाग–जलशुध्दीकरण, 
पाणीपुरवठा  
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.जशकेु/पाप/ुआस्था२/कापव/१०३९/२०१३,  
       दि.२७/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
 24 X 7 पाणी परुवठ्याच्या DPR च्या पिव्यवहारा बाबतच्या कामासाठी ननमायण 
भवन दिल्िी येथे उपजस्थत रहाणेस मा. आयकु्त यािंचे तोंडीसचुनेनसुार पणेु–दिल्िी–
पणेु असा पवमान प्रवास श्री.प्रवीण पवठ्ठि िडकत, काययकारी अलभयिंता, जिशधु्िीकरण 
कें द्र, पाणीपरुवठा यािंनी स्वखचायने केिेिा असल्याने तयािंना केिेिा प्रवास खचय  
र.रु.२३,१०७/- (अक्षरी तवेीस हजार एकश े सात) अिा करणेस तसेच सिरचा खचय 
पाणीपरुवठा पवभाग मखु्य कायायियाकडीि “प्रवासभतता”या िेखालशषयकातनू खची 
टाक्यास मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५४९९        पवषय क्रमािंक – १४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग –झोननप ूस्थापतय  
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:-मा.सक्षम प्राधिकारी तिा सहा.आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.झोननपू/थिा/नन/कावव/१२२१/२०१३,  
       दद.२७/१२/२०१३ 

                 मा.सक्षम प्राचधकारी तथा सहा.आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
 मनपाच्या झो.नन.प.ूस्थापतय पवभागाकडीि नन.नो.क्र.२/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.२३ 
अन्वये, वॉडय क्र.१० मध्ये अिंजठानगर झोपडपट्टीमध्ये स्थापतय पवषयक कामािंची 
िेखभाि व िरुुस्ती करणेकामी मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन (नन.र.रू.७,४६,३९६/- [र.रू. 
सात िाख शहेेचाळीस हजार तीनश ेशहान्नव] पेक्षा ३०.३३ % कमी) या ठेकेिाराकडुन 
ननपविा मिंजुर िराने र.रू.५,२०,०१४/- पयतं काम करून घे्यास बिंधनकारक राहीि या 
अटीस अचधन राहून तयािंचे बरोबर कामाचा करारनामा करून घेणेत आिा असनू, 
कामाचा आिेश िे्यात आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५००        पवषय क्रमािंक – १५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – झोननप ूस्थापतय  
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.सक्षम प्राधिकारी तिा सहा.आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.झोननपू/थिा/नन/कावव/१२२०/२०१३,  
        दद.२७/१२/२०१३ 

                 मा.सक्षम प्राचधकारी तथा सहा.आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या झो.नन.प.ूस्थापतय पवभागाकडीि नन.नो.क्र.२/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.४ 
अन्वये, वॉडय क्र.२९ मधीि झोपडपट्टीमध्ये अिंतगयत स्थापतय पवषयक कामािंची िरुुस्ती 
करणेकामी मे.व्यिंकटेश्वरा कन्स्रक्शन (नन.र.रू.६,५३,५४०/- [र.रू.सहा िाख िपेन्न 
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हजार पाचश े चाळीस] पेक्षा ३१.६० % कमी) या ठेकेिाराकडुन ननपविा मिंजुर िराने 
र.रू.४,४७,०२१/- पयतं काम करून घे्यास बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहून 
तयािंचे बरोबर कामाचा करारनामा करून घेणेत आिा असनू, कामाचा आिेश िे्यात 
आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०१        पवषय क्रमािंक – १६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  

          सिंिभय:- मा.मिंिाककनी ठाकरे, मा.पवमि काळे यािंचा प्रस्ताव. 
     मा.कक्रडा सलमती सभा दि.१८/१२/२०१३ ठराव क्र.६६ नसुार, पप िंपरी चचिंचवड 
महानगरपालिकेच्यावतीने महाराष्र राज्य कबड्डी असो., पणेु जजल्हा कबड्डी असो. 
यािंचे मान्यतनेे व क्रािंती क्रीडा मिंडळ, पप िंपळे सौिागर यािंचे सहकायायने प्रभाग क्र.५५ 
रहाटणी, पप िंपळे सौिागर स.निं.७०, लशवाजी चौक त ेकाटे वस्ती रोड या दठकाणी माहे 
जानेवारी / फेब्रवुारी २०१४ मध्ये महापौर चषक राज्यस्तर कबड्डी स्पधाय २०१३-१४ 
आयोजजत करणेस व तयाकामी येणा-या र.रु.३५,३९,६०८/- चे खचायस मान्यता तसेच 
मिैान तयार करणे, स्टेज मिंडप, टेबि, खुच्याय व्यवस्था खचय र.रु.७,९६,०००/- हा 
स्थापतय पवभाग, सिंबिंचधत प्रभाग व पवद्यतु, जस्पकर, माईक व्यवस्था खचय 
र.रु.२,००,०००/- हा पवद्यतु पवभाग सिंबिंचधत प्रभाग यािंचे िेखालशषायतनू खची टाकणेस 
व उवयररत खचय र.रु.२५,४३,६०८/- हा क्रीडा पवभागाचे महापौर चषक पवपवध क्रीडा स्पधाय 
या िेखालशषायतनू खची टाकणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०२        पवषय क्रमािंक – १७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 

          सिंिभय:- मा.मिंिाककनी ठाकरे, मा.प्रसाि शटे्टी यािंचा प्रस्ताव – 
    मा.क्रक्रडा सलमती सभा दद.१८/१२/२०१३ ठराव क्र.६७ नुसार, वप ांपरी धचांचवड 
महानगरपाललकेच््ावतीने दद थपोटसभ कराटे-दो असोलशएशन, पुणे डडस्थिक्ट ्ाांच ेमान््तनेे पुणे 
स्जल्हा थपोर्टभस कराटे असोलशएशन व ्ुवा आिार सांघाच े ्ुवा कराटे िेननांग सेंटर ्ाांच े
सहका्ाभने वॉडभ क्र.१८ क्रकवळे ववकासनगर ्ेिील म.न.पा. प्रािलमक शाळेच ेमादान ्ेिे माहे 
जानेवारी २०१४ मध््े महापौर चषक स्जल्हाथतर कराटे थपिाभ २०१३-१४ आ्ोस्जत करणेस व 
त््ाकामी ्ेणा-्ा र.रु.३,९४,८००/- च ेखचाभस मान््ता तसेच मादान त्ार करणे, थटेज मांडप, 
टेबल, खुच््ाभ व््वथिा खचभ र.रु.१,००,०००/- हा थिापत्् ववभाग सांबांधित प्रभाग व ववद््ुत, 
स्थपकर, माईक व््वथिा खचभ र.रु.३०,०००/- हा ववद््ुत ववभाग सांबांधित प्रभाग ्ाांच े
लेखालशषाभतून खची टाकणेस व उवभररत खचभ र.रु.२,६४,८००/- हा क्रीडा ववभागाच ेमहापौर चषक 
ववववि क्रीडा थपिाभ ्ा लेखालशषाभतून खची टाकणेस मान््ता देणेत ्ेत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
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ठराव क्रमािंक – ५५०३        पवषय क्रमािंक – १८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
सचुक – मा.अरुणा भािेकर     अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 

          सिंिभय:- मा.मिंिाककनी ठाकरे, मा.प्रसाि शटे्टी यािंचा प्रस्ताव – 
     मा.कक्रडा सलमती सभा दि.१८/१२/२०१३ ठराव क्र.६८ नसुार, पप िंपरी चचिंचवड 
महानगरपालिकेच्यावतीने, पणेु जजल्हा फुटबॉि असोलशएशन व वेस्टनय इिंडडया फुटबॉि 
असो. यािंचे मान्यतनेे व स्व.राजेश बहि स्पोटसय एन्ड सोशि फािंऊडशेन, सिंत 
तकुारामनगर, पप िंपरी ४११ ०१८. यािंचे सहकायायने डॉ.बाबासाहेब आिंबेडकर क्रीडा सिंकुि, 
सिंत तकुारामनगर, पप िंपरी ४११ ०१८ माहे जानेवारी / फेब्रवुारी २०१४ मध्ये महापौर 
चषक राज्यस्तर फुटबॉि स्पधाय २०१३-१४ आयोजजत करणेस व तयाकामी येणा-या 
र.रु.२९,८५,४२३/- चे खचायस मान्यता तसेच मिैान तयार करणे, स्टेज मिंडप, टेबि, 
खुच्याय व्यवस्था खचय र.रु.१०,६०,०००/- हा स्थापतय पवभाग सिंबिंचधत प्रभाग व पवद्यतु, 
जस्पकर, माईक व्यवस्था खचय र.रु.७,५०,०००/- हा पवद्यतु पवभाग सिंबिंचधत प्रभाग यािंच े
िेखालशषायतनू खची टाकणेस व उवयररत खचय र.रु.११,७५,४२३/- हा क्रीडा पवभागाच े
महापौर चषक पवपवध क्रीडा स्पधाय या िेखालशषायतनू खची टाकणेस मान्यता िेणेत येत 
आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५०४       पवषय क्रमािंक – १९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  

          सिंिभय:- मा.मिंिाककनी ठाकरे,मा.पवमि काळे यािंचा प्रस्ताव. 
     मा.कक्रडा सलमती सभा दि.१८/१२/२०१३ ठराव क्र.६९ नसुार, मा.कायायध्यक्ष, पनुा 
डडजस्रक्ट इिंटर ऑकफसेस स्पोटस ्य असोलशएशन यािंनी दि.२५/११/१३ च े पिान्वये पनुा 
डडजस्रक्ट इिंटर ऑकफसेस स्पोटस ्य असोलसएशन माफय त सन २०१३-१४ मध्ये घे्यात 
येणा-या इिंटर ऑकफसेस स्पोटसय कॉम्पीदटशन कररता ५ खळेािंच े स्पधांसाठी 
र.रु.८८,१००/- आचथयक परुस्कार िेणेकामी कळपविे आहे.  पनुा डडजस्रक्ट इिंटर 
ऑकफसेस स्पोटस ्य असोलसएशन माफय त सन २०१३-१४ मध्ये घे्यात येणा-या इिंटर 
ऑकफसेस स्पोटसय कॉम्पीदटशन कररता पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेकडून ५ खेळािंच े
स्पधांसाठी र.रु.८८,१००/- आचथयक परुस्कार िेणेकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५०५       पवषय क्रमािंक – २० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६८७/२०१३,दद.२१/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ 
मधीि अ.क्र.९२ अन्वये, उतकषाय क्िास पररसरात व अिंतगयत भागातीि पा्याचा 
ननचरा होणेसाठी दठकदठकाणी पाईप टाकणे व नपवन ब्िॉक बसपवणेकामी म.ेिेव 
किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास हजार सातश)े पेक्षा 
२९.९८९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१२,८६,९६७/- पयतं काम 
करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार 
िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिले्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 
झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या 
अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाचे 
अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०६         पवषय क्रमािंक – २१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – अ प्रभाग 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.प्रभाग अचधकारी यािंचे पि क्र.अप्र/नन/कापव/९९५/२०१३, दि.१२/११/२०१३ 

                 मा.प्रभाग अचधकारी यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या अ प्रभाग कायायियाकडीि नन.नो.क्र.१/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.२ 
अन्वये, प्रभाग क्र.१७ मधीि स्रेंचेस खडीमरुुम, बी.बी.एम. पध्ितीने डािंबरीकरण 
करणेकामी मे.श्रीगणेश कन्स्रक्शन (नन.र.रू.७,००,२७८/- [अक्षरी र.रू.सात िाख िोनश े
अठ्ठय्ाहततर] पेक्षा २२.८२० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०७        पवषय क्रमािंक – २२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६८८/२०१३,दद. ३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ 
मधीि अ.क्र.१८ अन्वये, प्रभाग क्र.४ मध्ये लशवाजी व जजजामाता पाकय  पररसरातीि 
रस्तयािंचे कडनेे पेव्हर ब्िॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.आर.एम.एन्टरप्रायजेंस 
(नन.र.रु.२८,०१,१२०/- (अक्षरी र.रु. अठ्ठावीस िाख एक हजार एकश ेवीस) पके्षा  
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७.१८० % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१८,४७,६४७/- पयतं 
काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे डािंबर, 
लसमेंट, िोखिंड या तीनही मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट 
कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 
बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन  तयािंचेबरोबर करारनामा करून घे्यास 
मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०८        पवषय क्रमािंक – २३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६८९/२०१३,दद. ३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ 
मधीि अ.क्र.२८ अन्वये, प्रभाग क्र.४ मध्ये पणुायनगर व लशवतजेनगर पररसरातीि 
रस्तयािंचे कडनेे पवे्हर ब्िॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.आर.एम.एन्टरप्रायजेंस (नन.र.रु. 
२८,०१,१२०/- (अक्षरी र.रु. अठ्ठावीस िाख एक हजार एकश े वीस) पके्षा ३७.२८० % 
कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१८,४४,७०६/- पयतं काम करुन घेणेस 

तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे डािंबर, लसमेंट, िोखिंड या 
तीनही मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी 
वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 
अचधन राहुन  तयािंचेबरोबर करारनामा करून घे्यास मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५०९        पवषय क्रमािंक – २४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६९०/२०१३,दद. ३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच््ा थिापत्् ववभागाकडील  नन.नो.क्र.अ मुख््ाल्/HO/१८/२०१३-१४ मिील 
अ.क्र.०७ अन्व्े, प्रभाग क्र.५ मिील नेवाळेवथती व हरगडुवेथती मिील रथत े खडीमुरुमाच े
करणेकामी मे.पाांडूरांग एन्टरप्रा्जेंस (नन.र.रु.३१,५०,८५८/- (अक्षरी र.रु. एकतीस लाख पन्नास 
हजार आठशे अठ्ठावन्न) पेक्षा ४०.०० % कमी सुिाररत दर ४०.०७ % कमी)  ्ा ठेकेदाराकडुन  

ननववदा मांजुर दराने  र.रु.१९,८२,७२५/- प्तं काम करुन घेणेस तसेच नन्मानुसार व 
ननववदेमिील ननववदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानुसार कां त्राट कालाविीमध््े झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बांिनकारक राहील ्ा अटीस अधिन राहुन  
त््ाांचबेरोबर करारनामा करून घेण््ास मान््ता देणेत ्ेत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५१०             पवषय क्रमािंक – २५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – वदै्यककय 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.वाद््/१अ/कावव/१३१५/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच ेवायसीएम रुग्णाियात पेडडयारीक सजयनची 
आवश्यकता असल्याने सिरचे पि ६ मदहनेच े कािावधीसाठी एकत्रित मानधनावर 
तातपरुतया स्वरुपात हिंगामी पध्ितीने भरणे आवश्यक आहे. सिरचे पेडडयारीक सजयन हे 
एक पि भरणेकामी वतयमानपिात जादहरात प्रलसध्ि करुन Walk In Interview पध्ितीने 
मिुाखती घेऊन आिेशाचे दिनािंका पासनु सहा मदहनेचे कािावधीसाठी र.रु.70,000/- 

िरमहा एकत्रित मानधनावर भरणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५११       पवषय क्रमािंक – २६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – जिनन:सारण 

सचुक – मा.अरुणा भािेकर         अनमुोिक – मा.सनुनता वाघेरे 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.जनन/२/कावव/१०००/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

           मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या जिननिःसारण पवभागाकडीि नन.नो.क्र.४/५८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.१५ अन्वये, आकुडी मिैाशधु्िीकरण प्रकल्पा अिंतगयत प्रभाग क्र.१० मध्ये 
आवश्यकत ेनसुार जिननिःसारण नलिका टाकणेकामी मे.व्ही.एम.मातरेे इन्रा.इ.प्रा.लि. 
(नन.र.रू. ३५,०१,३६७/- [अक्षरी र.रू.पस्तीस िाख एक हजार तीनश े सिसुष्ट] पेक्षा 
१६.६२९ % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून 
घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५१२        पवषय क्रमािंक – २७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – जिनन:सारण 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके     अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.जनन/२/कावव/९९९/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

     पवषय - नन.नो.क्र.४/५८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.४५ वरीि कामाचा करारनामा  

            करणेस मिंजरूी लमळणेबाबत.  

       पवषय क्रमािंक २७ चा पवचार पढुीि सभेच्या वळेी कर्यात यावा. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 --------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५१३        पवषय क्रमािंक – २८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – जिनन:सारण 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.पवनया तापकीर  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.जनन/२/कावव/९९८/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

           मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या जिननिःसारण पवभागाकडीि नन.नो.क्र.४/५८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.२७ अन्वये, चचिंचवड मिशधु्िीकरण कें द्रािंतगयत पवद्यानगर येथे आवश्यकत ेनसुार 
ड्रनेेज िाईन टाकणेकामी म.ेछोटेिाि चौहान (नन.र.रू.३४,९९,८६२/- [अक्षरी र.रू. चौतीस 
िाख नव्यान्नव हजार आठश े बासष्ट] पेक्षा २८.०० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५१४       पवषय क्रमािंक – २९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग– माध्यलमक लशक्षण 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.अनत.आयकु्त यािंच ेपि क्र.मा/लश/३/कापव/१९८/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.अनत.आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
  पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यलमक लशक्षण पवभागािंतगयत 18 माध्यलमक 

पवद्यािये काययरत आहे. इयतता 10 वी परीक्षा माचय 2013 या कािावधीत 
एस.एस.सी परीक्षेच ेआयोजन केिे असिेने परीक्षा कें द्रावर पवद्याथी सिंख्या पवचारात 
घेता तातडीने इतर पवियाियातनू बेंच उपिब्ध करावे िागतात तसचे सिरच े
कामकाज हे एस.सी.सी परीक्षा कामकाज असिेने बेंच वाहतकू करणेकामी माध्यलमक 
पवियािय पप िंपळे गरुव , माध्यलमक पवियािय खराळवाडी तसेच माध्यलमक पवियािय 
वाकड  यािंनी बेंच वाहतकुीसाठी कोटेशन न काढता तातडीने थेट पद्घतीने खचय केिा 
असनु खचायचा तपलशि खािीि प्रमाणे आहे.  

  

अ.क्र. माध््लमक ववद्ाल्ाच ेनाव एकुण खचभ रक्कम 
रुप्े 

१ माध््लमक ववद्ाल् वपांपळे गुरव ८,४००/- 
२ माध््लमक ववद्ाल् खराळवाडी ३,०००/- 
३ माध््लमक ववद्ाल् वाकड ३,०००/- 

 

सिरचा खचय मखु्याध्यापकािंनी कोटेशन न काढता थेट पद्घतीने स्वत: केिा असल्याने 
सिरच्या प्रतयक्ष खचायस व बीि अिायगीस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५१५        पवषय क्रमािंक – ३० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग–मादहती व जनसिंपकय   
सचुक – मा.पवनया तापकीर     अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.जसिं/६/कापव/७५५/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने क्रािंतीज्योती सापविीबाई फुिे जयिंती 
महोतसव दिनाननलमतत दि.३/१/२०१४ रोजी महातमा फुिे पतुळा, पप िंपरी येथ े पवपवध 
प्रबोधनातमक काययक्रमािंचे आयोजन कर्यात आिेिे आहे. तया अिंतगयत व्याख्यात ेव 
कवी यािंचे मानधन, रािंगोळी, फ्िेक्स बॅनर, चहापान, नाष्टा इ. व्यवस्थेसाठी अिंिाज ेखचय 
र.रु.२७,०००/- (अक्षरी र.रु. सततावीस हजार) अपेक्षक्षत आहे. सिरचा खचय थेट पध्ितीने 
होणार असनू तयास कायोततर मान्यता  िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५१६        पवषय क्रमािंक – ३१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – वदै्यककय 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.वाद््/१अ/कावव/१३१६/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     बी.जे.वदै्यकीय महापवद्यािय यािंचेमाफय त आयोजजत कर्यात आिेल्या 40 
व्या वापषयक पररषिेकररता िेणगी म्हणून र.रु.1,00,000/- (अक्षरी र.रु.एक िाख) अिा 
करणेस तसेच सिर पररसिंवािासाठी पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या 20 वदै्यकीय 
अचधका-यािंना नामननिेलशत करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५१७       पवषय क्रमािंक – ३२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मखु्यिेखापरीक्षण 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.मुख््लेखापरीक्षक ्ाांच ेपत्र क्र.मुलेप/१/कावव/१३६०/२०१३, दद.२७/१२/२०१३ 
    मखु्यिेखापररक्षण पवभागामध्ये काययरत असणा-या कमयचा-यािंनी रजा 
मिंजूरीकामी सािर केिेल्या पवनिंती अजायनसुार प्रस्तावा सोबतचे प्रपि ‘अ’ मध्ये 
िशयपविेप्रमाणे रजा मिंजूरीस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ----------  
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ठराव क्रमािंक –  ५५१८        पवषय क्रमािंक – ३३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४           पवभाग – करसिंकिन 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.कर/३/कावव/५४०/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     करआकारणी व करसिंकिन पवभागास सन २०१३-२०१४ साठी ठरवनु दिििेे 
उद्दीष्ट पणूय करणेकररता लमळकतकर वसिुीकामी लशल्िक वसिुीचा कािावधी पवचारात 
घेता व ननपविा प्रकक्रयेसाठी िागणारा कािावधी पवचारात घेऊन १५ पवभागीय 

कायायियािंकररता स्वतिंि ०९ वाहने भाडतेतवावर ननपविा न मागपवता व करारनामा न 
करता प्रािेलशक पररवहन अचधकारी, पणेु यािंचकेडीि शासककय व इतर कायायियामधीि 
वाहनािंचे वापरासिंबधीचे सन २००१ चे धोरणानसुार खाजगी वाहने भाडतेतवावर घेणे व 
तयासाठी येणा-या प्रतयक्ष खचायची त्रबिे अिा करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५१९       पवषय क्रमािंक – ३४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पाप/ु६/कावव/१३३७/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.७० अन्वये, ब प्रभागािंतगयत जिक्षिे क्र.बी/४ मध्ये त्रबजिीनगर येथीि उिंच 
टाक्यािंमधून होणा-या पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थेत सधुारणा करणेसाठी पाईपिाईन 
टाकणेकामी मे.सिंजय कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.३४,३१,३३५/- [अक्षरी र.रू.चौजततस िाख 
एकतीस हजार तीनश ेपस्तीस] पेक्षा ११.९९९ % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५२०        पवषय क्रमािंक – ३५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पाप/ु६/कावव/१३३६/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपुरवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.२६ 
अन्वये, ब प्रभागािंतगयत जिक्षेि क्र.बी/६ मध्ये पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणेसाठी पाईपिाईन टाकणेकामी मे.सिंजय कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू. ३४,३१,३३२/- [अक्षरी 
र.रू.चौतीस िाख एकतीस हजार तीनश ेबततीस] पेक्षा ११.८८९ % कमी) (भाववाढ फरक 
किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
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ठराव क्रमािंक – ५५२१       पवषय क्रमािंक – ३६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.पापु/६/कावव/१३३५/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.८३ अन्वये, ब प्रभागािंतगयत जिक्षेि क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४३) मधीि पप िंपरीनगर 
पररसरातीि पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थेत सधुारणा करणेसाठी पाईपिाईन 
टाकणेकामी मे.सिंजय कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.४३,८८,३१२/- [अक्षरी र.रू.िचेाळीस िाख 
अठ्ठय्ाऐिंशी हजार तीनश ेबारा] पेक्षा ११.८९० % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५२२       पवषय क्रमािंक – ३७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/१३३८/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.९० अन्वये, ब प्रभागािंतगयत जिक्षेि क्र.बी/५ त ेबी/८ मध्ये पवतरण व्यवस्थेमध्ये 
सधुारणा करणेसाठी पाईपिाईन टाकणेकामी मे.सिंजय कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू. ४२,०१,६५०/- 
[अक्षरी र.रू.बेचाळीस िाख एक हजार सहाश ेपन्नास] पेक्षा १४.८८९ % कमी) (भाववाढ 
फरक किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५२३       पवषय क्रमािंक – ३८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/१३३९/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.१ 
अन्वये, जिक्षिे क्र.१ मधीि प्रभाग क्र.६ येथीि मोशी जाधववाडी हद्दीिगतचा २४ 
मी.डी.पी.रस्तयाच्या कडनेे व उवयरीत दठकाणी डी.आय.जिपवतरण नलिका टाकणे कामी 
मे.पवशाि लसजव्हि कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.१,४०,०१,३७३/- [अक्षरी र.रू.एक कोटी चाळीस 
िाख एक हजार तीनश ेत्र्याहततर] पेक्षा १६.०१९ % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) 
या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
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ठराव क्रमािंक – ५५२४       पवषय क्रमािंक – ३९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर         अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/१३४०/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.२९ अन्वये, जिक्षिे क्र.१ मधीि प्रभाग क्र.६ मोशी बो-हाडवेा ा़डी मध्ये १८ 
मी.डी.पी.रस्तयाच्या कडनेे व उवयरीत दठकाणी डी.आय.जिपवतरण नलिका टाकणे कामी 
मे.पवशाि लसजव्हि कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.६५,०४,८३१/- [अक्षरी र.रू.पासष्ट िाख चार 
हजार आठश े एकतीस] पेक्षा १७.८३९ % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५२५        पवषय क्रमािंक – ४० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग–आरोग्य मखु्य कायाय. 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.आमुका/४/कावव/७०७/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     म.न.पा.इमारतीमिील वपण््ाच््ा पाण््ाच ेटाक््ाांची शाथत्रोक्त पध्दतीने थवच्छतकेामी 
ननववदा का्भवाही चालू असल््ाने मा.थिा्ी सलमती ठराव क्रमाांक ४५९५ दद.२५/३/२००८ अन्व्े 
महानगरपाललकेच््ा शाळा, का्ाभल्े,दवाखाने ्ा दठकाणी असलेल््ा वपण््ाच े पाण््ाच््ा 
टाक््ाांची साफसफाई करणेच ेकाम ददलेल््ा मे.इांद्र इनोव्हेटसभ ्ाांना दद.२०/१२/२०१३ पासुन २ 
मदहने अिवा ननववदा का्भवाही पुणभ होईप्ंतच््ा कालाविीसाठी मुदतवाढ देणे व ्ाकामी 
्ेणा-्ा खचाभस मान््ता देणेत ्ेत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५२६         पवषय क्रमािंक – ४१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – उद्यान 
सचुक – मा.सषुमा तनपरेु     अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सांदभभ:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.उद््ान/१३/कावव/२७७/२०१३, दद. ३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या उद्यान पवभागाकडीि नन.नो.क्र.८/२०१३-१४ बाब क्र.२ अन्वये, 

मनपाच्या उद्यानामधीि खेळणी िरुुस्ती स्पेअरपाटय परुपवणे व बसपवणेकामी 
मे.अररहिंत ईंडजस्रि कापोरेशन लि. (ननपविा र.रू.२०,९७,१००/- [अक्षरी र.रू.वीस िाख 
सतयान्नव हजार शिंभर]) पेक्षा ०.१०% कमी िराने या ठेकेिाराची सवायत कमी िराची 
ननपविा जस्वकृत करणेत आिी असनू सिर कामाकररता ३ वषय कािावधीसाठी तयािंचेशी 
करारनामा करून घेणेस व तयाकामी येणा-या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
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ठराव क्रमािंक – ५५२७       पवषय क्रमािंक – ४२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके     अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.शहर अलभयिंता यािंचे पि क्र.स्था/नन/१अ/कापव/६९३/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.१० अन्वये, प्रभाग क्र.११ यमनुानगर मधीि टािंग मागय व दिनेश सपुर माकेट 
शजेारीि रस्तयािा पावसाचे पा्यासाठी आर.सी.सी. पाईप टाकणेकामी मे.साकळे 
असोलसएट्स (नन.र.रु.१७,४८,५२३/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख आठे्ठचाळीस हजार पाचश े
तवेीस) पके्षा ३५.००९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु. ११,९३,२०२/- 
पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व 
ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट 

कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक 

राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाच े

अविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक –  ५५२८      पवषय क्रमािंक – ४३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६९४/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.१९ अन्वये, प्रभाग क्र.३ चचखिी मध्ये पवपवध दठकाणी नाल्यावर नागरीकािंना जाणे 
येणेसाठी मागय करणे व आवश्यक तयादठकाणी आर.सी.सी.पाईप सी.डी.वकय  करणेकामी 
मे.साकळे असोलसएट्स (नन.र.रु.२३,३४,२६७/- (अक्षरी र.रु.तवेीस िाख चौस्तीस हजार 
िोनश े सिसुष्ट) पके्षा ३४.९८९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  

र.रु.१५,९३,४०७/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५२९            पवषय क्रमािंक – ४४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६९५/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.२७ अन्वये, प्रभाग क्र.५ नेवाळे व हरगडुवेस्ती या भागात स्रॉमय वॉटर व िाईन 
टाकणेकामी मे.साकळे असोलसएट्स (नन.र.रु.२१,००,८२५/- (अक्षरी र.रु.एकवीस िाख 

आठश े पिंचवीस) पेक्षा ३९.९९८ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु. 
१३,२३,५६४/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५३०       पवषय क्रमािंक – ४५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.शहर अलभयिंता यािंचे पि क्र.स्था/नन/१अ/कापव/६९६/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.५५ अन्वये, प्रभाग क्र.३ चचखिी मधीि रामिासनगर, पाटीिनगर, सोनवणेवस्ती व 
इतर आवश्यक दठकाणी पावसाच्या पा्याचा ननचरा होणेसाठी आर.सी.सी. पाईप िाईन 
टाकणेकामी मे.साकळे असोलसएट्स (नन.र.रु.२१,००,८४०/- (अक्षरी र.रु.एकवीस िाख 

आठश े चाळीस) पके्षा ३६.९९० % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु. 
१३,८९,९२६/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
 
 
 
ठराव क्रमािंक – ५५३१      पवषय क्रमािंक – ४६ 
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दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०४/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.७२ अन्वये, वॉडय क्र.१० अजिंठानगर तळुजाईवस्ती येथीि रेंचेस, क्रॉसकट व खड्ड े
खडीमरुुम व बी.बी.एम.पध्ितीने भरणेकामी मे.श्रीकृष्ण किं न्स्रक्शन (नन.र.रु. 
१०,५०,४२०/- (अक्षरी र.रु.िहा िाख पन्नास हजार चारश ेवीस) पके्षा ३२.९९९ % कमी)  
या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.७,३८,९८१/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच 

ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या 
मटेररयिच्या ननधायररत केिले्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट 

िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन 

तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाच ेअविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५३२        पवषय क्रमािंक – ४७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.सषुमा तनपरेु    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/६९७/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.५ अन्वये, िततवाडी नाल्याच्या लभ िंतीची उिंची वाढवणे व नािा बेडची िरुुस्ती 
करणेकामी मे.श्री किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास 
हजार सातश)े पेक्षा ३३.३४९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु. 
१२,२५,२०२/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५३३       पवषय क्रमािंक – ४८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.आशा शेंडग े    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.शहर अलभयिंता यािंचे पि क्र.स्था/नन/१अ/कापव/६९८/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.१७ अन्वये, प्रभाग क्र.१६ मधीि सिुशयननगर पररसरािगत नाल्याच्या कडिेा 
ओढ्यािगत िमुजिी सिंडास ब्िॉक बािंधणेकामी मे.श्री किं न्स्रक्शन (नन.र.रु. 
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१७,५०,७५४/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास हजार सातश ेचोपन्न) पके्षा १४.५०० 
% कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१५,७१,७३९/- पयतं काम करुन घेणेस 

तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या 
मटेररयिच्या ननधायररत केिले्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट 

िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन 

तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाच ेअविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५३४        पवषय क्रमािंक – ४९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:-मा.शहर अलभयिंता यािंचे पि क्र.स्था/नन/१अ/कापव/६९९/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.३६ अन्वये, प्रभाग क्र.१६ आकुडी येथीि पािंढरकर व गिंगाई उद्यानाच ेनतुनीकरण 
करणेकामी मे.श्री किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१२,५७,५८१/- (अक्षरी र.रु.बारा िाख सततावन्न 
हजार पाचश ेएक्याऐिंशी) पके्षा ३०.०२९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  

र.रु.९,२३,९३९/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५३५       पवषय क्रमािंक – ५० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७००/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच््ा थिापत्् ववभागाकडील  नन.नो.क्र.अ मुख््ाल्/HO/७/२०१३-१४ मिील अ.क्र.३७ 
अन्व्े, प्रभाग क्र.१५ दत्तवाडी मिील अांतगभत भागातील पाण््ाचा ननचरा होणेसाठी एकतानगर 
नाल््ाप्तं थिॉमभ वॉटर करणेकामी मे.श्री कां न्थिक्शन (नन.र.रु.२३,३२,३००/- (अक्षरी र.रु.तवेीस 
लाख बत्तीस हजार तीनशे) पेक्षा ३३.३५० % कमी)  ्ा ठेकेदाराकडुन  ननववदा मांजुर दराने  

र.रु.१६,३२,२०२/- प्तं काम करुन घेणेस तसेच नन्मानुसार व ननववदेमिील ननववदा अटी प्रमाणे व 
नन्मानुसार दे् असलेल््ा मटेरर्लच््ा ननिाभररत केलेल््ा बेसीक दरामध््े कां त्राट 

कालाविीमध््े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बांिनकारक राहील ्ा 
अटीस अधिन राहुन त््ाांचबेरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल््ाने त््ाच ेअवलोकन करणेत 
्ेत आहे. 

 सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
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ठराव क्रमािंक – ५५३६           पवषय क्रमािंक – ५१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:-मा.शहर अलभयिंता यािंचे पि क्र.स्था/नन/१अ/कापव/७०१/२०१३,दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.४१ अन्वये, प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर येथीि व्यायामशाळेस स्िॅब टाकणे व छताच े
सशुोलभकरण करणेकामी मे.श्री किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१७,५०,७०४/- (अक्षरी र.रु.सतरा 
िाख पन्नास हजार सातश ेचार) पेक्षा १४.५०० % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर 

िराने  र.रु.१५,७१,६९५/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि 
ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या 
बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम 

अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन 

घेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 
 
ठराव क्रमािंक – ५५३७        पवषय क्रमािंक – ५२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०२/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.४८ अन्वये, वॉडय क्र.१० अजिंठानगर येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्र बािंधणेकामी मे.श्री 
किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१०,५०,४२०/- (अक्षरी र.रु.िहा िाख पन्नास हजार चारश ेवीस) पेक्षा 
१०.४९९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.९,८७,१४३/- पयतं काम करुन 

घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय 
असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 

झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 

अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक –  ५५३८      पवषय क्रमािंक – ५३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०३/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/७/२०१३-१४ मधीि 

अ.क्र.८८ अन्वये, आकुडी वॉडय क्र.१६ मध्ये कचीन टेिर त े गरुूिेवनगर पयतं स्टॉमय 
वॉटर िाईन टाकणेकामी मे.श्री किं न्स्रक्शन (नन.र.रु.१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा 
िाख पन्नास हजार सातश)े पेक्षा ३३.३४९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  

र.रु.१२,२५,२०२/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५३९       पवषय क्रमािंक – ५४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०५/२०१३, दद.३०/१२/२०१३. 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ 

मधीि अ.क्र.०२ अन्वये, वॉडय क्र.१४ एम.आय.डी.सी. पिंपप िंग स्टेशन त े भक्ती-शक्ती 
चौकापयतंचा रस्ता हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण करणेकामी मे.जव्ह.एम.मातरेे इन्रा. 
(इिं) प्रा.लि. (नन.र.रु.२३,३४,२६७/- (अक्षरी र.रु.तवेीस िाख चौतीस हजार िोनश ेसिसुष्ट) 

पेक्षा २१.४०० % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु. १९,२६,४७१/- पयतं 

काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार 
िेय असिले्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 

झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 

अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५४०       पवषय क्रमािंक – ५५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर        अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०६/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे –   
           मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.०९ 

अन्वये, वॉडय क्र.१४ मधीि ननसगयिशयन सोसायटी त े पप िंपरी चचिंचवड पॉलिटेजक्नक व 
गणेश तिाव त ेपरमार पाकय  पयतंचे रस्त ेहॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण करणेकामी 
मे.जव्ह.एम.मातरेे इन्रा. (इिं) प्रा.लि.(नन.र.रु.२३,३४,२६७/- (अक्षरी र.रु.तवेीस िाख चौतीस 
हजार िोनश े सिसुष्ट) पके्षा २१.५०९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  

र.रु.१९,२३,७९९/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी 
प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये 
किं िाट कािावधीमध्ये झाििेी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे 

बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५४१       पवषय क्रमािंक – ५६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०७/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ 

मधीि अ.क्र.२९ अन्वये, वॉडय क्र.१४ से.क्र.२६ मधीि मकुबधीर शाळा त े शभुम पाकय  
येथीि रस्ता हॉटलमक्स पध्ितीने डािंबरीकरण करणेकामी मे.जव्ह.एम.मातरेे इन्रा. (इिं) 
प्रा.लि. (नन.र.रु.२३,३४,२६७/- (अक्षरी र.रु.तवेीस िाख चौतीस हजार िोनश े सिसुष्ट) 

पेक्षा २२.५३९ % कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१८,९८,५५४/- पयतं काम 

करुन घेणेस तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय 
असिेल्या मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये 

झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस 

अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
 
 
ठराव क्रमािंक – ५५४२       पवषय क्रमािंक – ५७ 
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दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०८/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१४/२०१३-१४ 

मधीि अ.क्र.०८ अन्वये, अ प्रभागातीि पवपवध मिैानािंवर एफ.आर.पी. मतुारी, मादहती 
फिक, खचुी व पा्यासाठी लस िंटेक्स टाक्या बसपवणेकामी मे.िेव किं न्स्रक्शन 
(नन.र.रु.१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास हजार सातश)े पेक्षा ३३.२६९ % 

कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१२,२६,६७३/- पयतं काम करुन घेणेस 

तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे व ननयमानसुार िेय असिले्या 
मटेररयिच्या ननधायररत केिले्या बेसीक िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट 

िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन 

तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाच ेअविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५४३       पवषय क्रमािंक – ५८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७०९/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१८/२०१३-१४ 

मधीि अ.क्र.०२ अन्वये, प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर से.निं.२० प्िॉट निं.५ आर.सी.सी. 
लसमालभ िंत बािंधणे व जॉचग िंग रॅक तयार करणेकामी मे.शिंकर पािंडूरिंग बजबिकर (नन.र.रु. 
१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास हजार सातशे) पेक्षा २७.५५ % कमी)  या 
ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजरु िराने  र.रु.१३,३१,८०१/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच 

ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे भाववाढ किमानसुार व ननयमानसुार 
िेय असिेल्या किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु 

करणे बिंधनकारक राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५४४       पवषय क्रमािंक – ५९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७१०/२०१३, दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.शहर अलभयिंता यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या स्थापतय पवभागाकडीि  नन.नो.क्र.अ मखु्यािय/HO/१८/२०१३-१४ 

मधीि अ.क्र.३० अन्वये, प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर से.निं.२० प्िॉट निं.८ आर.सी.सी. 
लसमालभ िंत बािंधणे व जॉचग िंग रॅक तयार करणेकामी मे.छोटेिाि चौव्हान (नन.र.रु. 
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१७,५०,७००/- (अक्षरी र.रु.सतरा िाख पन्नास हजार सातश)े पेक्षा ३०.३० % 

कमी)  या ठेकेिाराकडुन  ननपविा मिंजुर िराने  र.रु.१२,८१,२५०/- पयतं काम करुन घेणेस 

तसेच ननयमानसुार व ननपविेमधीि ननपविा अटी प्रमाणे भाववाढ किमानसुार व किं िाट 

कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु करणे बिंधनकारक 

राहीि या अटीस अचधन राहुन तयािंचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आिा असल्याने तयाच े

अविोकन करणेत येत आहे. 
सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 

 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५४५       पवषय क्रमािंक – ६० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग - आरोग्य मखु्य कायाय. 
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.आमुका/४/कावव/७०४/२०१३, दद. २७/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     रस्त/ेगटर सफाई कामासाठी नेमिेल्या सिंस्थािंचे कामास मिुतवाढ िेणेकामी ई-

ननपविा नोटीस क्र. ३/२०१२-१३ व मा.स्थायी सलमती ठराव क्रमािंक १७१४ दिनािंक ३०/१०/२०१२ 

अन्वये महानगरपालिकेच्या आरोग्य पवभागाकड ेप्रभाग स्तरावर िैनिंदिन रस्त/ेगटर सफाई 

कामगार परुपवणे कामासाठी नेमणेत आिेल्या प्रस्तावा सोबतचे प्रपि-‘अ’ मध्ये नमिु ६६ 

स्वयिंरोजगार/बेरोजगार सहकारी सिंस्थािंकडीि एकूण ८३६ कामगार र.रु.५,५००/- एकत्रित 

मालसक मानधनावर उपिब्ध करणेकामी दिनािंक १/१२/२०१३ पासनू नव्याने ननपविा काययवाही 
अिंनतम होवनू कामाच ेआिेश िेईपयतंचे कािावधीसाठी मतुवाढ िेणेस व याकामी येणा-या 
खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक –  ५५४६      पवषय क्रमािंक – ६१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – उद्यान 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.उद््ान/६/कावव/९९८/२०१३, दद.३१/१२/२०१३ 

          पवषय- मनपाच ेउद्योगनगर उद्यान िेखभाि कामाबाबत.नन.नो.क्र.७/२०१३-१४बाब क्र.९. 
    पवषय क्रमािंक ६१ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक –  ५५४७      पवषय क्रमािंक – ६२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर       अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.रुग्ण/१/कावव/६७६/२०१३,दद.२३/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
      महापालिकेच्या क्षेिामध्ये व हद्दीबाहेर खािीि प्रमाणे नपवन िर आकारून 

शलु्क घेणेस व तपलशिा मध्ये िरुूस्ती हो्यास मान्यता िेणेत येत आहे. 
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सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५४८       पवषय क्रमािंक – ६३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पवद्यतु  
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी      अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.ववकास अलभ ा्ंता (वव/्ाां) ्ाांच ेपत्र क्र.ववमुका/८/कावव/९२/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.पवकास अलभयिंता (पव/यािं) यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पवद्यतु मखु्य कायायियाकडीि नन.नो.क्र.८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.०१ 
अन्वये, अ प्रभाग अिंतगयत इमारती शाळा पवद्यतुीकरण करणेकामी मे.स्वरूप 
इिेक्रीकि & इिंजजननयररिंग (नन.र.रू.९,५२,२१४/- [अक्षरी र.रू.नऊ िाख बावन्न हजार 
िोनश ेचौिा] पेक्षा २४.९० % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश 
िेणेत आिा असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५४९       पवषय क्रमािंक – ६४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/०१/२०१४, दि.०१/०१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.९९ अन्वये, जिक्षेि मधीि प्रभाग क्र.१...६ येथीि मोशी जाधववाडी हद्दीिगतचा 
२४ मी.डी.पी. रस्तयाच्या कडनेे व उवयररत दठकाणी डी.आय.जिपवतरण नलिका 
टाकणेकामी मे.पवशाि लसजव्हि कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.३४,३१,१२०/- [अक्षरी र.रू.चौतीस 
िाख एकतीस हजार एकश ेवीस] पेक्षा १६.६६९ % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या 
ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
 
 

अ.क्र. तपशीि जुनेिर नवीनिर 

१ पप िंपरीचच िंचवडहद्दीतकोठेही(परतीचाआकारनाही) र.रू. ११०/- र.रू. ११०/- 

२ हद्दीबाहेर(परतीचाआकारनाही) र.रू. १०/-
प्रनतकक.मी. 

र.रू.१०/-
प्रनतकक.मी. 

३ 

थािंबाशलु्क(वेदटिंगचाजेस) 
वाहनइजच्छतस्थळीपोहचल्यावर  १५ 
लमनीटािंनीचािकुर्यातयेतीि. 

र.रू.३०/-प्रनततास 
र.रू.३०/-
प्रनततास 
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ठराव क्रमािंक – ५५५०      पवषय क्रमािंक – ६५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पवद्यतु  
सचुक – मा.पवनया तापकीर    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:-मा.ववकास अलभ ा्ंता (वव/्ाां) ्ाांच ेपत्र क्र.ववमुका/८/कावव/९०/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.पवकास अलभयिंता (पव/यािं) यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पवद्यतु मखु्य कायायियाकडीि नन.नो.क्र.८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.०३ 
अन्वये, अ प्रभाग अिंतगयत १३/१४ करीता चचखिी-तळवड ेउपपवभाग मधीि दिवाबतती 
व्यवस्थचेी िेखभाि िरुुस्ती पवषयक कामे करणेकामी मे.ऑम्प इिेक्रीकिस् 
(नन.र.रू.१३,८६,६६१/- [अक्षरी र.रू.तरेा िाख शहाऐिंशी हजार सहाश े एकसष्ट] पेक्षा 
४०.६५९ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५५१        पवषय क्रमािंक – ६६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर     अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/०२/२०१४, दि.०१/०१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.११४ अन्वये, ब प्रभागातीि जिक्षेि क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४१ व ४२) मधीि 
पप िंपरीनगर पररसरातीि पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थते सधुारणा करणेसाठी पाईपिाईन 
टाकणे कामी मे.पवशाि लसजव्हि कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.३६,४१,१६९/- [अक्षरी र.रू.छततीस 
िाख एक्केचाळीस हजार एकश ेएकोणसततर] पेक्षा १४.९८९ % कमी) (भाववाढ फरक 
किमासह) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५५२       पवषय क्रमािंक – ६७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – पवद्यतु  
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.पवकास अलभयिंता (पव/यािं) यािंचे पि क्र.पवमकुा/८/कापव/९४/२०१३,  
       दि.३०/१२/२०१३ 

                 मा.पवकास अलभयिंता (पव/यािं) यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पवद्यतु मखु्य कायायियाकडीि नन.नो.क्र.८/२०१३-१४ मधीि अ.क्र.११ 
अन्वये, अ प्रभाग अिंतगयत ननगडी गावठाण पररसरातीि आवश्यकतनेसुार रस्तयावर 
दिवाबततीची सोय करणेकामी मे.कुमार इिके्रीकि & रेडीिंग किं पनी 
(नन.र.रू.१३,७८,४७०/- [अक्षरी र.रू.तरेा िाख अठ्ठय्ाहततर हजार चारश े सततर] पेक्षा 
१६.७८ % कमी) या ठेकेिाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आिेश िेणेत आिा 
असल्याने तयाचे अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 



 

 

29 

 
ठराव क्रमािंक – ५५५३        पवषय क्रमािंक – ६८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      पवभाग – पाणीपरुवठा 
सचुक – मा.महेशिािा िािंडगे    अनमुोिक–मा.आशा शेंडग े 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.पाप/ु६/कापव/०३/२०१४, दि.०१/०१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाच्या पाणीपरुवठा पवभागाकडीि नन.नो.क्र.७/११८/२०१३-१४ मधीि 
अ.क्र.९३ अन्वये, जिक्षिे क्र.१ मधीि प्रभाग क्र.६ मोशी बो-हाडवेाडी येथीि पवतरण 
व्यवस्था मजबतु करणेसाठी व इतर दठकाणी डी.आय.पाईपिाईन टाकणेकामी मे.सरुज 
कॉन्रॅक्टर (नन.र.रू.९३,२१,१४७/- [अक्षरी र.रू.त्र्यान्नव िाख एकवीस हजार एकश े
सततचेाळीस] पेक्षा १६.०२० % कमी) (भाववाढ फरक किमासह) या ठेकेिाराबरोबर 
करारनामा करून घेणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५५४        पवषय क्रमािंक – ६९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मध्यवती भािंडार 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.मभाां/५/कावव/१०००/२०१३, दद.३१/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
     मनपाचे वाय.सी.एम. रुग्णाियासाठी आवश्यक सव्हयर यिंिणा व स्टोअरेज 
यिंिणा खरेिी कामी ई-नन-स.ुक्र.२३/२३-१/२/२०१३-१४ अन्वये िघतुतम ननपविाकार 

मे.मोनाचय टेक्नॉिॉजी प्रा.लि, पणेु-०४ यािंचे आवश्यक सव्हयर यिंिणा सादहतयाचे िर 
एकूण र.रु.१९,४१,४००/- व स्टोअरेज यिंिणा सादहतयाच ेिर एकूण र.रु.१,८४,५००/- अस े
एकिीत एकूण र.रु.२१,२५,९००/- (अक्षरी र.रू.एकवीस िाख पिंचवीस हजार नऊश)े िर 
जस्वकृत करुन, करारनामा करुन परुवठा आिेश ननगयत केिेिा असल्याने प्रस्ततुकामी 
केिेल्या सिंपविेची मादहती अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५५५       पवषय क्रमािंक – ७० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मखु्यिेखापरीक्षण 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:-मा.मखु्यिेखापररक्षक यािंचे पि क्र.मिेुप/१/कापव/१३७/२०१३, दि.३१/१२/२०१३ 

                महाराष्र महापालिका अचधननयम मधीि किम १०५ (१) अन्वये िेखापररक्षण 

पवभागाकडीि माहे नोव्हेंबर २०१३ मधीि अद्ययावत एकूण कामकाज पवषयक गोषवारा 
अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक –  ५५५६       पवषय क्रमािंक – ७१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       पवभाग – मखु्यिेखापरीक्षण 
सचुक – मा.पवनया तापकीर      अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:-मा.मखु्यिेखापररक्षक यािंचे पि क्र.मिेुप/१/कापव/१३८/२०१३, दि.३१/१२/२०१३ 
     महाराष्र महापालिका अचधननयम मधीि किम १०५ (१) अन्वये िेखापररक्षण 

पवभागातीि दि.९.१२.२०१३ त े दि.१५.१२.२०१३ अखेर सिंपणा-या आठवड्याचा 
मा.मखु्यिेखापररक्षक यािंनी क्र.मिेुप/१/कापव/१३८/२०१३ दि.३१.१२.२०१३ अन्वये पाठपविेिा 
साप्तादहक िखेा तपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५५७       पवषय क्रमािंक – ७२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मखु्यिेखापरीक्षण 
सचुक – मा. जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.मखु्यिेखापररक्षक यािंचे पि क्र.मिेुप/१/कापव/१३९/२०१३, दि.३१/१२/२०१३ 
       महाराष्र महापालिका अचधननयम मधीि किम १०५ (१) अन्वये िेखापररक्षण 

पवभागातीि दि.१६.१२.२०१३ त े दि.२२.१२.२०१३ अखेर सिंपणा-या आठवड्याचा 
मा.मखु्यिेखापररक्षक यािंनी क्र.मिेुप/१/कापव/१३९/२०१३ दि.३१.१२.२०१३ अन्वये पाठपविेिा 
साप्तादहक िखेा तपासणी कामाचा अहवाि अविोकन करणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५५८       पवषय क्रमािंक – ७३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – ई-गव्हनयन्स 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.आशा शेंडगे  
सिंिभय:-मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.ई-गव्हनभन्स/२/कावव/१०९२/२०१३,दद.३०/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
       श्रीम.अननता कोटिवार व श्री.पवजय बोरुड,े लसजस्टम अनँालिस्ट यािंनी I.T. 

ENABLED KNOWLEDGE MANAGEMENT या प्रलशक्षणास हैद्राबाि येथ ेउपजस्थत 

राहणेसाठी केिेल्या पवमान प्रवासास तसेच तयासाठी झािेिा पवमान प्रवास खचय 
श्री.पवजय बोरुड,े लसजस्टम अनँालिस्ट यािंनी स्वत: केिा असल्याने सिरची र.रु. 
१९,७००/- श्री.पवजय बोरुड,े लसजस्टम अनँालिस्ट यािंचे नावे अिा कर्यास मान्यता िेणेत 
येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
 
 
 



 

 

31 

ठराव क्रमािंक – ५५५९      पवषय क्रमािंक – ७४ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – स्थापतय 
सचुक – मा.जगिीश शटे्टी    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.शहर अलभ ा्ंता ्ाांच ेपत्र क्र.थिा/नन/१अ/कावव/७१३/२०१३, दद.३०/१२/२०१३. 

          पवषय - प्रभाग क्र.५ भरैवनाथ खडीमरुुमाचे रस्त ेकरणे. 
    पवषय क्रमािंक ७४ चा पवचार पढुीि सभेच्या वेळी कर्यात यावा. 

     सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
  

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले ववष् घेणेत आले -  
 

ठराव क्रमािंक – ५५६०      पवषय क्रमािंक – ७५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४    पवभाग– नागरवस्ती पवकास योजना 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े  अनमुोिक–मा.सनुनता वाघरे  
सिंिभय:- मा.सहाय््क आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.नावव्ो/०३/कावव/०१/२०१३, दद. १/१/२०१४ 

                 मा.सहाय्यक आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
      नागरवस्ती पवकास योजना पवभागामाफय त मदहिा व बािकल्याण योजने 

अिंतगयत पवपवध योजना राबपवल्या जातात. सिर योजनािंमध्ये योजना क्र.११ अिंतगयत 
महापालिका हििीतीि मदहिािंना तयािंच्या सामाजजक कायायची िाि घेऊन तयािंनी केिेल्या 
कायायचा गौरव करणे व तयािंच्या पढुीि कायायस प्रोतसाहान िेणेबाबत 
महानगरपालिकेच्या वतीने “ सापविीबाई फुिे” परुस्कार प्रिान कर्यात येणार आहे. 
सन २०१२-१३ या आचथयक वषायत ननवड सलमतीमाफय त ननवड कर्यात आिेल्या 
समाजसेपवकािा परुस्कार प्रिान कर्याकामी येणा-या रक्कम रु. २०,०००/- (वीस 
हजार फक्त) चे खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक –५५६१        पवषय क्रमािंक – ७६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – िरुसिंचार  
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापाललका आ्ुक्त ्ाांच ेपत्र क्र.दरुसांचार/१/कावव/२८९/२०१३, दद. ३१/१२/२०१३ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
      िरूसिंचार पवभागातीि सी.सी.टी.व्ही.यिंिणा चािन करणे या िेखालशषायवर सन 

२०१३-१४ कररता र.रु.१०,००,०००/- तरतिू करणेत आिी होती. तयापकैी आज अखेर 
खचय ननरिंक असिेने, महाराष्र महानगरपालिका अचधननयम मधीि किम १०३ व 
अनसुचुी ड प्रकरण ७ (२) (२) प्रमाणे, सिर िेखालशषायतनू र.रु ५,००,०००/- मनपाच े
अचधकारी व अलभयिंत ेयािंस ब्रॉडबँड सपुवधा/ ३जी सपुवधा परुपवणे व र.रु. ५,००,०००/- 
स्थायी अस्थापना या िेखालशषायवर वगय करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५६२             पवषय क्रमािंक – ७७ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४         पवभाग– नागरवस्ती पवकास योजना 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके        अनमुोिक–मा.पवनया तापकीर  
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.नापवयो/५/कापव/३/२०१४, दि.३/१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
       नन:समथय (अपिंग) कल्याणकारी योजना क्र.१३ अन्वये मनपा हद्दीतीि ननसमथय 

(अपिंग) मकुबचधर पवद्याथी/नागरीकािंना पी.एम.पी.एम.एि. चे मोफत बस पास िेणे 
करीता जादहरप्रकटना नसुार अजय मागपवणेत आिे असनू तयानसुार ६२२ अजय प्राप्त 
झािे आहेत. तयापकैी ४९१ अजय पाि आहेत. सिरच े ४९१ िाभाथींना माहे फेब्रवुारी 
२०१३ त ेमाहे माचय २०१४ अखेर १४ मदहने करीता पास िे्यात आिे आहे. आिेश 
क्र. नापवयो/२/कापव/९६/२०१३ दिनािंक ३०/३/२०१३ अन्वये प्रनतमहा प्रनतपास र.रु.८००/- 
प्रमाणे एकूण र.रु.७,८५,६००/- फक्त माहे फेब्रवुारी २०१३ त ेमाहे माचय २०१३ अखेर 
िोन मदहन्यािंचे त्रबि अिा केिे आहे. पी.एम.पी.एम.एि. कडीि दिनािंक २७/९/२०१२ 
रोजीचा िोन्ही म.न.पा. हद्दीतीि प्रवासी मालसक पास र.रु.१०००/- इतका झाल्याने 
प्रनतपास फरकाची र.रु.२००/- प्रमाणे एकुण ४९१ िाभाथीचे पासची र.रु.१,९६,४००/-
इतकी िोन मदहनेचे त्रबि क्र.पी.एम.पी.एम.एि./टी.एम./८५१२ दिनािंक १२/१२/२०१३ 
सािर केिे आहे. दिनािंक २७/९/२०१२ रोजी पररवहन महामिंडळाकडीि झािले्या 
िरवाढीनसुार प्रवासी मालसक पास र.रु.१०००/- प्रमाणे माहे एपप्रि २०१३ त े माचय 
२०१४ या कािवधीकररता प्रनतमहा र.रु.१०००/- प्रमाणे एकुण ४९१ िाभाथींचे िरमहा 
र.रु.४,९१,०००/- प्रमाणे १२ मदहन्यािंचा रक्कम रुपये ५८,९२,०००/- (अक्षरी 
र.रु.अठठावन्न िाख ब्यान्नव हजार फक्त) त्रबि होत आहे. माहे फेब्रवुारी २०१३ त े
माहे माचय २०१३ अखेर िोन मदहन्यािंच ेफरकाची र.रु.१,९६,४००/- व प्रवासी मालसक 
पास दिनािंक २७/१२/२०१२ चे आिेशान्वये र.रु.१०००/- िराप्रमाणे प्रनतमाह प्रनतपास 
माहे एपप्रि २०१३ त ेमाचय २०१४ अखेर या १२ मदहनेचे ४९१ पासचे एकूण  र.रु. 
५८,९२,०००/- फक्त अशी िोन्ही लमळून एकूण र.रु.६०,८८,४००/- (अक्षरी र.रु.साठ 
िाख अठठयाऐिंशी हजार चारश ेफक्त) च ेत्रबि अिा करणेस येणा-या एकूण प्रतयक्ष 
खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६३       पवषय क्रमािंक – ७८ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     ववभाग– नागरवथती ववकास ्ोजना 
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े   अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.नापवयो/१/कापव/२/२०१४, दि.३/१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
       सद्य:जस्थतीत या पवभागाकड े काययरत असिले्या ८ समहु सिंघटकािंची मिुत 

दिनािंक १६/१/२०१४ रोजी सिंपत आहे. सध्या १४ योजनािंचे अजाचंी तसेच उवयरीत 
योजनािंचे अजायची छाननी करणे, तसेच शासन परुस्कृत सवुणय जयिंती शहरी रोजगार 
योजनेचे सन २०१३-१४ या आचथयक वषायतीि शासनाने ठरवनू दििेिी उििीष्टे 
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पतूयतबेाबतचे कामकाज सरुु आहे. तयामध्ये व्यतयय येऊ नये. यासाठी 
ठेकेिारामाफय त नवीन समहु सिंघटकािंचा परुवठा होईपयतं, सध्या पवभागात काययरत 
असिेल्या ८ समहु सिंघटकािंना दिनािंक १६/१/२०१४ रोजी मिुत सिंपल्यानिंतर िोन दिवस 
सेवा कािावधी खिंडीत करुन, पवभागातीि कामाची आवश्यकता िक्षात घेता दिनािंक 
२०/१/२०१४ पासनू पढेु तीन मदहने ककिं वा नवीन नेमणकूा होईपयतं मिुतवाढ िे्यास व 
तयाकामी येणा-या प्रतयक्ष खचायस मागीि िराने मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६४       पवषय क्रमािंक – ७९ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४     पवभाग – मध्यवती भािंडार 
सचुक – मा.अरुणा भािेकर    अनमुोिक–मा.सिंचगता भोंडव े 
सिंिभय:- मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.मभािं/८/कापव/०१/२०१४, दि.१/१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
      प्रस्तावात नमिू प्रमाणे उवयररत पवक्री न झाििेे १० िॉटची समक्ष पाहणी 

करुन फेर मलु्यािंकन करणेकामी १)मे.ए.व्ही.दहवरेकर पणेु यािंचे िॉट क्र.१,२,७,९ व १३ 
कररता र.रु.१६,१००/- २) मे.ए.एन.शवेड,े पणेु यािंच े िॉट क्र. ६,१०,११ व १२ कररता 
र.रु. १३,८५९/- ३)  मे.एन.एम.िेिे यािंचे िॉट क्र.४ कररता र.रु.५,०००/- कलमशन िर 
(सवय करासह) एकूण र.रु.३४,९५९/- िघतुतम प्राप्त झािेिे आहे. प्राप्त िघतुतम 
िरानसुार १) मे.ए.व्ही.दहवरेकर पणेु यािंचे िॉट क्र. १,२,७,९ व १३ कररता र.रु.१६,१००/- 
२) मे.ए.एन.शवेड,े पणेु यािंचे िॉट क्र. ६,१०,११ व १२ कररता र.रु.१३,८५९/- ३) 
मे.एन.एम.िेिे यािंचे िॉट क्र. ४ कररता र.रु.५,०००/- अिा करणेस व तयाकामी   येणा-
या खचायस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६५        पवषय क्रमािंक – ८० 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      
सचुक – मा.सनुनता वाघेरे    अनमुोिक–मा.अपवनाश टेकावड े 

          सिंिभय:- मा.सनुनता वाघेरे, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव. 
    सन २०१३-१४ च्या अथयसिंकल्पातीि ड प्रभाग व ड मखु्याियातीि कामािंच्या 
तरतिूीमध्ये फेरबिि कर्यास मान्यता िेणेत येत आहे.(वाढ/घट र.रु.१४,०००००/-) 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६६       पवषय क्रमािंक – ८१ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
सचुक – मा.सनुनता वाघेरे    अनमुोिक–मा.अपवनाश टेकावड े 

          सिंिभय:- मा.सनुनता वाघेरे, मा.अपवनाश टेकावड ेयािंचा प्रस्ताव. 
       प्रभाग क्र.८९ पवशािनगर मधीि सिंध्यानगरी, अक्षयपाकय  व इतर भागात बिंि 

पाईप गटर करणे व इिंटरिॉककिं ग ब्िॉक पध्ितीने पेव्हीिंग करणेस ननपविा क्र.२९/६७-   
/०८, ननपविा र.रु.४६,२०,७७९/- कामासाठी होणारे भाववाढ फरक बीि         
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र.रु.७,८३,८२६/- (अक्षरी सात िाख त्र्याऐिंशी हजार आठश ेसव्वीस फक्त) ही रक्कम 
मे. िेव कन्स्रक्शन यािंना अिा करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६७       पवषय क्रमािंक – ८२ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      
सचुक – मा.सनुनता वाघेरे    अनमुोिक–मा.सषुमा तनपरेु  
सिंिभय:- मा.सनुनता वाघेरे, मा.सषुमा तनपरेु यािंचा प्रस्ताव. 
    आनिंिधाम स्मशानभमूी तावरे कन्स्रक्शन ऐवजी भगवती स्वयिंरोजगार सेवा 
सहकारी सिंस्थेस िेखभाि, सिंरक्षण, व साफसफाईकामी तावरे यािंचे िराने िे्यास व 
तयाकामी येणा-या प्रतयक्ष खचायस मान्यता िे्यात येत आहे. सभावतृतािंत कायम 
हो्याची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे काययवाही कर्यात यावी.  

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६८       पवषय क्रमािंक – ८३ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४      
सचुक – मा.सिंचगता भोंडव े    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  

          सिंिभय:- मा.सिंचगता भोंडवे, मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
      प्रभाग क्र.१९ व प्रभाग क्र.५२ मधीि पवकासकामािंसाठी सन २०१३/१४ च्या 

अिंिाजपिकामध्ये अपरूी तरतिू असिेने प्रस्तावासोबतचे प्रपि अ नसुार पवकासकामािंना 
आवश्यक तरतिू वगय करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

ठराव क्रमािंक – ५५६९       पवषय क्रमािंक –८४  
दिनािंक – ०७/०१/२०१४        
सचुक – मा.सषुमा तनपरेु    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  

          सिंिभय:- मा.सषुमा तनपरेु, मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
                 सािंगवी येथीि लशतोळे नगर त ेममता नगर ननयोजजत १८ मी रस्ता पवकसीत 

कर्याकररता रस्तयात बाचधत क्षिेधारक (जागा मािकािंना) तयािंचा मोबििा 
लमळणेकामी, मनपाने सिंपणुय क्षिेाची सिंयकु्त मोजणी केिेिी आहे. बाधीत क्षेिामध्ये 
अधाय गुिंठा त े पाच गुिंठे पयतं क्षेि मनपात प्रपि ब द्वारे हस्तािंतर झािेिे आहे. 
बाधीत क्षेि मािकािंना सिंयकु्त मोजणीच्या आधारे मोबििा लमळावा आणण 
वयैजक्तकररतया मोजणी कर्याची आवश्यकता नसनू याकररता मनपाचा कागिपि 
प्रकक्रया व वेळेची बचत होऊन नागररकािंना (जागा मािकािंना) जागचेा मोबििा तवररत 
लमळणेकररता नगररचना पवभागाकडून तवरीत काययवाहीस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक –५५७०           पवषय क्रमािंक – ८५ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
सचुक – मा.अपवनाश टेकावड े    अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  

          सिंिभय:- मा.अपवनाश टेकावड,े मा.सनुनता वाघेरे यािंचा प्रस्ताव. 
                 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका स्थापतय मखु्य कायायियाकडीि 

नन.नो.क्र.जी४ए/१३/०७/२०११-१२ मधीि अ.क्र.०५ अन्वये वॉडय क्र.२७ मधीि कचरा 
डपेोसाठी लसमालभ िंत बािंधणे. मे.चैतन्य एिंटरप्रायजेस (नन.र.रु.४६,६७,०९०/-      (अक्षरी 
र.रु.शहेचाळीस िाख सिसुष्ठ हजार नव्वि) पेक्षा १८.८१ % कमी) या ठेकेिाराकडून 
ननपविा मिंजूर िराने र.रु.३९,७८,६७०/- पयतं काम करुन घेणेस तसेच ननपविा मिंजूर 
िराने ननपविा अटी शतीप्रमाणे बाजारभावानसुार मटेररयिच्या ननधायररत केिेल्या बेलसक 
िरामध्ये किं िाट कािावधीमध्ये झािेिी वाढ/घट िरानसुार फरकाची रक्कम अिा/वसिु 
करणे बिंधनकारक राहीि. या अटीस अचधन राहुन मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 

 
ठराव क्रमािंक – ५५७१       पवषय क्रमािंक – ८६ 
दिनािंक – ०७/०१/२०१४    पवभाग – बीआरटीएस 
सचुक – मा.चिंद्रकािंत वाळके   अनमुोिक–मा.सनुनता वाघेरे  
सिंिभय:-मा.महापालिका आयकु्त यािंचे पि क्र.स्था/काअ/बीआरटीएस/१३/२०१४,  
      दि. ७/१/२०१४ 

                 मा.महापालिका आयकु्त यािंनी लशफारस केिेप्रमाणे – 
                 मे.सी.व्ही.कािंड यािंचा यापवुीचा रस्त े व पिू बािंधणे या कामातीि अनभुव 

पवचारात घेता मुिंबई-पणेु रस्तयाचे मनपा मखु्य इमारतीसमोरीि रस्तयाचे रुिं िीकरण 
करणे व इतर अनषुिंचगक कामे करणे कामी सल्िागार म्हणून नेमणूक करणेच्या व 
याकामी येणा-या प्रतयक्ष खचायच्या २.३५% सल्िागार फी (प्री टेंडर + पोस्ट टेंडर) अिा 
करणेस मान्यता िेणेत येत आहे. 

सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
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ठराव क्रमािंक – ५५७२         पवषय क्रमािंक – ८७ 
  दिनािंक – ०७/०१/२०१४       
  सचुक – मा.सनुनता वाघेरे  अनमुोिक–मा.चिंद्रकािंत वाळके  

               सिंिभय:- मा.सनुनता वाघेरे, मा.चिंद्रकािंत वाळके यािंचा प्रस्ताव. 
   बधुवार दिनािंक १५/१/२०१४ रोजीची सकाळी ११.०० वाजताची   

 मा.स्थायी सलमती सभा ११.०० ऐवजी िपुारी १.३० वाजता आयोजजत 
 कर्यास मान्यता िे्यात येत आहे. 

           सिर ठराव सवायनमुत ेमान्य झािा. 
 ---------- 
       यानिंतर मा.सभापती  यािंनी सभा सिंपल्याचे जादहर केिे. 
    
   

                                                    ( जगताप नवनाथ ितत ु) 
                    सभापती  

                              स्थायी सलमती 
                        पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 

                                           पप िंपरी - ४११ ०१८. 
 
 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पप िंपरी - ४११ ०१८.नगरसचचव पवभाग, 
क्रमािंक - नस/४/कापव/३५/२०१४ 
दिनािंक - ०९/०१/२०१४.  

                                                                                                          

    
        नगरसचचव 

                             पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
                            पप िंपरी - ४११ ०१८. 

 
 
 

प्रत - सवय सिंबिंचधत शाखाप्रमखु व शाखाचधकारी यािंचेकड े

        पढुीि योग्य तया काययवाहीसाठी रवाना.  
 

 

 

 

 

 


