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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२८ 
सभाव तांतृ  

 

िदनांक - १९/०८/२०१४            वेळ - सकाळी ११.०० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मगंळवार, 
िदनांक १९/०८/२०१४ 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. महेशदादा िकसन लांडगे - सभापती 
२. मा. कदम सदग  महादेवु  

३. मा. सौ.गवळी सिनता ु (माई) पांडरंगु  

४. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
५. मा. प्रसाद शटे्टी 
 

 यािशवाय मा.तानाजी िशदे ं - अित.आयक्तु , मा.गावड,े मा.कलकणीर्ु , मा.खांडकेकर, मा.फंदेु , 
मा.दरगडेु ु , मा.माछरे - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यलेखापिरक्षकु , 
मा.कांबळे-प्र.शहर अिभयंता, मा.सरगड ेु ु - िवकास अिभयंता, मा.पाटील, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, 
मा.भोसले - मख्यलेखाु पाल, मा.भदाणे - उपसचंालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम,मा.सवणे, 
मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचचंवड,े  मा.थोरात, मा.बरशटे्टी, मा.जंधारेु , मा.गलबले, मा.घोड े – कायर्कारी 
अिभयंता, मा.कांबळे – प्र.िशक्षण अिधकारी (मा यिमक), मा.पवार – प्र.कायदा स लागार, मा.बोदड,े 
मा.लोणकर - प्रशासन अिधकारी, मा.जरांड-े सरक्षा अिधकारी ु हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

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

घेणेत आले -  
 
िवषय क्र.२७) - सभा आयोजनाबाबत... 
  
िवषय क्र.२८) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.२९) – एस.एस.सी. परीक्षा माचर् २०१४ मनपा मा यिमक िव यालयातील अंध व अपंग 

िव याथीर् यांना बक्षीस रक्कम देणेबाबत... 
 
िवषय क्र.३०) – तरतुद वगर् करणेबाबत... 
 
िवषय क्र.३१) – िपपंरी िचचंवड साय स पाकर्  पाहणेकामी झाले या खचार्स काय तर मा यता 

िमळणेबाबत... 
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िवषय क्र.३२) – ओला कचरा व सका कचरा वगीर्करण करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल ु
िशतोळे यांचा प्र ताव... 

 
िवषय क्र.३३) – तरतद वगर्ू  करणेबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.३४) – प्रभाग क्र.१, पीनगर (तळवड)े व प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत, सदग नगर ु (भोसरी) 

येथे नवीन दवाखाना स  करणेबाबत ु - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा ु
प्र ताव... 

 
िवषय क्र.३५) – िनगडी गावठाण प्र.क्र.१३ येथील िवकास कामांचे अंतगर्त तरतद वगीर्करणाबाबत ू –  

मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.३६) – थाप य ड प्रभाग वाढ/घट करणेबाबत - मा.प्रसाद शटे्टी, मा.िवनायक गायकवाड  

यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.३७) – तरतूद वगर् करणेबाबत – मा.िवनायक गायकवाड, मा.प्रसाद शटे्टी याचंा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.३८) – तरतद वगीर्करण करणेबाबत ु - मा.िवनायक गायकवाड, मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.३९) – सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील क क्षेत्रीय क मख्यालयातील कामां या तरतु दुीम ये  

फेरबदल करणेबाबत - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४०) – ब प्रभागातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या ु  

तरतदीम ये वाढु /घट करणेबाबत – मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
        (वाढ/घट र. .१३००००) 

 
िवषय क्र.४१) – इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.अतल ु  

िशतोळे, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४२) – तरतद वगीर्करण करणेबाबत ू - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४३) – तरतद वगीर्करण करणेबाबत ू - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४४) – झोिनप थाप य वाढु /घट करणेबाबत-मा.सदग  कदमु ,मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४५) – सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील अ मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये ु ु  

फेरबदल करणेबाबत - मा.सदग  कदमु ,मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४६) – तरतद वगीर्करण करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा  

प्र ताव... 
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िवषय क्र.४७) – तरतदु  वगीर्करण करणेबाबत – मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४८) – तरतदीत वाढ घट करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.४९) – तरतदु  वगीर्करण करणेबाबत - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.५०) – तरतदी वगीर्करण करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र ताु व... 
 
िवषय क्र.५१) – तरतदीत फेरबदल करणेबाबत ु – मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.५२) – तरतद वगर् करणेबाबत ू - मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.५३) – तरतदीत फेरबदल करणेबाबत ु - मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांु चा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.५४) -  तरतद वगर् करणेबाबत ू - मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.५५) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.प्रसाद शटे्टी, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.५६) - तरतद वगीर्करण करणेबाबत ू - मा.अतल िशतोळेु , मा.सदगु  कदम यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.५७) - तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.५८) - तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.५९) - तरतदीम ये फेरबदल कु रणेबाबत - मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.६०) - तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.६१) - तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 

 
िवषय क्र.६२) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.६३) - तरतदीत फेरबदल करणेबाबतु –मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.६४) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांु चा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.६५) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.६६) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
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िवषय क्र.६७) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.६८) - तरतद वगर् करणेबाबत ु – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.६९) - झोिनप थाप य िवभागातील तरतद वगर् करणेबाबत ु ु - – मा.िवनायक गायकवाड, 

मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७०) - तरतुद वगर् करणेबाबत – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७१) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७२) – क क्षेित्रय कायार्लया या कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु - मा.िवनायक  

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७३) – पणे महानगर पिरवहन महामंडळा या सेवकांना सधािरत वेतन ेणीनसार देय असलेला ु ु ु  

थकीत फरक अदा करणेबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा ु
प्र ताव... 

 
िवषय क्र.७४) – मानधनावर नेमणेबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७५) – फगेवाडी वॉडर् क्रु .६२ येथे मेगामाटर् िच ह लावणेबाबत – मा.सं या गायकवाड,  

मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.७६) – झोिनप िवभागातील कामा या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ू ु - मा.िवनायक  

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७७) – फ मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु ु - मा.िवनायक  

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७८) – तरतद वगर् करणेबाबत ू - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.७९) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.८०) – औधं/रावेत BRTS र यावर वतंत्र व बंिद त लेन करणेबाबत... 
 
िवषय क्र.८१) – िनग़डी गावठाण प्र.क्र.१३ येथील िवकास कामांचे अंतगर्त तरतद वगीर्करणाबाबत ू - 

मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.८२) – वा तिवशारद नेमणकीबाबत ु ु - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
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िवषय क्र.८३)–  झोिनप थाप यु  तरतदीत वाढु /घट करणेबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल ु
िशतोळे यांचा प्र ताव... 

 
िवषय क्र.८४) – िनसगर्कवी बिहणाबाई चौधरी प्राणीसगं्रहालय येथे सीसीटी ही कमेरे बसिवणेबाबतॅ ... 
 
िवषय क्र.८५) – ई प्रभागातील वक्षारोपणासाठी ख ड ेखोदणे व पोयटामाती भरणेबाबतृ ... 
 
िवषय क्र.८६) – ड मख्यालयाकडील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु ु /घट करणेबाबत – 

मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.८७) – सन २०१४-१५ साठी वक्षारोपणाची मोठी रोप खरेदी करणेबाबतृ ... 
 
िवषय क्र.८८) – मनपाचे एल.बी.टी ( थािनक सं था कर) िवभागासाठी सगंणक संच व िप्रटंर 

खरेदीबाबत... 
 
िवषय क्र.८९) – िद.२९ ऑग ट २०१४ क्रीडा िदनािनिम त प्रदशर्नीय जलतरण पधचे आयोजन 

करणेबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९०) – औषधखरेदीबाबत - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९१) – ड प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीत वाढु /घट करणेबाबत - मा.िवनायक 

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९२) – पाणीपरवठा िवभागातील तरतद वगीर्करणाबाबत ु ु - मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल ु

िशतोळे यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९३) – इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये कामां या तरतदीत फेरबदल कु रणेबाबत - मा.िवनायक 

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९४) – मा. थायी सिमती ठराव क्र.६१२७ िद.२१/२/१४ म ये द तीबाबत ु - मा.िवनायक 

गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९५) – अलंकापरी पंचक्रोशी िदडंीसाठी सिवधा परवणेबाबतु ु ु  – मा.सदग  कदमु , मा.शांताराम 

भालेकर यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९६) – तरतद वगर् करणे ठरावाम ये द ती करणेबाबत ू ु – मा.अतल िशतोळेु , मा.िवनायक 

गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९७) – िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या संगणक यंत्रणेची वाषीर्क देखभाल व द तीु  करणे 

बाबत.  
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िवषय क्र.९८) – िनिवदा नोटीस क्र.१५/२/२०१३-१४ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ... 
 
िवषय क्र.९९) – ब क्षेित्रय कायार्लयांतगर्त मख्य र यां या कामांकरीता स लागार नेमणकीबाबतु ु . 
 
िवषय क्र.१००) – िनिवदा नोटीस क्र.१५/३/२०१३-१४ मधील अ.क्र.३ वरील कामाचा करारनामा करणेबाबत.. 
 
िवषय क्र.१०१) – महापािलका वा तिवशारद पनेलवरील वा तिवशारद यांना सन ु ुॅ २०१७ पयर्ंत मदतवाढ ु  
  देणेबाबत – मा.िवनायक गायकवाड व मा.आतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१०२) – िप.ंिच.मनपा या मैलाश दीकरण कद्राकिरता क्लोिरन गस सरक्षा उु ुॅ पकरणे परिवणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.१०३) – इ क्षेित्रय कायार्लयातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु – मा. िवनायक 
  गायकवाड व मा.आतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१०४) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.अतल िशतोळेु ,मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१०५) – िनिवदा नोटीस क्र.-५/३७/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१०६) – ड प्रभाग व “ड” मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु ु . –  
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.धराड ेशकंतला यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१०७)– शहरातील मोकाट जनावरे पकडणेबाबत – मा.प्रसाद शटे्टी व मा.िवनायक गायकवाड 
  यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१०८) –“ब” क्षेित्रय कायार्लयाकडील पाणीपरवठा योजना िनधी व देखभाल द ती या ु ु  

कामांची तरतद वगर् करणेबाबतू -मा.अतल िशतोळे व माु . प्रसाद शटे्टी यांचा  प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१०९) – झोिनप िवभागातील कामाू या तदतदीम ये फेरबदल क न तरतद वगर् करणेबाबतु ु . – 
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.११०) – झोिनप िवभागातील कामा या तदतदीम ये फेरबदल क न तरतद वगर् करणेबाबतू ु ु . – 
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१११) – मोशी कचरा डपेोमधील शा त्रीय प दतीने किपगं केले या ल ड केप गाडर्नची देखभालॅ ॅ ,  
  द ती करणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.११२) – मनपाचे सावतामाळी उ यान (जाधववाडी) देखभाल कामाबाबत. 
 
िवषय क्र.११३) –सन २०१४-१५ साठी तरतद वगर् करणेू बाबत – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे ु  
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     यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.११४) – ड प्रभाग पाणीपरवठा िवभागातील तरतद वगर् करणेबाबतु ु . – मा.िवनायक गायकवाड व  
  मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.११५) – िप.ंिच.मनपा जल श दीकरण कद्र सेक्टर क्रु .२३ पाणी श दीकरण प्रिक्रयेसाठी द्रु व प  
  व पातील पॉली अ यिमिनअम क्लोराईड परिवणेबाबतु ु . 
 
िवषय क्र.११६) – मनपा क्षेत्रातील नदीचे प्रदषण रोख यासाठी िनमार्लय कलशु , जाळया, बोडर् व िवसजर्न 
  घाट इ. कामे करणेबाबत. 
 
िवषय क्र.११७) –डॉ.प.नंदिकशोर कपोते यांना कलापयर्वेक्षक/मानद स लागार या पदावर मदतवाढ ु  
   देणेबाबत. – मा.सदग  कदमु , मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.११८) – िचखली मैलाश दीकरण कद्र येथे निवन यंत्रसामग्री बसिवणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.११९) – िनिवदा नो.क्र.६/१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१वरील कामाचा करारनामा करणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१२०) – तरतद वगर् करणेबाबतु . – मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१२१) – सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकात वाढ,घट मंजर करणेबाबतु . – मा.िवनायक गायकवाड 

व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१२२) – झोिनप थाप य िवभागातील तरतद वगर् कु ु रणेबाबत. – मा.िवनायक गायकवाड व  

मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१२३) – मनपा जागेत व र यावर गणेश मतीर् व इतर मतीर् िवक्री करणाू ु -या अनािधकत ृ  
  यावसाियकांवर कारवाई करणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१२४) – डायिलसीस मिशन खरेदी करणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१२५) – ड”मख्याु लयातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु , घट करणेबाबत – 
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
  
िवषय क्र.१२६) – “ब”प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु , घट करणेबाबत – 
   मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र ताु व. 
  
िवषय क्र.१२७) – तरतद वगर् करणेबाबतु . – मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१२८) – मनपा शाळा, कायार्लय,दवाखाने या िठकाणी िप या या पा या या टाक्यांची व छता  
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  करणेकामी एज सी िनि चत करणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१२९) –“फ” प्रभागातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु .–मा.िवनायक गायकवाड  
    व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१३०) –“फ” प्रभागातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु .–मा.िवनायक गायकवाड  
    व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१३१) –  तरतद वगर् कु रणेबाबत. –मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१३२) – तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१३३) – ड”मख्यालयाकडील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु ु ,घट करणेबाबत.- 
   मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१३४)– भोसरी सहल कद्र येथे लाईट यव थेकरीता म.रा.िव.िव.कं.िल.यांना ५०,८१०/- अदा  
  करणेबाबत.  
 
िवषय क्र.१३५) –“क”क्षेित्रय कायार्लय आरोग्य िवभागकडील िनिवदा नो.क्र.१/२०१४-१५ कामाचे  
   अवलोकनाथर् ठेवणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१३६) –“क”क्षेित्रय कायार्लय आरोग्य िवभागकडील िनिवदा नो.क्र.१/२/२०१४-१५ कामाचे  
   अवलोकनाथर् ठेवणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१३७) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/९/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१३८) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/८/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१३९) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/७/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१४०) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/५/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
  
िवषय क्र.१४१) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/१/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१४२) – िनिवदा नोटीस  क्र./४/४/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू . 
 
िवषय क्र.१४३) – महिषर् वाि मकी जयंती कायर्क्रमास िनधी वाढवन देणेबाबतू .-मा.सदग  कदम व ु  
  मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
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िवषय क्र.१४४) – ीमती कांचन चंद्रशखेर द तरे वॉडर् आया यांना मनपा सेवेत ज क न घेणबाबतु ू . – 
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१४५) – िप.ंिच.ंमनपा या आरोग्य िवभागाकरीता कॉ पक्टर वाहने खरेदी बाबतॅ .– मा.िवनायक  
  गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१४६) – िप.ंिच.ंमनपा कडील वाहने द तीसाठी एज सी िनि चत करणेु बाबत.– मा.िवनायक  
  गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
   
िवषय क्र.१४७) – “फ”प्रभागातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु . – मा.िवनायक  
      गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
  
िवषय क्र.१४८) – तरतद वगर् करणेबाबतु . – मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१४९) –“ब”प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु ,घट करणेबाबत –  

 मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
  
िवषय क्र.१५०) –“ड”क्षेित्रय कायार्लयातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु  – मा.िवनायक   

गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१५१) –“ड”प्रभाग मख्यालयातील कामां याु  तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु  – मा.िवनायक  

गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१५२) –  २०१४-१५ चे अंदाजपत्रक तरतद वगर् करणे ू - मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब  

 तरस यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१५३) – सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रक तरतद वगर् करणे ू – मा.िवनायक गायकवाड,  

 मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१५४) – कै. गजानन हेत्र ेउ यान व मैदान देखभाल द तीचे कामांबाबतु . –मा.िवनायक  
   गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१५५) – मे. अिरहंत इ ड.काप .िल. यांना मदतवाढ देणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व  

मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१५६) – यांित्रक प दतीने र ते सफाई कामास मदतवाढ देणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व  
  मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१५७) – िनिवदा नो.क्र./ था/११/२-२०१४-१५ थाप य िवषयक कामे करणेबाबत - मा.िवनायक  

गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
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िवषय क्र.१५८) – पयार्वरण िवभागाकडील भांडवली कामाचे तरतद वगीर्करण करणेबाबतू . –मा.िवनायक  
  गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१५९) – थाप य िवभागाकडील िन.क्र.१७/६-२०१४-१५ चे कामास मंजरी देणेबाबतू . – 
  मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६०) – िनिवदा नो.क्र./५/२२/२०१४-१५ कामास मंजरी देणेबाबतू ... 
 
िवषय क्र.१६१) – आकडीर् मैलाशि दकरण कद्राअंतगर्त जलिनु ु :सारण निलका टाकणेबाबत. 
 
िवषय क्र.१६२) – िप.ंिच.ंमनपा या वाहनांना लागणा-या बटँ -या खरेदी करणेबाबत. –मा.िवनायक  
   गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६३) – सधारीत प्रशासिकय मा यता िमळणेु बाबत. –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब  
   तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६४) – सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकात तदतद वगर् करणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.१६५) – तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस याचंा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६६) – सधारीत मा यता िमु ळणेबाबत. – मा.सदग  कदम व माु .िवनायक गायकवाड यांचा 
    प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६७) – तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१६८) –“फ”प्रभाग थाप य कामांची वाढ/घट प्र तावास मा यता िमळणेबाबत.–  
    मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१६९) – तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१७०) – तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१७१) – िपपंळे िनलख येथील २० एम.एल.डी. क्षमते या बायोटॉवर तंत्रज्ञानावर आधारीत  
   मैलाश दीकरण कद्राची पाच वषार्करीता चालनु ,देखभाल, द ती करणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.१७२) – िचखली मैलाश दीकरण कद्राची देखभाल व द ती करणेबाबतु ु . 
 
िवषय क्र.१७३) – “ब”प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु ,घट करणेबाबत. –  

   मा. अतल िशतोळे व माु . गणेश ल ढे यांचा प्र ताव. 
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िवषय क्र.१७४) – “ड”प्रभाग मख्यालयातील कामा याु  तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु  - मा.गणेश  

  ल ढे व मा. सदग  कदम यांचा प्र तावु .  
 
िवषय क्र.१७५) –“फ”प्रभागातील कामांम ये फेरबदल करणेबाबत.- मा. गणेश ल ढे व मा. सदग  ु
     कदम याचंा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१७६) –   तरतद वगर् करणेबाबतु . –मा.िवनायक गायकवाड व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१७७) –“ड”प्रभागतील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु .- मा. गणेश ल ढे व    
     मा. सदग  कदम यांचा प्र तावु . 
 
िवषय क्र.१७८) –“ब”प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढु ,घट करणेबाबत.- मा.  
    सदग  कदम व माु . गणेश ल ढे याचंा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१७९) – तरतद वगर् करणेबाबतु . – मा.सदग  कदम व माु . गणेश ल ढे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.१८०) – िनगडी भक्ती-शक्ती चौक येथे लोकशाहीर अ णा भाऊ साठे यांचा पतळा उभारणेबाबतु   

- मा.गणेश ल ढे व मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु . 
 

िवषय क्र.१८१) – सरक्षा िनिरक्षक पदावर मानधनावर िनयक्ती करणेबाबतु ु .- मा.वाघेरे सिनता व माु .  
   धराड ेशकंतला यांु चा प्र ताव. 

 

---------- 
उपि थत स मा.सद यां या संमतीने कायर्पित्रकेवरील िवषय क्र.२७ व १,२,३,४,  
५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२८,२९,३०,३१,३२, 
३३,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५,५६,५७,५८,५९,६०,६१
,६२,६३,६४,६५,६६,६७,६८,६९,७०,७१,७२,७३,७४,७५,७६,७७,७८,७९,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६,८७,८८,८९,९
०,९१,९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९,१००,१०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१०६,१०७,१०८,१०९,११०,१११,११२, 
११३,११४,११५,११६,११७,११८,११९,१२०,१२१,१२२,१२३,१२४,१२५,१२६,१२७,१२८,१२९,१३०,१३१,१३२, 
१३३,१३४,१३५,१३६,१३७,१३८,१३९,१४०,१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,१४९,१५०,१५१,१५२, 
१५३,१५४,१५५,१५६,१५७,१५८,१५९,१६०,१६१,१६२,१६३,१६४,१६५,१६६,१६७,१६८,१६९,१७०,१७१,१७२, 
१७३,१७४,१७५,१७६,१७७,१७८,१७९,१८०,१८१ याप्रमाणे कामकाजा या बाबी प्राधा याने िवचारात 
घे यात येतील असे मा.सभापती यांनी प्रकट केले. 

--------- 
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ठराव क्रमांक – ७६८२      िवषय क्रमांक – २७  
िदनांक – १९/०८/२०१४        
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर            अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.शातंाराम भालेकर, मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
   मा. थायी सिमतीची पढील सा तािहक सभा मंगळवार िदनांक ु २६/८/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० 
वा. आहे. तथािप, सदरची सा तािहक सभा मंगळवार ऐवजी सोमवार िदनांक २५/८/२०१४ रोजी सकाळी 
१०.०० वा. घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

खालीलप्रमाणे सचना मांडणेत आलीु . 
सचक ु : मा.सदग  कदमु          अनमोदक ु : मा.प्रसाद शटे्टी 

 
सभा मंगळवार िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी दपारी ु १२.४० पयर्ंत तहकब करणेत यावीू . 

सदर सचना सवार्नमते मा य झालीु ु . 
---------- 

मा.सभापती - सभा मंगळवार िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी दपारी ु १२.४० पयर्ंत तहकब करणेत येत आहेू . 
 
 
 
    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
              िपपंरी - ४११ ०१८. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२८ 
सभाव तांतृ  

(िदनांक १९.०८.२०१४ सकाळी ११.०० ची तहकब सभाू ) 
 

िदनांक - १९/०८/२०१४            वेळ - दपारीु  १२.४० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची मंगळवार, िदनांक १९/०८/२०१४ 
रोजी सकाळी ११.०० वा. ची सभा दपारी ु १२.४० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील 
महापौर मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीु ृ . सभेस खालील स मा.सद य 
उपि थत होते. 
 

१. मा. महेशदादा िकसन लांडगे    - सभापती 
२. मा. भालेकर शांताराम क डीबा उफर्  एस.के.बापू 
३. मा. सौ.गवळी सिनता ु (माई) पांडरंगु  

४. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
५. मा. प्रसाद शटे्टी 
 

 यािशवाय मा.तानाजी िशदे ं - अित.आयक्तु , मा.गावड,े मा.कलकणीर्ु , मा.खांडकेकर, मा.फंदेु , 
मा.दरगडेु ु , मा.माछरे - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यु लेखापिरक्षक, 
मा.सरगड ेु ु - िवकास अिभयंता, मा.पाटील, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मख्यलेखापालु , 
मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम,मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचचंवड,े  
मा.थोरात, मा.बरशटे्टी, मा.जंधारेु , मा.गलबले, मा.घोड े – कायर्कारी अिभयंता, मा.कांबळे – प्र.िशक्षण 
अिधकारी (मा यिमक), मा.पवार – प्र.कायदा स लागार, मा.बोदड े- प्रशासन अिधकारी, मा.जरांड-े सरक्षा ु
अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

-------- 
खालीलप्रमाणे सचना मांडणेत आलीु . 

सचक ु : मा.प्रसाद शटे्टी          अनमोदक ु : मा.बाळासाहेब तरस 
 

सभा मंगळवार िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी सं या. ५.३० पयर्ंत तहकब करणेत यावीू . 
सदर सचना सवार्नमते मा य झालीु ु . 

---------- 
मा.सभापती - सभा मंगळवार िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी सं या. ५.३० पयर्ंत तहकब ू करणेत येत आहे. 
 
 
    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२८ 
सभाव तांृ त 

(िदनाकं १९.०८.२०१४ सकाळी ११.०० व १२.४० ची तहकब सभाू ) 
 

िदनांक - १९/०८/२०१४            वेळ – सं या. ५.३० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची मंगळवार, िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी 
दपारी ु १२.४० वा. ची सभा सं या ५.३० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकरराव ु
रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीृ . सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते. 
 

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

३. मा.धराड ेशकंतला भाऊसाहेबु  

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

६. मा.भ डवे संिगता राजद्र 
७. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफर्  सनी 
८. मा.गायकवाड सं या सरदासु  

९. मा.भालेकर शातंाराम क डीबा उफर्  एस.के.बापु 
१०. मा.सौ.गवळी सिनता ु (माई) पाडंरंगु  

११. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१२. मा.अतल अरिवदं उफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

१३. मा.प्रसाद शेट्टी 
 

 यािशवाय मा.तानाजी िशदे ं - अित.आयुक्त, मा.गावड,े मा.कलकणीर्ु , मा.खांडकेकर, मा.फंदेु , मा.दरगडेु ु , 
मा.माछरे - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यलेखापिरक्षकु , मा.सरगड ेु ु - िवकास 
अिभयंता, मा.पाटील, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मख्यलेखापालु , मा.भदाणे - उपसंचालक 
नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम,मा.सवणे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचचंवड,े  मा.थोरात, मा.बरशेट्टी, मा.जंधारेु , 
मा.गलबले, मा.घोड े – कायर्कारी अिभयंता, मा.कांबळे – प्र.िशक्षण अिधकारी (मा यिमक), मा.पवार – प्र.कायदा 
स लागार, मा.बोदड े- प्रशासन अिधकारी, मा.जरांड-े सरक्षा अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत होतेु .  

---------- 
खालीलप्रमाणे सचना मांडणेत आलीु . 

सचक ु : मा.अतल िशतोळेु         अनमोदक ु : मा.प्रसाद शेट्टी 
 

सभा शकु्रवार िदनाकं २२/०८/२०१४ रोजी दपारी ु ४.०० पयर्ंत तहकब करणेत यावीू . 
सदर सचना सवार्नमते मा य झालीु ु . 

------------ 
मा.सभापती - सभा शकु्रवार िदनाकं २२/०८/२०१४ रोजी दपारी ु ४.०० पयर्ंत तहकब करणेत येत आहेू . 
 
    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

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

कायर्पित्रका क्रमांक - १२८ 
सभाव तांतृ  

(िदनांक १९.०८.२०१४ सकाळी ११.००, १२.४०, सं या.५.३० ची तहकब सभाू ) 
 

िदनांक - २२/०८/२०१४            वेळ – दपारी ु ४.०० वाजता 
 

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची मंगळवार, िदनांक १९/०८/२०१४ 
रोजी सं या.५.३० वा.ची सभा िदनांक २२/०८/२०१४ रोजी दपारी ु ४.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीु ृ . सभेस 
खालील स मा.सद य उपि थत होते. 
 

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

३. मा. धराड ेशकंतला भाऊसाहेबु  

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

६. मा. शडगे आशा सखदेवु  

७. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफर्  सनी 
८. मा. गायकवाड सं या सरदासु  

९. मा. भालेकर शांताराम क डीबा ऊफर्  एस.के.बाप ू  
१०. मा. सौ.गवळी सिनता ु (माई) पांडरंगु  

११. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
१२. मा. िवनय ऊफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
१३. मा. अतल अरिवदं ऊफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

 

 यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयक्तु , मा.डॉ.डोईफोडे़ ,मा.गावड,े मा.ढेरे, मा.फंदेु , मा.दरगडेु ु , 
मा.माछरे - सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तळदेकर - मख्यलेखापिरक्षकु , मा.सरगड ेु ु
- िवकास अिभयंता, मा.पाटील, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मख्यलेखापालु , 
मा.डॉ.अिनल रॉय-आरोग्य वै य.अिधकारी, मा.भदाणे - उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, 
मा.च हाण, मा.िचचंवड,े मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कलकणीर्ु , मा.िपरजादे, मा.जंधारेु , मा.गलबले, 
मा.घोड,े मा.केदारी, मा.कांबळे–कायर्कारी अिभयंता, मा.कांबळे – प्र.िशक्षण अिधकारी (मा यिमक), 
मा.साळंकेु -मख्य उ यान अिधक्षकु , मा.डॉ.गोरे-पशवै यकीय अिधकारीु , मा.बोदड,ेमा.बहरेु - प्रशासन 
अिधकारी, मा.पाटील-प्राचायर् आयटीआय मोरवाडी, मा.जरांड-े सरक्षा अिधकारी हे अिधकारी सभेस ु
उपि थत होते.  

-------- 
 
 
 
 



 16

ठराव क्रमांक – ७६८३      िवषय क्रमांक – ०१  
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु   
सचक ु – मा.गणेश भ डव े            अनमोु दक – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७३/२०१४, िद.८/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
 मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, िपपंळे 
सौदागर व काळेवाडी येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी मेु . लोमक ॅ
इिज. काप . (िन.र. .३८,५१,७२०/- (अक्षरी र. . अडोतीस लाख एक्काव न हजार सातश ेवीस) पेक्षा ५.५० 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३६,३९,८७५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६८४      िवषय क्रमांक – ०२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारण ु  
सचक ु – मा.सदग  कदमु             अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७१/२०१४, िद.८/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४ अ वये, काकडपेाकर्  

व केशवनगर येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेु कामी मे. लोमक इिजॅ . 
काप . (िनिवदा र. .२७,००,९६८/- (अक्षरी र. .स तावीस लाख नऊश ेअडस टू ) पेक्षा ४.७० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२५,७४,०२३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६८५      िवषय क्रमांक – ०३  
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – प्रा.रामक ण मोरे पे्रक्षागहृ ृ  
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी             अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पे्रक्षा/कािव/१५८/२०१४, िद.५/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या प्रा.रामक ण मोृ रे पे्रक्षागह ृ या िन.नो.क्र.२/२०१३-१४ अ वये, प्रा.रामक ण मोरे ृ

पे्रक्षागह ृ िचचंवड येथील वाहनतळ ठेका चालिवणेस देणेकामी मे.सयर्कांत एंटरप्राइजेसु , शाहनगर या ू
ठेकेदाराची (प्रित मिहना दर र. .१५,५००/-) हा अिधकतम दर अस याने ३३ मिह यासाठी िनिवदा 
ि वकतीसृ  मा.आयक्त यांनी ु ०२.०८.२०१४ रोजी मा यता िदलेली आहे यानसार या कामाचा ठेका यांना ु
११ मिह यासाठी करारनामा क न घेऊन देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

िनिवदा र. .३,३०,०००/- (अक्षरी र. .तीन लाख तीस हजार)) 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७६८६      िवषय क्रमांक – ०४  
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – जलिनःसारण 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु             अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७५/२०१४, िद.८/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ अ वये, मनपा भगयो ू
अंतगर्त भोसरी २१७ व २३१ येथील पंप हाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी ु
मे.एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस (िन.र. .२६,०७,३६८/- (अक्षरी र. .स वीस लाख सात हजार तीनश ेअडसू ट) 
पेक्षा २.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२५,३१,२३३/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अु दा/वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६८७      िवषय क्रमांक – ०५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – जलिनःसारण 
सचक ु – मा.आशा शडगे             अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७४/२०१४, िद.८/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७ अ वये, मनपा भगयो ू
अंतगर्त िपपंरी मेन व वैभवनगर येथील पंप हाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता ु देणेकामी 
मे.एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस (िन.र. .३५,३७,३६७/- (अक्षरी र. .प तीस लाख सदोतीस हजार तीनशे 
सदस टु ) पेक्षा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३६,२०,६३७/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६८८      िवषय क्रमांक – ०६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – जलिनःसारण 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर            अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७२/२०१४, िद.८/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८ अ वये, मनपा 

भगयो अंतगर्त ू भोसरी पीएस १ व २ येथील पंप हाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता ु
देणेकामी मे.एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस (िन.र. .२७,७८,३६८/- (अक्षरी र. .स तावीस लाख अ याह तर 
हजार तीनश ेअडस टु ) पेक्षा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२८,४३,७७१/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीु यल या 
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
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अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधनु  राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६८९      िवषय क्रमांक – ०७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – जलिनःसारण 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ            अनमोदकु  – मा.शकंतला धराडेु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२७०/२०१४, िद.८/७/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणेु  - 
मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, मनपा 

भगयो अंतगर्त ू नेवाळेव ती व िचखली येथील पंप हाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता ु
देणेकामी मे.एक्सेल इलेक्ट्रीक स (िन.र. .२९,८०,५६८/- (अक्षरी र. .एकोणतीस लाख ऐंशी हजार पाचश े
अडस टु ) पेक्षा ३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३०,२९,४४९/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाु ची रक्कम अदा/वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६९०      िवषय क्रमांक – ०८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु             अनमोदकु  – मा.शकंतला धराडेु  
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र.पअक/१०/कािव/३९९/२०१४, िद.११/८/२०१४ 
िवषय - िपपंळेिनलख मैलाश दीकरण कद्राची वािषर्क व पाची चालनु , देखभाल व द तीु  करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ०८ चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७६९१      िवषय क्रमांक – ०९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र.पअक/३/कािव/४००/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
शहरी िवकास मंत्रालय िनमार्ण भवन, भारत सरकार, नवी िद ली यांनी कमर्चा-यांची कायर्क्षमता 

वाढिवणेकामी िविवध कोसस देशातील मो या शहरात आयोिजत केले आहेत. यातील या िवभागाशी 
संबंिधत कामकाज अजन चांग या तू -हेने होणे या टीकोनातन खालील कमर्चाू -यांना यांचे कामाशी 
संबंिधत कोसससाठी पाठिवणे आव यक वाटते. 

 

अ.क्र. कमर्चा-याचे नाव पद 

१ ीमती. वडझीकर एस.ए. केिम ट 

२ ी.जावरानी एम.टी. उप अिभयंता 
३ ी.िनकम.एस.एम किन ठ अिभयंता 
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४ ी.घारे ही. ही. किन ठ अिभयंता 
५ ी.मोरे सी.ए. किन ठ अिभयंता 
६ ीमती. कलकणीर् एसु . एस. किन ठ अिभयंता 

 

सदरचे कोसर्कामी कोण याही प्रकारची फी आकार यात आलेली नसन ु TA/DA संबंिधत सं थेने 
करणे आव यक आहे. तरी उपरोक्त कोसर्कामी वरील कमर्चा-यांना पाठिवणे तसेच यांचे रे वे प्रवास 
(वातनकिलत ि दतीय ेणीु ु ) व अनषंिगक येणारे प्र यक्ष खचार्ु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६९२      िवषय क्रमांक – १० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ            अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/१२४/२०१४, िद.११/८/२०१४ 
िवषय - पणे नािशक महामागार्वर भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ उु डाणपलाखालील पिरसर िवकसीत ु  

व सशोिभत करु णेबाबत... 
िवषय क्रमांक १० चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ७६९३      िवषय क्रमांक – ११ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ            अनमोदकु  – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/१२५/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील २२ अ वये, प्र.क्र.२९ इंद्रायणीनगर 

मधील से.क्र.३ म ये यश गाडर्न ते पाईन रोड कड ेजाणारा र ता िवकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धोत्र े
क ट्रक्शन (िन.र. .५६,०२,१८०/- (अक्षरी र. .छप न लाख दोन हजार एकश ेऐंशी) पेक्षा ४४.०६% कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३२,९०,५५२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६९४      िवषय क्रमांक – १२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर            अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/१२६/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र२/२०१४-१५ मधील २४ अ वये, प्र.क्र.२९ इंद्रायणीनगर 

मधील से.क्र.३ म ये यश गाडर्न त े पणे नािशक रोड कड े जाणारा र ता िवकसीत करणेु कामी 
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मे.एम.पी.धोत्र े क ट्रक्शन (िन.र. .७०,०२,८००/- (अक्षरी र. .स तर लाख दोन हजार आठश)े पेक्षा 
४४.४१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४०,८७,४९९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६९५      िवषय क्रमांक – १३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस            अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६०/२०१४, िद.११/८/२०१४ 
िवषय - प्रभाग क्र.१९ मधील िठकिठकाण या घाट पिरसराचे सशोिभकरण करणेु बाबत... 

िवषय क्रमांक १३चा िवचार पढील सभेच ेवेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७६९६      िवषय क्रमांक – १४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  
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 १४चा िवचार पढील सभेच ेवेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ७६९७      िवषय क्रमांक – १५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.शकंतला धराडेु             अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६२/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०९/२०१४-१५ मधील ९ अ वये, 
प्रभाग क्र. १९ मधील रावेत पिरसरातील डी.पी.र ते खडी म माचे करणेु कामी मे.एम.पी.धोत्र ेकं ट्रक्शन 
(िन.र. .९२,३६,७२५/- (अक्षरी र. . या नव लाख छ तीस हजार सातश ेपंचवीस) पेक्षा ४७.९१ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .५०,५१,९८१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७६९८      िवषय क्रमांक – १६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सदग  कदमु             अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६३/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०५/२०१३-१४ मधील ०५ अ वये, 
प्रभाग क्र.१९ मधील िकवळे आदशर्नगर पिरसरातील डी.पी. र त ेखडीम माचे करणेकामी मेु .एम.पी.धोत्र े
कं ट्रक्शन (िन.र. .४६,२३,८९०/- (अक्षरी र. .शहेेचाळीस लाख तेवीस हजार आठश ेन वद) पेक्षा ४७.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंू जर दराने रू . .२५,२५,१२९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७६९९      िवषय क्रमांक – १७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.आशा शडगे             अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६४/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०१/२०१४-१५ मधील १ अ वये, 
प्रभाग क्र.१९ मधील धमर्राज मंगल कायार्लय येथे िकवळे गावापयर्ंतचा १८ मी. र ता िवकसीत 
करणेकामी मे.एम.पी.धोत्र ेकं ट्रक्शन (िन.र. .५५,७९,०८१/- (अक्षरी र. .पंचाव न लाख एकोणऐंशी हजार 
एक्याऐंशी) पेक्षा ४७.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३०,७४,८८३/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार वु  ि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 घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७००      िवषय क्रमांक – १८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सं या गायकवाड            अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६५/२०१४, िद.११/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०८/२०१३-१४ मधील काम क्र.०८ 
अ वये, प्रभाग क्र.१५ मधील अंतगर्त र यांना ट्रॉमर् वॉटर पाईप लाईन टाकणेकामी मे.एम.पी.धोत्र े
कं ट्रक्शन (िन.र. .४६,६७,०७१/- (अक्षरी र. .शहेेचाळीस लाख सदस ट हजार एक्काह तरु ) पेक्षा ४०.५५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . २९,१३,३०२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु केले या 
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बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांतेबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७०१      िवषय क्रमांक – १९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – िव यतु  
सचक ु – मा.सिनता गवळीु             अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचे पत्र क्र.िवमकाु /५/कािव/३५२/२०१४, िद.११/८/२०१४ 
िवषय - िपपंरी िचचंवड मनपा ह ीतील वगेवेग या मख्य चौकात ु नवीन वाहतक िनयंत्रक िदवे बसिवणे ू  

व तदअनषंिगक कामेु  करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक १९चा िवचार पढील सभेच ेवेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ७७०२      िवषय क्रमांक – २० 

िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – िव यतु , ड क्षेित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.िवकास अिभयंता यांचे पत्र क्र.क्षे.का.िव./  /कािव/३४५/२०१४, िद.१२/८/२०१४ 

मा.िवकास अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
ड क्षेत्रीय कायर्क्षेत्रातील िपपंळे सौदागर, रहाटणी,  ीनगर, िपपंळे िनलख पिरसरातील पथिद यांसाठी 

नवीन वीजमीटर घेणेकामी र. .५९,६८०/- (अक्षरी र. .एकोणसाठ हजार सहाश ेऐंशी) म.रा.िव.िव.कंपनीस 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७०३      िवषय क्रमांक – २१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – मािहती व जनसंपकर्  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु             अनमोदकु  – मा.शकंतला धराडेु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .माजसं/६/कािव/२७१/२०१४, िद.१३/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वतीने शहरातील सावर्जिनक गणेशो सव मंडळांचे िविवध 
िवषयांवरील देखा यां या पधचे आयोजन दरवषीर् कर यात येते. या पधअंतगर्त िवजे या मंडळास 
धनादेशा वारे बिक्षसांची रक्कम, मितिच ह व प्रशि तपत्रक देवन स कार केला जातोृ ू . तसेच शांतता 
बैठकीबाबत रंगमंिदर भाड,े  लेक्स,  बनरॅ ,  पध या पिरक्षण सिमतीचे मानधन,  चहापान,  भोजन व 
मितिच ह इृ . यव थेकरीता तसेच गणेशिवसजर्नाचे िदवशी पत्रकारांचे भोजन यव थेकरीता तातडीने 
खचर् करावा लागणार आहे. याकरीता थेट प दतीने र. .४,०५,०००/-(अक्षरी र, .चार लाख पाच हजार) 
इतका खचर् होणार आहे. सदर खचार्स काय तर मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७०४      िवषय क्रमांक – २२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – लेखा िवभाग 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .लेखा/३/कािव/५९४/२०१४, िद.१३/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यांु ची िशफारस िवचारात घेवनू  – 

    मा.अ यक्ष व यव थापकीय संचालक, पणे महानगर पिरवहन महामंडळ िलु .पणे यांनी िदनांक ु
२१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीपत्रानसार तसेच शासन िनणर्य क्रु .एनयआरु -२०१३/प्र.क्र.३३८/ 
निव-३३ मंत्रालय, मंबई ु ४०० ०३२. िदनांक १८/०२/२०१४ चे पत्र व शासन पत्र क्र.पीएमएल-३०१३/प्र.क्र.८०/ 
निव-२२, नगरिवकास िवभाग, मंत्रालय, मंबई ु ४०००३२. िदनांक ०७/०८/२०१४ अ वये संचलन तटीची ु
रक्कम तसेच पासेसपोटीची प्रितपतीर्ची रक्कम अदा करणेबाबत आदेशीत केले आहेू . याप्रमाणे 
संचलनतटी ु (operational losses) पोटी र. .१० कोटी व िविवध प्रकारचे सवलतीचे पासेसपोटी र. .५ 
कोटी असे एकण रू . .१५ कोटी सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलनतटीपोटी व ु
मा.मख्यलेखाु पिरक्षक यांचे माफर् त लेखा पिरक्षण झा यानंतर यां या िशफारशीप्रमाणे देय होणा-या 
रकमेतन अग्रीम व पात िदले या रकमेचे समायोजन कर या या अटीस अिधन राहन पणे महानगर ू ुु
पिरवहन महामंडळ िल. पणे यांु ना र. .१५ कोटी (अक्षरी र. .पंधरा कोटी फक्त) अदा करणेस तसेच 
सदरचा खचर् लेखा िवभागाकडन वाहन यवहार िनधी या लेखािशषार्तन खचीर् टाक यास ू ू मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पणे पिरवहन महामंडळा या कमर्चाु -यांना ६ या वेतन आयोगा या धतीर्वर नवीन 
वेतन ेणी माहे िडसबर २००७ पासन लाग कर यात येवन याप्रमाणे वेतन अदा करणेू ू ू त येत आहे. 
एिप्रल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ मिह यां या देय असणा-या फरकाची रक्कम 
महामंडळा या िबकट आिथर्क पिरि थतीमळे अदा कर यात आलेली नाहीु . सदर फरकाची रक्कम कमर्चा-
यांना िमळणेकामी पीएमपीएमएल कमर्चारी महासंघाने वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. तसेच शासन 
िनणर्य क्रमांक पीएमएल-३०१३/प्र.क्र.१/निव-२२ िद.८ ऑग ट २०१४ नसार महामंडळाकडील कमर्चाु -यांना 
सधािरत वेतनानसार फरकापोटी देय असलेली रक्कम देखील संचलन तटीचा भाग अस याने सदर ु ु ु
रकमेची महानगरपािलकेकड े मागणी करावी, असे कळिवले आहे. याप्रमाणे िपपंरी िचचंवड 
महानगरपािलके या दािय वाचे त वाने (४०%) र. .१२० कोटी महामंडळास िमळणेकामी मा.अ यक्ष व 
यव थापकीय संचालक पीएमपीएल यांनी िदनांक ११/०८/२०१४ रोजी िवनंती केलेली आहे. सबब 
पीएमपीएमएल कमर्चारी महासंघाकडन वेळोवेळी होणारी मागणी तसेच शासन िनणर्याचा िवचार करू ता 
पणे पिरवहन महामंडळा या सेवकांना ु ५६ मिह यां या देय असणा-या फरकाची रक्कम ४० टक्के प्रमाणे 
र. .१२० कोटी पणे पिरवहन महामंडळास अदा करणेस माु .महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर मा यता 
देणेत येत आहे.    

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

ठराव क्रमांक – ७७०५      िवषय क्रमांक – २३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.आशा शडगे             अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पापु/कािव/११२१/२०१४, िद.१३/८/२०१४ 

मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणेु  – 

मा. थायी सिमती सभा ठराव क्र.६३४५ िद.२६/२/२०१४ अ वये मे.शभम उ योग यांना ु
िद.१/४/२०१४ पासन पढे ू ु १२ मिहने पयर्ंत (िद.३१/३/२०१५) कालावधीसाठी यांचेकडन क प्रभागातील ू
(निवन ई क्षेत्रीय कायार्लय,भोसरी उपिवभागातील पा या या टाक्यांव न) टाक्यांव न ठेकेदारी प दतीने 
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िवतरण यव था करणेकामी मजर परिवणेचे काम िकमान वेतन दराने क न घेणेू ु स व कामाचे िबले 
अदा करणेस व यानसार येणारे एकण खचार्स मा यता िदलेली आहेु ू . यानसार माु .आयक्त यांचे िदु . 
१६/४/२०१४ मंजर प्र तावानसार मेू ु .शभम उ योग यांचेकडन आदेश क्रु ू .पापु/०६/कािव/७२९/२०१४, 
िद.२०/५/२०१४ अ वये काम क न घेणेत येत आहे. सदर या कामासाठी सन २०१४-१५ या 
अंदाजपत्रकात रक्कम .१,१०,००,०००/- इतकी अंदाजपत्रकीय रक्कम व रक्कम .३०,५०,०००/- इतकी 
तरतद करणेत आलेली असन सदर या कामाचे अंदाजपत्रक बनिवलेले असन याची एू ू ू कण िकमत ू ं
रक्कम .९६,८९,७७१/- इतकी असन यास तांित्रक मा यता िमळालेली आहेू . सदरचे कामावर जलै ु २०१४ 
अखेर रक्कम .३०,५०,०००/- इतके रक्कम खचीर् पडली असन कामाची मदत िदू ु .३१/३/२०१५ अखेर असन ू
अजन ू ८ मिहने कामाचा कालावधी बाकी आहे. सदर या मदतीसाठी अजन रक्कम ु ू .६६,३९,७७१/- 
इतक्या रक्कमेची आव यकता असन यासाठी पाजंरपोळ येथे उंच टाकी बांधणे या कामासाठी सन ू
२०१४-१५ या आिथर्क वषार्त ठेवलेली तरतद रक्कम ू .१,२०,००,०००/- या कामातन वगीर्करण क न ू
रक्कम उपल ध क न देणेचा प्र ताव सोबत या तक् याप्रमाणे वाढघट क न रक्कम उपल ध क न देणे 
शक्य अस याने प्र तावा सोबतचे प्रपत्राप्रमाणे तरतद वगर् करणेू स व सदरचे काम माचर् सन २०१५ पयर्ंत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७०६      िवषय क्रमांक – २४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड            अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.अित.आयक्त यांचे पत्र क्रु .उ यान/१३/कािव/२२६/२०१४, िद.१४/८/२०१४ 

मा.अित.आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या उदयान िवभागाकडील को.नो.क्र.९/२०१३-१४ अ वये, से.नं.२० मो.जा.क्र.३ अ- 
हेत्रवे ती येथील उ यानाम ये लागवडीसाठी रोपे खरेदी व देखभाल करणेकामी मे.समीप स हीसेस 

(को.नो.र. .१,९०,०७०/-(अक्षरी र. .एक लाख न वद हजार स तर) पेक्षा -7 टक्के ने कमी दराची कोटेशन 
वीकत करणेत आले असन कामाचा आदेश देणेत आला ृ ू अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७०७      िवषय क्रमांक – २५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु             अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.अित.आयक्त यांचे पत्रु  क्र.उ यान/१३/कािव/२२४/२०१४, िद.१२/८/२०१४ 

मा.अित.आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

मनपा या उदयान िवभागाकडील को.नो.क्र.२/२०१४-१५ अ वये, 1) दगार्देवी उदयानातील झाडांचे ु
खोड ेकाढणे, ख ड ेखोदणे, व र ता तयार    करणेकामी EX 70  पोकलेन भाडयाने घेणे व पोकलेन 
वाहतूक करणेकामी मे.क्रा ट काप रेशन िल. (को.नो.र. .१,८०,०००/- (अक्षरी र. .एक लाख ऐंशी हजार)) 
पेक्षा -६ टक्के ने कमी दराची कोटेशन वीकत करणेत आले असन कामाचा आदेश देणेत आला ृ ू
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७०८      िवषय क्रमांक – २६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  
संदभर्:- मा.सह आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७०२/२०१४, िद.१३/८/२०१४ 

मा.सह आयक्त यांनी िशफारसु  केलेप्रमाणे – 

मनपाचे ई-ग हर्न स िवभागासाठी आव यक आयबीएम हाडर्िड क व बटरीॅ  सािह य खरेदीकामी 
ऑनलाईन ई-िन.सु.क्र.१०/०२/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होते. यानसार ऑनलाईन ु
चार दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.मोनाचर् टेक्नॉलॉजी प्रा.िल.,पणेु , यांचे आव यक 
आयबीएम मेक कं.चे हाडर्िड क व बटरीॅ  (बाब क्र.०१ व ०२) सािह यासाठी र. .६,२९,७३०/- लघ तमु  दर 
प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ७.०७% ने कमी आहे. मे.मोनाचर् 
टेक्नॉलॉजी प्रा.िल यांचे हाडर्िड क व बटरीॅ  खरेदीकामी एकण रू . .६,२९,७३०/- दर ि वकत करणेत आले ृ
असन यांचे बरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणाू -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले - 
 

ठराव क्रमांक – ७७०९      िवषय क्रमांक – २८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील थाप य िवभागातील कामा या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणेु  फेरबदल क न तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची ृ
वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                       (वाढ/घट र. .६०००००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७१०      िवषय क्रमांक – २९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – मा यिमक िशक्षण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .मा य/िश/३/कािव/१७२/१४ िद.१६/०८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयक्त यांु ची िशफारस िवचारात घेऊन –  
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक िव यालयांमधील इ. १० वी शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेत ८० टक्के पेक्षा जा त गण संपादन करणाु -या एकण ु ८९ गणवंत िव या यार्ंना एकण ु ु
र. .३३,५०,०००/- इतकी रक्कम धनादेशा वारे अदा करणेत आलेली आहे. महारा ट्र नविनमार्ण सेना 
िपपंीर िचचंवड शहर शाखे या पत्रावर मा.आयक्त यांनी िदनांक ु ३०/७/२०१४ चे शरेांकनानसार इकडील ु
पत्र क्र. मा य/िश/३/कािव/१५१/२०१४ िद.१/८/२०१४ अ वये मनपा या १८ िव यालयांकडन अंध व अपंग ू
िव या यार्ंची एस.एस.सी परीक्षेत ५० टक्के पेक्षा जा त गण संपादन क न उ तीणर् ु होणा-या 
िव या यार्ंची मािहती मागिवली असता मा यिमक िव यालय भोसरी अंध यिनटु , मा यिमक िव यालय 
िपपंरी नगर, मा यिमक िव यालय काळभोरनगर, मा यिमक िव यालय नेह नगर येथील 
िव यालयांम ये एकण ु ९ अंध व ४ अपंग िव याथीर् असन इतर शाळांच े िनरंू क अहवाल प्रा त झालेले 
आहेत. याअनषंगाने एकण ु ु १३ िव या यार्ंना बक्षीस रक्कम वाटप करणेचे झालेस र. .२५,०००/- प्रमाणे 
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एकण ु ३,२५,०००/- इतका खचर् येणार आहे. तरी सदरचे धोरण ठरिवणेकामी व येणा-या प्र यक्ष खचार्स 
मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तरी मनपा या मा यिमक िव यालयातील अंध 
व अपंग िव या यार्ंना माचर् २०१४ या इ.१० वी परीक्षेत ५० टक्के पेक्षा जा त गण संपादन केले या व ु
अपंग वाची टक्केवारी ४० टक्के पेक्षा जा त असणा-या िव या यार्ंना प्र येकी र. .२५,०००/- प्रमाणे एकण ु
१३ िव या यार्ंना बक्षीस रक्कम एकण ु ३,२५,०००/- च ेखचार्स िकवा येणां -या प्र यक्ष खचार्स मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच अंध, अपंग िव या यार्ंना .२५,०००/- ऐवजी .५०,०००/- बक्षीस प्र येक 
िव या यार्स दे यास व याकामी येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची ृ
वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

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

ठराव क्रमांक – ७७११      िवषय क्रमांक – ३० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – मा यिमक िशक्षण 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .मा य/िश/३/कािव/१७३/१४ िद.१६/०८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक िव यालयांमधील इ. १० वी शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षेत ५० टक्के पेक्षा जा त गण संपादन करणाु -या अंध व अपंग िव या यार्ंना प्र येकी र. .२५,०००/- 
इतकी बक्षीस रक्कम देणेचे धोरण िनि चत करणेत आले असन मा यिमक िशक्षण िवभागाचे सन ू
२०१४-१५ चे अंदाजपत्रकात गणवंत िव याथीर् स कार समारंभ या लेखािशषार्वर रु . .३५,००,०००/- इतकी 
तरतद करणेत आली असन इु ु . १० वी मधील ८९ गणवंत िव या यार्ंना बक्षीस रक्कम वाटप करणेत ु
आली आहे. यासाठी र. .३३,९०,०००/- इतका खचर् झालेला आहे व सदर लेखािशषार्वर र. .१,१०,०००/- 
इतकी तरतद िश लक आहेु . तरी मनपा या १८ मा यिमक िव यालयांमधील अंध व अपंग िव या यार्ंना 
बक्षीस रक्कम वाटप करणेसाठी तरतद अपरी पडत असलेने मा यिमक िशक्षण ु ु िवभागातील सन २०१४-
१५ चे अंदाजपत्रकातील िव याथीर् गणव ता वाढ िवकास या लेखािशषार्वरील रु . .२५,००,०००/- या 
तरतदीमधन ु ु गणवंत िव याथीर् स कार या लेखािशषार्वर रु . .३,००,०००/- इतकी तरतद वगर् करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावीृ . 

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

ठराव क्रमांक – ७७१२      िवषय क्रमांक – ३१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       िवभाग – मा यिमक िशक्षण 
सचक ु – मा.आशा सयर्वंशीु             अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .मा य/िश/३/कािव/१७४/१४ िद.१६/०८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
      िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा यिमक िशक्षण िवभागातंगर्त कायर्रत असणारी १८ मा यिमक 
िव यालये कायर्रत आहेत. िपपंरी िचचंवड साय स पाकर्  पाहणेकामी मनपा या मा यिमक िव यालयांमधील 
िव या यार्ंना इकडील पिरपत्रक क्र. मा य/िश/१/कािव/१०२१/२०१३ िद.१८/०६/२०१३ अ वये कळिवणेत आले होते. 
याअनषंगाने सन ु २०१३-१४ या शैक्षिणक वषार्त िप.ंिच.ंमनपा या एकण ु १८ शाळांमधील ७२९४ िव या यार्ंना 
साय स पाकर्  दाखिवणेत आले असन याची रक्कम ू र. .४,३७,६४०/- साय स पाकर्  यांना अदा करणेत आली आहे. 
तरी सदर खचार्स काय तर मा यता देणेत येत आहे. सभाव तातं कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे ृ
कायर्वाही करणेत यावी. 

 सदर ठराव सवार्नमतेु  मा य झाला. 
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ठराव क्रमांक – ७७१३      िवषय क्रमांक – ३२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
 कद्र शासना या घनकचरा ( यव थापन व हाताळणी) िनयम २००० नसार नागिरकांनी आप या ु
घरात व यवसाया या िठकाणी िनमार्ण होणारा ओला कचरा (कजणाराु /सिद्रय) व सका कचरा ु (न 
कजणाराु /पन पािदत ु करता ये यासारखा) वेगळा कर यासाठी िपपंरी िचचंवड मनपा या म यवतीर् भांडार 
िवभागाने खरेदी केले या ड टबीनवर म टीकलर टीकसर् िवथ लिमनेशनचे मेॅ .ओम ए टरप्रायजेस यांचे 
वै यकीय िवभागातील िनिवदा क्र.३/२००८-०९ मधील मंजर लघ तम दर हजारी एु ु -३ साईज (२९.७ X ४२ 
से.मी.) करीता र. .११,१३५/- (अक्षरी र. .अकरा हजार एकश ेप तीस फक्त) एकण ू ९,३०,३४४ (नऊ लाख 
तीस हजार तीनश े च वचेाळीस) नग ड टबीनकरीता म टीकलर ि टकसर् िवथ लिमनेशन परवठा ॅ ु
करणेकामी येणा-या र. .१,०३,५९,३८० (एक कोटी तीन लाख एकोणसाठ हजार तीनश े ऐंशी फक्त) च े
खचार्स मा यता िमळणेकामी तसेच सदरचा खचर् आरोग्य िवभागाकडील आरोग्य िवषयक शासकीय 
योजनांची अंमलबजावणी व आरोग्यिवषयक जनजागतृी या लेखाशीषार्वर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावीृ .             

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

ठराव क्रमांक – ७७१४      िवषय क्रमांक – ३३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
 िपपंरी िचचंवड मनपा या पशवै यकीय िवभागाअंतगर्त पशवै यकीय िवभागाकडील िनिवदा ु ु
क्र.१/२०१२-१३ मधील लघ तम िनिवदाधारक मेु .ओम ए टरप्रायजेस यांचे पेट इि सनेटर मिशनचा परवठा ु
केलेले बील र. .३८,००,०००/- (अक्षरी रक्कम . अडोतीस लाख) अदा करणेकामी पशवै यकीय ु
िवभागाकडील लेखाशीषर् पेट = इि सनेटर खरेदी व देखभाल द ती या लेखािशषार्मधन खचीर् टाकणेकामी ु ू
तसेच सदर लेखािशषार्वर अपु-या पडणा-या रकमेकरीता सदर लेखाशीषार्वर पशवै यकीय िवभागाकडील ु
(१) अ थायी अ थापना या लेखाशीषार्मधन रू . .१०,००,०००/- (२) ठेकेदार पद्धतीने काढले या क तलो तर 
घाणीची िव हेवाट लावणे या लेखािशषार्व न र. .५,००,०००/- (३) पशबा य ग्णालय सािह य व ु
उपकरण खरेदी करणे या लेखाशीषार्व न र. .५,००,००० तसेच (४) मत जनावराचंी िव हेवाट लावणे या ृ
लेखािशषार्मधन रु . .५,००,०००/- वगर् करणेस तसेच सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न पाहता मे.ओम 
ए टरप्रायजेस यांचे बील अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.             

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

ठराव क्रमांक – ७७१५      िवषय क्रमांक – ३४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्रु ताव... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका कायर्क्षेत्रातील प्रभाग क्र.१ मधील पीनगर (तळवड)े व प्रभाग 
क्र.३० चक्रपाणी वसाहत, सदग नगर ु (भोसरी) अंतगर्त येणा-या नागरीकां या वै यकीय सेवेसाठी सदर 
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िठकाणी महापािलकेचा नवीन दवाखाना (ओ.पी.डी.) स  करावयाचा असन पीनु ू गर (तळवड)े व 
चक्रपाणी वसाहत (भोसरी) येथील जागा वै यकीय िवभागा या ता यात दे यात आले या आहेत. तसेच 
सदर जागेत दवाखाना स  करणेसाठी सदर खो यांम ये थाप यिवषयक व िव यतिवषयक कामे क न ु ु
घेतलेली आहेत. सबब पीनगर (तळवड)े व चकत्रपाणी वसाहत (भोसरी) येथे नवीन दवाखाना 
(ओ.पी.डी.) स  करणेु बाबत व तसेच नवीन दवाखा यासाठी डॉक्टर व अ य कमर्-यांची िनयक्ती करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावीृ .  

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

ठराव क्रमांक – ७७१६      िवषय क्रमांक – ३५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळे ु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदमु  यांचा प्र ताव... 
   िनगडी गावठाण प्रभाग क्र.१३ येथील िविवध िवकास कामांसाठी सन २०१४-१५ अंदाजपत्रकानसार ु
अंतगर्त वाढ/घट करावया या कामांचे पिरिश ट (यादी) सोबत जोडलेली आहे. तरी यानसार एकण ु ु
र. .३५,००,०००/- चे वाढ/घट प्र तावास मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.             

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

ठराव क्रमांक – ७७१७      िवषय क्रमांक – ३६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी              अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 ड प्रभाग व ड मख्यालयाम ये सन ु २०१४-१५ या अंदाजाम ये प्र तावात नमद केलेप्रमाणे ु
काम या तरतदीम ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.              (वाढ/घट र. .२,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७१८      िवषय क्रमांक – ३७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी              अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-२०१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण कर यास मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.              (वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७१९      िवषय क्रमांक – ३८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड            अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड,मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-२०१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदु  
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण कर यास मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.              (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२०      िवषय क्रमांक – ३९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील क क्षेत्रीय व क मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये ु ु
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे ृ
कायर्वाही करणेत यावी.                   (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२१      िवषय क्रमांक – ४० 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 ब प्रभागातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
प्र तावात नमदप्रमाणे ु वाढ घट मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट ृ न पहाता 
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.              (वाढ/घट र. .१,३०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२२      िवषय क्रमांक – ४१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकाम ये कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                  (वाढ/घट र. .२,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७२३      िवषय क्रमांक – ४२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे ृ
कायर्वाही करणेत यावी.                             (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२४      िवषय क्रमांक – ४३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु             अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे ृ
कायर्वाही करणेत यावी.                             (वाढ/घट र. .१,६०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२५      िवषय क्रमांक – ४४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
 झोिनप थाप य िवभागाकडील प्र तावात नमद केलेप्रु ू माणे तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता 
देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावीृ .       
                                           (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२६      िवषय क्रमांक – ४५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 

सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील अ मख्यालयातील कामा या तरतदीम ये प्र तावात नमद ु ु ू
केलेप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                        (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७२७      िवषय क्रमांक – ४६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनय गायकवाड     अनमोदकु  – मा. बाळासाहेब तरस         
संदभर्:- मा.िवनय गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                        (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२८      िवषय क्रमांक – ४७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचकु  – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत काृ यम होणेची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                        (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७२९      िवषय क्रमांक – ४८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

ड मख्यालयाकडील सन ु २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या ु
तरतदीम ये प्र तावात नमदप्रमाणे वाढ घट करणेस ु ु मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम ृ
होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.           (वाढ/घट र. .१४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३०      िवषय क्रमांक – ४९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                        (वाढ/घट र. .१,२०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७३१      िवषय क्रमांक – ५० 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  ु कदम यांचा प्र ताव... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                        (वाढ/घट र. .३,७०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३२      िवषय क्रमांक – ५१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकाम ये कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                       (वाढ/घट र. .११,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३३      िवषय क्रमांक – ५२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 

महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे 
कायर्वाही करणेत यावी.                                           (वाढ/घट र. .१,२०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३४      िवषय क्रमांक – ५३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 

इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकाम ये कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                       (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७३५      िवषय क्रमांक – ५४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 

महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणेू  तरतद ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे 
कायर्वाही करणेत यावी.                                           (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३६      िवषय क्रमांक – ५५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी      अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.प्रसाद शटे्टी, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 

मनपा थाप य वाहतक िवभागामधील प्र तावात नमदप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता ु ु ु
देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.                  

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

ठराव क्रमांक – ७७३७      िवषय क्रमांक – ५६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

थाप य क क्षेित्रय कायार्लयाम ये कामाचे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 
सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.(वाढ/घट र. .४६,५५,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७३८      िवषय क्रमांक – ५७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु           
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 

इ प्रभाग व इ मख्यालयाु म ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये प्र तावात नमदप्रमाणे फेरबदल ु
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही 
करणेत यावी.         (वाढ/घट र. .२३,६०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७३९      िवषय क्रमांक – ५८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. प्रसाद शटे्टी          
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 

सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील क प्रभाग व क मख्यालयातीु ल कामा या तरतदीम ये ु
प्र तावात नमद केलेप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.     (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४०      िवषय क्रमांक – ५९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. प्रसाद शटे्टी          
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 

अ प्रभाग व अ मख्यालयाम ये सन ु २०१४-१५ या अंदाजाम ये प्र तावात नमद केलेप्रमाणे ु
फेरबदल करणेस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.      (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४१      िवषय क्रमांक – ६० 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचुक – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. प्रसाद शटे्टी          
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 

झो.िन.पू. कायार्लयातील सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये प्र तावात नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.
            (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४२      िवषय क्रमांक – ६१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा. प्रसाद शटे्टी          
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 

ब प्रभाग व ब मख्यालय म ये सन ु २०१४-१५ या अंदाजाम ये प्र तावात नमदप्रमाणे फेरबदल ु
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही 
करणेत यावी.           (वाढ/घट र. .३,१०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७४३      िवषय क्रमांक – ६२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्रु ताव... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू . सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.        (वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४४      िवषय क्रमांक – ६३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 

फ क्षेत्रीय कायार्लय मख्याु लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतदीम ये ु
प्र तावात नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.      (वाढ/घट र. .१८,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४५      िवषय क्रमांक – ६४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४        
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु           
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु . सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.          (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४६      िवषय क्रमांक – ६५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .९,३०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७४७       िवषय क्रमांक – ६६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .५,५०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४८       िवषय क्रमांक – ६७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७४९       िवषय क्रमांक – ६८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५०       िवषय क्रमांक – ६९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५१       िवषय क्रमांक – ७० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७५२       िवषय क्रमांक – ७१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५३       िवषय क्रमांक – ७२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५४       िवषय क्रमांक – ७३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   पणे पिरवहन महामंडळा या कमर्चाु -यांना ६ या वेतन आयोगा या धतीर्वर नवीन वेतन ेणी 
माहे िडसबर २००७ पासन लाग करणेत येऊन याप्रमाणे वेतन अदा करणेत येत आहेू ू . एिप्रल २००७ ते 
नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ मिह यां या देय असणा-या फरकाची रक्कम महामंडळा या िबकट 
आिथर्क पिरि थतीमळे अदा कर यात आलेली नाहीु . सदर फरकाची रक्कम कमर्चा-यांना िमळणेकामी 
पीएमपीएमएल कमर्चारी महासंघाने वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. तसेच शासन िनणर्य क्र.पीएमएल-
३०१३/प्र.क्र.१/निव-२२ िद.८ ऑग ट २०१४ नसार महामंडळाकडील कमर्चाु -यांना सधािरत वेु तनानसार ु
फरकापोटी देय असलेली रक्कम देखील संचलन तटीचा भाग अस याने सदर रक्कमेची महापािलकेकड ेु
मागणी करावी असे कळिवले आहे. याप्रमाणे िपपंरी-िचचंवड महानगरपािलके या दािय वाचे त वाने (४० 
टक्के) र. .१२० कोटी महामंडळास िमळणेकामी मा.अ यक्ष व यव थापकीय संचालक पीएमपीएमएल 
यानंी िदनांक ११/८/१४ रोजी िवनंती केली आहे. पीएमपीएमएल कमर्चारी महासंघाकडन वेळोवेळी होणारी ू
मागणी तसेच शासन िनणर्याचा िवचार करता पणे पिरवहन महामंडळा या सेवकांना ु ५६ मिह यां या देय 
असणा-या फरकाची रक्कम ४० टक्के प्रमाणे र. .१२० कोटी पणे ु पिरवहन महामंडळास मा.महापािलका 
सभे या उमेदमा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकड ेपाठिवणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७५५       िवषय क्रमांक – ७४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
 तषार नंदकमार नागरगोजे यास कब डी प्रिशक्षक पदी योग्य या मानधनावर सहा मिहने ु ु
कालावधी किरता नेम यास व याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७५६       िवषय क्रमांक – ७५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड          अनमोदक ु – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड, मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 फगेवाडी वॉडर् क्रु .६२ येथील मेगा माटर् समोरील र याचे मधील जागेत M िच ह लावणेकिरता 
अरिवदं लाईफ टाईल ब्रड िलमीटेड िड हीजन मेगामाटर् यांना मनपा दराने पाच वष कालावधी करीता ॅ
परवानगी दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता ठरावा प्रमाणे 
कायर्वाही कर यात यावी. 

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

ठराव क्रमांक – ७७५७      िवषय क्रमांक – ७६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील झोिनप िवभागातील प्र तावात नमद ू ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५८      िवषय क्रमांक – ७७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या फ मख्यालयु  म ये सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .१,४०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७५९       िवषय क्रमांक – ७८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .२,८१,०००/-) 
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सदर ठराव सवार्नमते मा य झाु ला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ७७६०       िवषय क्रमांक – ७९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .८,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७६१       िवषय क्रमांक – ८० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदक ु – मा.स ग  कदमु  

संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.स ग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 औधं रावेत र यावर बीआरटीएस किरता वतंत्र व बंिद त लेन करणेकामी िन.क्र.२४/६-२०१२/१३ 
कामाची िनिवदा मा. थायी सिमती ठराव क्र.३६०० िद.२६/६/१३ नसार तसेच मबंईु ु -पणे र ता डडेीकेटेड ु
लेन करणे िन.क्र.२४/५-२०१२-१३ कामाची मा. थायी सिमती ठराव क्र.३६८५ िद.१६/७/१३ नसार काम ु
क न घेणेस व िनयमानसार व िनिवदेतील अटीप्रमाणे डांबरु , िसमट व लोखंड या ित ही मटेिरयल या 
िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाु ची रक्कम 
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील याप्रमाणे मंजरी घेतलेली आहेु ु . सदर कामाम ये ट्रक्चरल टील व 
यबलर टील या बाबींचा ु मख्यतः अंतभार्व आहेु . िनिवदा अटी व शतीर्म ये सदर बाबींचा िनधार्रीत 
केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ व घट दरानसार भाववाढ फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल कर याची बाबीचा समावशे केलेला न हताु . सदर िनिवदे अंतगर्त ट्रक्चरल टील या 
आर.बी.आय. या बलेटीन प्रमाणे इंडके्सचा िवचार क न व प्र तावा सोबत जोडले या प्रपत्रानसार ु ु
भाववाढ / घट फरक अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७६२      िवषय क्रमांक – ८१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदक ु – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   िनगडी गावठाण प्रभाग क्र.१३ यथील िवकास कामांचे देयक अदा करणेसाठी प्र तावा सोबत 
जोडणेत आले या पिरिश टाप्रमाणे (यादीप्रमाणे) वाढ व घट च े प्र तावास मा यता देणेत येत आहे.
       (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७६३      िवषय क्रमांक – ८२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   मे. जैन ऍ़ ड असोिसएटस,् आिकर् टेकटस ऍ़ ड ल ड केप ऑिकर् टेक्टस गरगांव यांची मनपाचे ् ॅ ् ु
आिकर् टेकट पनलवर नेमणक करणेबाबत व याकामी आिकर् टेक्ट कौ सीलचे िनयमाप्रमाणे जी फी अदा ॅ ू
करावयाची असते ती अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सभाव तातं कायम होणेची वाट न ृ
पाहता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही कर यात यावी.  

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

ठराव क्रमांक – ७७६४      िवषय क्रमांक – ८३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   झोिनप थाप य िवभागा या िकरकोळ देखभाल व द ती कामां याु ु  तरतदी म ये प्र तावात ू
नमद केले प्रमाणे वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेू .   (वाढ/घट र. .२,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७७६५      िवषय क्रमांक – ८४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग - पशवै यकीयु  
सचक ु – मा.अतल िशु तोळे          अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.अितरीक्त आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.पवै/२/कािव/४३०/२०१४ िद. १६/८/२०१४. 
   मा.अितिरक्त आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   िनसगर्कवी बिहणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालय या िठकाणी CCTV कमेरे बसिवणेकामी मेॅ . SK 

Telecom नवी सांगवी यांच ेमाफर् त CCTV कमेरे बसिव याचे कामकाज क न घे यास व याकामी येणाॅ -
या र. . १,३८,५८०/- चे खचार्स तसेच या कामकाजासंदभार्त यां याशी अटी शतीर्चा करारनामा क न 
घे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७६६      िवषय क्रमांक – ८५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग –उ यान/वक्षसंवधर्नृ  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदकु  – मा.आशा सयर्वंशीु   
संदभर्:- मा.अितरीक्त आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.उ यान/४/कािव/२१७/२०१४ िद. १९/८/२०१४. 
   मा.अितिरक्त आयुक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -  
   मनपा या उदयान िवभागाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील बाब क्र. ५ अ वये,   “ई” 
प्रभागातील सन २०१४-१५ मधील वक्षारोपणासाठी ख ड ेखोदणे व पोयटामाती भरणे ृ (िन.नो.क्र.१/२०१४-
१५ बाब क्र. ५) कामी मे. समीर इं टरप्रायजेस (िन.नो.र. .९,३३,७०७/-  (अक्षरी र. . नऊ लाख, तेहतीस 
हजार सातश ेसात) पेक्षा -३५.००  टक्के कमी) दराची िनिवदा वीकत करणेत आलीृ  असन कामाचाू  
करारनामा क न  आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७७६७      िवषय क्रमांक – ८६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
    ड मख्यालय कडील सन ु २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या ु
तरतदीम ये वाढ ु घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.              (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७७६८      िवषय क्रमांक – ८७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग –उ यान 
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.उ यान/४/कािव/२१६/२०१४ िद. २/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपा या उदयान िवभागाकडील िन.नो.क्र.३-२०१४-१५ मधील मनपाचे वक्षसंवधर्न िवभागासाठी ृ ३ 
मीटर उंचीची वक्षारोपणाची रोृ पे खरेदी करणेबाबत मे. सिद छा क ट्रक्शन कंपनी   
(िन.नो.र. .४८,५०,०००/-  (अक्षरी र. . अठठेचाळीस लाख प नास हजार फक्त) अंदाजपत्रिकय दरापेक्षा 
३७.२०  टक्के ने कमी) दराची िनिवदा वीकत करणेत आलीृ  असन ू याप्रमाणे येणा-या खचर् 
र. .३०,४५,८००/- खचार्स व यां याशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता दे यात येत 
आहे. तसेच मनपाचे वक्षसंवधर्न िवभागासाठी ृ ३ मीटर उंचीची वाढीव ५००० नग रोपे (िनिवदा 
नो.क्र.३/२०१४-१५) िनिवदा दराने खरेदी करणेकामी मे. सिद छा क ट्रक्शन यांना देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता कायर्वाही करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७६९      िवषय क्रमांक – ८८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सिंगता भ डवे          अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.मभां/५/कािव/७१०/२०१४ िद. १९/०८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपाचे एल.बी.टी. ( थािनक सं था कर) िवभागासाठी सगंणक संच व िप्रटंर खरेदी करणेकामी 
उक्त मागणी केलेले Desktop - Intel Core i3 2120 - 21 नग व canon Laserjet 6300 DN Printer – 08 नग 
चे दर ई-िन.सु.क्र.३५/२०१३-१४ नसार मेु . मोनाचर् टेक्नॉलॉजी प्रा.िल. यांचे कडन प्रती नग रू . .३९,८६१/- 
प्रमाणे २१ नगांसाठी एकण रु . . ८,३७,०८१/- व ई.िन.सु.क्र.३१/०२/ २०१३-१४ नसार मेु . 
एम.के.एंटरसप्रायजेस यांचेकडन प्रती नग रू . .२५,७७०/- प्रमाणे ०८ नगांसाठी र. .२,०६,१६०/- असे एकण ू
२९ नगांसाठी एकित्रत र. .१०,४३,२४१/- एवढा खचर् अपेिक्षत आहे. तरी सदर र. .१०,४३,२४१/- चे खचार्स 
मा यता देणेस व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमु ते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७७०      िवषय क्रमांक – ८९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िप.ंिच.ंमनपा व िप.ंिच.ं ि विमगं असोिसएशन यांचे सहकायार्ने िद.२९ ऑग ट २०१४ क्रीडा 
िदनािनिम त िद. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै. आ णासाहेब मगर टेिडयम जलतरण तलाव, नेह नगर, 
िपपंरी येथे प्रदशर्नीय जलतरण पधचे आयोजन करणेस व याकामी येणा-या र. . ४९,५००/- (अक्षरी 
र. . एकोणप नास हजार पाचश ेफक्त) खचार्स मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७७७१      िवषय क्रमांक – ९० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या दवाखाने/ ग्णालयाकरीता आव यक असणारे औषधे/सािह य खरेदीकामी 
दोन वषार्किरता मागिवणेत आले या ई िनिवदा क्र.४/२०१४-१६ मधील (Allopathic Medicine Purchase 
4/1, Surgical Iten Purchase 4/2, Ayurvedic Medicine Purchase 4/3, Dental Item Purchase 4/4, 

Homeopathic Medicine Purchase 4/5) िनिवदाप्रा त लघ तम दरानसार ु ु (मळ अंदािजत रक्कमे या ु १८.११ 

% कमी) िनिवदाधारकांकडन सन ू २०१४-२०१५ या आिथर्क वषार्किरता लघ तम दराने औषधेु /सािह य 
सोबतचे प्रपत्र क प्रमाणे िनयमानसार करारनामा कु न व अनामत रक्कम भ न घेऊन यां याशी 
करारनामा क न औषधे/सािह य खरेदीकामी येणारे र. .६ कोटीचे खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७७२      िवषय क्रमांक – ९१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   ड प्रभागातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .६,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७७७३      िवषय क्रमांक – ९२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   पाणीपरवठा िवभागातीु ल सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,८८,७२,५२९/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७७४      िवषय क्रमांक – ९३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   ई क्षेित्रय कायार्लयातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .१२,६०,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७७७५      िवषय क्रमांक – ९४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   थायी सिमती ठराव क्र. ६१२७ िद. २१/०२/२०१४ यामधील “खचार्स मा यता”या 
मजकरानंतरचा मजकर वगळन ु ु ू “देणेत येत आहे” हा मजकर समािव ट करणेची द ती करणेस ू ु
मा यता दे यात येत  आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७७६      िवषय क्रमांक – ९५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा. सदग  कदमु , मा.शांताराम भालेकर याचंा प्र ताव... 
   अलंकापरी पंचक्रोशी िदडंीसाठी िप ंू .िच.ंमनपा यावतीने िफरते शौचालय, ऍ़ बल सू , पा याचा टकर ँ
िबछा यासाठी एक टे पो/ट्रक इ. सिवधा ु १० िदवसाकरीता उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७७७      िवषय क्रमांक – ९६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    मा. थायी सिमती ठराव क्र. ७३१९ िद. १५/०७/२०१४ िवषय क्र. ७९ अ वये थाप य िवभागाचे 
सन २०१४-२०१५ चे अंदाजपत्रकातील प्र तावात नमदप्रमाणेचे वगीर्करणास सद य पारीत ठरावा वये ु
मा यता िदलेली आहे. तथािप, अंदाजपत्रकातील तािंत्रक अडचण येत अस याने वरील अ.क्र.४ मधील 
कामाचे नाव “वॉडर् क्र.२४ इंद्रायणीनगर मधील महारा ट्र कॉलनी,चैत य पाकर्  पिरसरात थाप य िवषयक 
द तीची कामे करणेु . पान क्र. ३१३ तील अ.क्र. १२८” ऐवजी कामाचे नाव “इ प्रभागातील अंदाजपत्रकात 
नाव नसले या कामाची देयके देणे.” पान क्र. ४३८ तील अ.क्र.४९ अशी द ती क न वरील अु .क्र.४ 
प्रमाणे सदर कामाम ये र. .९,००,०००/- चे वाढ करणेकामी तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७७८      िवषय क्रमांक – ९७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग ‐ ई-ग हनर् स 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शकंतला धराड ेु  

संदभर् ‐ मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . ई-ग हनर् स/२/कािव/५९८/१४ िद.१९/०८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केु लेप्रमाणे ‐ 
     मे.मोनाचर् टेक्नॉलॉजीस प्रा् .िल. पणे यांना सन ु २०१४-१५ या वाषीर्क कालावधीत महापािलकेची 
संगणक यंत्रणा देखभाल व द तीचे काम एक वषर् कालावधीसाठी दे यास तसेच यांचेबरोबर कामाचा ु
करारनामा कर यास व यासाठी येणा-या रक्कम पये ५०,८१,४००/- चे खचार्स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७७७९      िवषय क्रमांक – ९८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग - पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.आशा शडगे           अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु   
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जाु वक क्र.पापु/६/कािव/११३१/१४ िद.१६/०८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

  मनपा या पाणीपरवठा िवभागाकडीलु   िन.नो.क्र.१५/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२ अ वये, जनी सांगवी ु
गावठाण येथे निवन १५ लक्ष क्षमतेची उंच टाकी बांधणेकामी मे.िवजय ही. साळंखेु  
(िन.र. .१,०८,२६,१८८/- (अक्षरी र. .एक कोटी आठ लाख स वीस हजार एकश ेअ याऐंशी) पेक्षा ७.०५ 
% जादा)   (िनिवदा ि वकतीयोग्य दरापेक्षा ृ १२.९८%  ने कमी) या  ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु   

र. .१,१५,८९,४३४/- पयर्ंत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानसार व िनिवदेतीलु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७८०      िवषय क्रमांक – ९९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – ब प्रभाग, थाप य 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड  
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . था/बप्र/५जा/कािव/२६९/१४ िद.०६/०८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

     प्र तावात नमद केलेनसार ब प्रभागातील िचचंवड येथील र यां या कामाचे पवर्गणकपत्रक ु ु ू
तयार करणे. (Estimate)      िविवध िनिवदा पवर् ू (Pre‐tender  Activity)      व िनिवदा प चात      (Post  Tender  Activity) 
बाबीसाठी स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांना दे यात येत असले या प्रचलीत दरानसार िनिवदा पवर् ु ू
(Pre‐tender Activity)     कामासाठी वीकती िनिवदा िकमती या ृ ०.८०%  व िनिवदा प चात (Post  Tender Activity) 
कामांसाठी ि वकत िनिवदा िकमतीं या ृ १.४५%  अिधक सेवाकर (Service  Tax)  अदा करणे योग्य ठरेल. 
िचचंवड मधील या तीन र यांची सधारणा करणेसाठी मेु .पे हटेक क स टंट यांची नेमणक करणे व ू
दराप्रमाणे फी अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७८१      िवषय क्रमांक – १०० 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.सदग  कदम ु  

संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .पापु/६/कािव/११३२/१४ िद.१६/०८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

 मनपा या पाणीपरवठा िवभागाकडीलु    िन.नो.क्र.१५/३/२०१३-१४ मधील अ.क्र.३ अ वये, जलक्षेत्र 
क्र.ड/१२ िपपंळे गरव पिरसरातील ग व वािहनीवरील थेट पाणीपरवठा बंद करणेकामी सु ु ु .नं.७२ येथे २.० 
द.ल.िल. क्षमतेची टाकी बाधंणेकामी मे.िवजय ही. साळंखे ु (िन.र. .१,२१,३१,००६/- (अक्षरी र. .एक कोटी 
एकवीस लाख एकतीस हजार सहा) पेक्षा ७.९५% जादा)  (िनिवदा ि वकती दरापेक्षा ृ १०.२८% ने कमी) या 
ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु    र. .१,३०,९५,४२०/- 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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव क्रमांक – ७७८२      िवषय क्रमांक – १०१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    स यि थतीम ये िविवध िवकास कामे स  असन वेळोवेळी आव यकतेनसार िविवध िवकास ु ु ु
कामे प्र तािवत कर यात येतात. अि त वातील वा तिवशारद पनेलचा कालावधी िदु ॅ .३०/९/२०१४ पयर्ंत 
असन िवकास कामे पणर् हो यासाठी सदर वा तिवशारद यांना पढील ू ु ु ु ३ वषार्ंसाठी हणजेच सन २०१४ ते 
२०१७ या कालावधीसाठी मा. थायी सिमती सभेने िदले या पवीर् याच मंजर दराु ु ने मदतवाढ देणे ु
आव यक आहे. सबब महापािलका वा तिवशारद पनेलवरील वा तिवशारद यांना सन ु ुॅ २०१४ ते २०१७ या 
कालावधीसाठी मदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहेु .  

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

ठराव क्रमांक – ७७८३      िवषय क्रमांक – १०२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक क्र.पअक/१/कािव/२८१/१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे –  
    पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.ENV/६/२-२०१३-१४ मधील िपपंरी िचचंवड 
मनपामधील मैलाशद्धीकरण कद्राकिरता क्लोिरन गस सरक्षा उपकरणे परिवणे या कामासाठी ु ु ुॅ
मे.रंगरसायन यांचेकडन िनिवदा दर रु . .९,३२,७०९/- पेक्षा -०.८९२%  कमी या दराने यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७८४      िवषय क्रमांक – १०३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     इ क्षेित्रय कायार्लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकाम ये कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु .       (वाढ/घट र. .५६,८०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७८५      िवषय क्रमांक – १०४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावत नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्कू रण करणेस मा यता देणेत येत आहे.         (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७८६      िवषय क्रमांक – १०५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग– पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर          अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .जिन/२/कािव/२९५/१४ िद.१९/०८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

  मनपा या जलिनःसारण िवभागाकडील   िन.नो.क्र.५/५१-२०१४-१५ मधील अ.क्र.३७ अ वये, 
िनयोिजत फ प्रभाग अंतगर्त ना यामधील जलिनःसारण िवषयक सधारणा कामे करणेकामी मेु . ी 
कॉ ट्रक्टर ॅ (िन.र. .२८,००,९७२/- (अक्षरी  र. .अठ्ठावीस लाख नऊश े बहा तर) पेक्षा ३६.८८% कमी)  
(िन.र. .१८,५६,३७२/-) पयर्ंत काम क न घेणेस या  ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु    यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७८७      िवषय क्रमांक – १०६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शकंतला धराडेु   
संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 
    सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील ड प्रभाग व ड मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये ु ू
प्र तावात नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु . (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७८८      िवषय क्रमांक – १०७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.प्रसाद शटे्टी           अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड  
संदभर् – मा.प्रसाद शटे्टी, मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
    शहरातील मोकाट जनावरे (गाय, बलै, डक्कर इु .) पकड यासाठी सहसोबती इंड ट्रीयल को.ऑप. 
सोसायटी िल. या वयंरोजगार सं थेस मनपा दराने ११ मिह यांचा करार क न येणा-या खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७७८९      िवषय क्रमांक – १०८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु      अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  

संदभर् – मा.अतल िशतोळेु , मा.प्रसाद शटे्टी यांचा प्र ताव... 
     सन २०१३-१४ चे सधािरत व सन ु २०१४-१५ चे मळ अंदाजपत्रकात पाणीपरवठा योजना िनधी ु ु
र. .५,१२,९७,०००/- व देखभाल द ती रु . .३,२५,०३,०००/- या लेखािशषार्वर अशा अकण तरतद ू ू
र. .८,३८,००,०००/- इतकी आहे.सदर अंदाजपत्रक तयार करताना अंदाजपत्रकांम ये सवर् चालु, िनिवदा 
कायर्वाही व िनयोिजत कामाचा अंतभार्व कर यात आलेला आहे. सवर् प्रकारची िनयोिजत कामे अंदाजपत्रकात 
समािव ट हावीत या टीने बहतांशी कामांना ु १५ लाख, २० लाख अशा तरतदी ठेव यात आले या आहेतू . 
यामळे सन ु २०१४-१५ या अंदाजपत्रकातील चाल कामे पणर् करणे या टीने या या कामानंा आव यक ु ू
तेवढी तरतद करणे गरजेचे आहेू . याअनषंगाने सोबत जोडले या प्रपत्रु -अ मधील पाणीपरवठा योजना िनधी ु
व पाणीप वठा देखभाल द तीचे कामांना काम पणर् हो या या ु ू टीने आव यक तरतद सचिवणेत आलेली ू ु
आहे व जा तीची तरतद असले या कामांची तरतद कमी करणेत आलेली आहेू ू . तरी सदर या कामांची 
अंतगर्त अंदाजपत्रकीय तरतद प्रपत्रू -अ प्रमाणे वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घटर. .६७,२३,४१०/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७९०      िवषय क्रमांक – १०९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील झोिनप िवभागातील कामा या तु रतदींम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल क न तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहेु ु . (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७९१      िवषय क्रमांक – ११० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
       सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील झोिनप िवभागातील कामा या तरतदींम ये प्र तावात ु ु
नमदप्रमाणे फेरबदल क न तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहेु ु . (वाढ/घट र. .२५००००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७७९२      िवषय क्रमांक – १११ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा. संिगता भ डव े
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु . पअक/१/कािव/६७९/१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

     पयार्वरण अिभयांित्रका िवभागाकडील िन.नो.क्र. मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये 
मोशी कचरा डपेोमधील शा त्रीय पद्धतीने किपगं केले या ल ड केप गाडर्नची देखभालॅ ॅ , द ती करणे या ु
कामासाठी मे.तावरे क ट्रक्शन कंपनी यांचेकडन िनु .र. .३७,३४,८०८/- पेक्षा -३५.१९% कमी या दराने 
क न यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७७९३      िवषय क्रमांक – ११२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – उ यान 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु  – मा. संिगता भ डव े
संदभर् – मा.अित.आयक्त यांचे जावक क्रु . उ यान/६/कािव/५५८/१४ िद.१३/८/२०१४ 
     मा.अित.आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

 मनपा या उ यान िवभागाकडील िनिवदा नोटीस क्र.१०/२०१३-१४ मधील बाब क्र. ४ अ वये,  

सावतामाळी उ यान (जाधववाडी) देखभाल करणेकामी मे.तावरे फिसिलटी मनेजमट सि हर्स प्राॅ ॅ .िल.  
(िन.र. .८,०२,२७२/-(अक्षरी र. .आठ लाख दोन हजार दोनशे बहा तर) पेक्षा ३७.६२ टक्के कमी) या ठेकेदाराची 
िनिवदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ३७.७२% ही सवार्त कमी दराची िनिवदा वीकत करणेत आली असन यांचेशी ृ ू
करारनामा क न घेणेस व प्र ततकामी दोन वषार्ंसाठी येणाु -या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७७९४      िवषय क्रमांक – ११३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा. अतल िशतोळेु  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस ू मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७७९५      िवषय क्रमांक – ११४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र ताु व... 
    ड प्रभाग पाणीपरवठा िवभाग यांच ेप्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता ु ु ू
देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .१,१४,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७७९६      िवषय क्रमांक – ११५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – जलशद्धीकरण कद्र सेु .क्र.२३ 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ     अनमोदकु – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .जशकुे/पापु/१४७/२०१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
     िपपंरी िचचंवड मनपा जलशद्धीकु रण कद्र से.क्र.२३ पाणी शद्धीकरण प्रिक्रयेसाठी द्रव प ु
व पातील पॉली ऍ यिमिनअम क्लोराईड परिवणेकामी ु ु िपपंरी िचचंवड महानगरपािलकेचा परवठा ु
आदेशामधील दर र. .१२,२००/- प्रती मे.टन कमी आहे. मे.एस. ही.एस केिमक स कॉप रेशन यांना ७०० 
मे.टन कर या या ५०%  वाढीवप्रमाणे ४७० मे.टन र. .१२,२००/- प्रती मे.टन प्रमाणे र. .५७,३४,०००/- च े
खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
ठराव क्रमांक – ७७९७      िवषय क्रमांक – ११६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सदग  कु दम     अनमोदकु – मा.आशा शडगे  

संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .पअक/१/कािव/२८२/१४ िद.१९/८/२०१४ 
 मा.महापािलका आयक्त यानंी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
 पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र. मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ अ वये, मनपा 
क्षेत्रातील नदीचे प्रदषण रोख यासाठी िनमार्लय कलशु , जा या, बोडर् व िवसजर्न घाट इ.कामे करणे या 
कामासाठी मे.ऍडे ट ए टरप्रायझसे यांचेकडन िनु .र. .४६,६८,५५०/- पेक्षा -१६.१६% कमी या दराने क न 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर्प्रमाणे भाववाढ फरक कलमानसार कंत्राट कालावधीम येु  झालेली वाढ/घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेसोबत ु ु
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७७९८      िवषय क्रमांक – ११७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.सदग  कदमु      अनमोदकु – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर् – मा.सदग  कदमु , मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
    मा यिमक िशक्षण िवभागाचे अंतगर्त कायर्रत संगीत अकादमी िवभागात कलापयर्वेक्षक / मानद 
स लागार या पदावर डॉ.प.ंनंदिकशोर कपोते यांची सदंिभर्य आदेशा वये नेमणक करणेत आली असन ू ू
िदनांक १०/०४/२०१४ रोजी यांची मदत संपलेली आहेु . डॉ.पं.नंदिकशोर कपोते हे आंतररा ट्रीय िकतीर्चे 
क थक नतर्क असन यांना महारा ट्र शासनाचा सां कितक पर कार सन ू ुृ २००३ व महारा ट्र शासनाचा 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर दिलत िमत्र पर कार सन ु २०१० म ये प्रा त झाले आहेत. तसेच यांना नकताच ु
पणे महानगरपािलकेचा बालगंधवर् पर कार प्रा त झाला आहेु ु . तसेच संपणर् भारतात न यात पीु ृ .एच.डी 
करणारे पदमिवभषण पंू .िबरज महाराजांचे एकमेव िश य आहेतू . िपपंरी िचचंवड संगीत अकादमीत यांचे 
मौलीक मागर्दशर्न िमळते ही बाब गौरवा पद आहे. यांनी िविवध सांिगितक उपक्रम स  केले आहेतु . 
उदा. िदवाळी पहाट, वासंितक संगीत िशबीर, वधार्पनिदन, मािसक संगीत सभा, नामवंत कलाकारांची 
िशबीरे इ. कायर्क्रमांना चांगली प्रिसद्धी िमळाली आहे. तरी संगीत अकादमीस कलापयर्वेक्षक / मानद 
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स लागार या पदासाठी डॉ.पं.नंदिकशोर कपोते यांची पिढल सहा मिहने कालावधीसाठी दरमहा एकित्रत ु
मानधन र. १५,०००/- वर नेमणक करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  

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

ठराव क्रमांक – ७७९९      िवषय क्रमांक – ११८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस     अनमोदकु – मा.समन गवळीु   

संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .पअक/१/कािव/२८०/१४ िद.१९/८/२०१४ 
    मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
     पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र. मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ अ वये, 
िचखली मैलाशद्धीकरण कद्र येथे निवन यंत्रसामग्री बसिवु णे या कामासाठी मे.एक्सेल इलेक्ट्रीक स 
यांचेकडन िनु .र. .१,८६,७४,१०६/- पेक्षा -१४.५०% कमी या दराने क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-
शतीर्प्रमाणे भाववाढ फरक कलमानसार कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश ु ु
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७८००      िवषय क्रमांक – ११९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – पाणीपरवठाु  

सचक ु – मा.गणेश भ डव े     अनमोदकु – मा.प्रसाद शटे्टी  

संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .पापु/६/कािव/११३७/१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
  मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र.६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, अशद्ध जलउपसा ु
कद्र रावेत येथील ट पा ३ व ४ अंतगर्त पंपाचे रेट्रोिफटींग करणेकामी मे.एक्सेल इलेिक्ट्रक स 
(िन.र. .२,०९,७४,४५५/- (अक्षरी र. .दोन कोटी नऊ लाख चौ-याह तर हजार चारश ेपंचाव न) पेक्षा ६.३०% 
कमी)   या  ठेकेदाराकडनु    िनिवदा मंजर दरानेु    र. .२,०६,३५,७१७/- पयर्ंत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेु . 

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

ठराव क्रमांक – ७८०१      िवषय क्रमांक – १२० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद प्रमाणे ू
तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .     (वाढ/घट र. .५.५०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८०२      िवषय क्रमांक – १२१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     िप.ंिच.ंमनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकात प्र तावात नमदप्रमाणे वाढु /घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .४,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७८०३      िवषय क्रमांक – १२२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशु तोळे  

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     िप.ंिच.ंमनपा या झोिनप थाप य िवभागा या ु सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकात प्र तावात 
नमदप्रमाणे वाढु /घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७८०४      िवषय क्रमांक – १२३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – भिम आिण िजंदगीु  

सचक ु – मा.सं या गायकवाड     अनमोदकु – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .भिजू /५/कािव/९८/१४ िद.१६/८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
     म.न.पा. जागेत व र यांवर गणेश मतीर् व इतर मतीर्िवक्री यवसाय अनािधकतपणे ु ु ृ / 
िवनापरवाना करणा-या यावसाियकांवर क्षेत्रीय कायार्लयाचे तरावर कारवाई क न यांचेकडन प्रित ु
टॉल र. .५०००/- दंड आकारणीस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७८०५      िवषय क्रमांक – १२४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग–म यवतीर् सािह य भाडंार (वै य) 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु      अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  

संदभर् – मा.महापािलका आयक्तु  यांचे जावक क्र.मसाभां/४/कािव/  /१४ िद.  /७/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
     ई-िनिवदा क्र.५/२०१४-१५ मधील लघ तम िनिवदाधारक मेु .प्राईम सिजर्कल अँ ड फामार् यांचे 
प्रा त लघ तम दर सवर् करासहीत रु . .९,२९,१९०/- प्रित नग या दराने वाय.सी.एम. ग्णालयास 
आव यक असणारे ३ नग डायिलसीस मिशन खरेदी करणेकामी येणा-या र. .२७,८७,५७०/- चे खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 



 52

ठराव क्रमांक – ७८०६      िवषय क्रमांक – १२५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     ड मख्यालयाकडील सन ु २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप यु  िवकास कामां या 
तरतदीम ये प्र तावात नमद केलेप्रमाणे वाढु ु /घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
          (वाढ/घट र. .९,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८०७      िवषय क्रमांक – १२६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा ु प्र ताव... 
     ब प्रभागातील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थापत िवकास कामां या तरतदीम ये ु ु
प्र तावात नमद केलेप्रमाणे वाढु /घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .१०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८०८      िवषय क्रमांक – १२७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद केलेप्रमाु णे 
तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु .         (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८०९      िवषय क्रमांक – १२८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – आरोग्य मख्य कायार्लयु  

सचक ु – मा.गणेश ल ढे      अनमोदकु – मा.रमा ओ हाळ  

संदभर् – मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .आ.मु.का./४/कािव/५७६/१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु –  
          म.न.पा.च े इमारती, शाळा, कायार्लये, दवाखाने इ. िठकाणी असले या िप या या पा या या 
टाक्यांची शा त्रीय पद्धतीने साफसफाई व व छता करणे कामासाठी ई-िनिवदा नोटीस क्रमांक ६/२०१३-
१४ नसार मेु .इंद्र इनो हटसर् यांनी सादर केलेले दर सवार्त कमी असलेने म.न.पा. इमारती, कायार्लये, 
दवाखाने इ. िठकाणी असले या टाक्याचंी २ मिह यातन एकदा व शाळांच े इमारतीमधील टाक्यांचीु  
प्र येक मिह यास व छता करणेकामी प्र तावासोबवचे प्रपत्र-अ म ये नमद केलेप्रमाणे पा याचे टाक्यांचे ु
क्षमतािनहाय दर िनि चत करणे, यानसार यांची याकामी ु २ वष कालावधीसाठी ठेकेदार हणन ू
नेमणक करणेसु , यांचेशी करारनामा करणेस व यासाठी प्रपत्र ब नुसार अथवा येणा-या प्र यक्ष खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७८१०      िवषय क्रमांक – १२९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु  यांचा प्र ताव... 
    सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील फ प्रभाग (मख्यालयातीलु ) कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस ु सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . (वाढ/घट र. .६०,००,०००/-) 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८११      िवषय क्रमांक – १३० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
    सन २०१४-१५ या अथर्संक पातील फ प्रभाग (मख्यालयातीलु ) कामां या तरतदीम ये प्र तावात ु
नमदप्रमाणे फेरबदल करणेस ु सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . (वाढ/घट र. .३६,५०,०००/-) 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८१२      िवषय क्रमांक – १३१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अथर्पत्रकाम ये प्रभाग क्र.३१ येथील कामासाठी प्र तावात 
नमदप्रमाणे ु तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु . (वाढ/घट र. .२,६०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८१३   िवषय क्रमांक – १३२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
     िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमदप्रमाणे ु
तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देु णेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८१४      िवषय क्रमांक – १३३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       

सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड     अनमोदकु – मा.अतल िशतोळेु   

संदभर् – मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे यांु चा प्र ताव... 
    ड मख्यालयाकडील सन ु २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील थाप य िवकास कामां या ु
तरतदीम ये प्र तावात नमद केलेप्रमाणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहेु ु .    (वाढ/घट 
र. .६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु .  
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८१५      िवषय क्रमांक – १३४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – उ यान-िव यतु  
सचक ु – मा.आशा शडगे      अनमोदकु – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर् – मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक क्र.उ यान/िव/२८५/१४ िद.१९/८/२०१४ 
     मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -  
     भोसरी सहल कद्र येथे लाईट यव थेकरीता कोटेशन श क रु . .५०,८१०/- (अक्षरी र. .प नास 
हजार आठश ेदहा) म.रा.िव.िव.कं,िल. यांस करारनामा न करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७८१६      िवषय क्रमांक – १३५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – क क्षेत्रीय कायार्लय,आरोग्य 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस     अनमोदकु – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर् – मा.क्षेित्रय अिधकारी यांचे जावक क्र.कप्र/आ१५/कािव/६७४/१४  
     मा.क्षेित्रय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -  

 मनपा या क क्षेित्रय कायार्लयाकडील   िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, नाले 
साफसफाई करणे व िनघणारा गाळ, कचरा व राडारोडा, झाडझेडपे इु . वाहतक करणेकामी संत गाडगेबाबा ु
वयं. सेवा सह. सं था मयार्. िन.र. .४,९३,१०३/- (अक्षरी र. .चार लाख या णव हजार एकश ेतीन) पेक्षा 

-३३.३३% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८१७      िवषय क्रमांक – १३६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग – क क्षेत्रीय कायार्लय,आरोग्य 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु      अनमोदकु – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर् – मा.क्षेित्रय अिधकारी यांचे जावक क्र.कप्र/आ१५/कािव/६७५/१४ 
     मा.क्षेित्रय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -  

मनपा या क क्षेित्रय कायार्लयाकडील   िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, प्रभाग क्र.३८ 
ते ४१, ५८ ते ६२ व ६४ मधील ट्रॉमर् वॉटर चबसर् साफ क न गाळाची वाहतक करणेकामी ु
िसद्धीिवनायक ट्रा सपोटर् िन.र. .३,३७,५५१/- (अक्षरी  र. .तीन लाख सदोतीस हजार पाचश े एक्काव न) 
पेक्षा -१७.००% कमी)  या ठेकेदाराकडनु   काम क न घेणेस  तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक –  ७८१८      िवषय क्रमांक – १३७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिनःसारण 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदकु  – मा.शकंतला धराडेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.जिन/२/कािव/२७०/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये मनपा भगयो ु
अंतगर्त नेवाळेवा ती व िचखली येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी मेु . 
एक्सेल इलेक्ट्रीक स (िनिवदा रक्कम .२९,८०५६८/- (अक्षरी एकणतीस लाख ऐशी हजार पाचश ेअडस ट ु ू
फक्त) पेक्षा ३.२० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू िनिवदा मंजर दराू ने र. .३०,२९,४४९/- काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर कराू रनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८१९      िवषय क्रमांक – १३८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिन:सारण  
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचेकडील जा.क्र.जिन/२/कािव/२७२/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
      मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८ अ वये मनपा भगयो ु
अंतगर्त भोसरी पीएस १ व २ येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द तीु  किरता देणेकामी मे. 
एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस. (िनिवदा रक्कम .२७,७८,३६८/- (अक्षरी स तावीस लाख अठ्ठया तर हजार 
तीनश ेअडस ट फक्तू ) पेक्षा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू मंजर दराने रू . .२८,४३,७७१/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत ू
आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८२०      िवषय क्रमांक – १३९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिन:सारण 
सचक ु – मा.आशा शडगे           अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.जिन/२/कािव/२७४/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांु नी िशफारस केलेप्रमाणे -  
   मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७ अ वये मनपा भगयो ु
अंतगर्त िपपंरी मेन व वैभवनगर येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी        ु
मे. एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस. (िनिवदा रक्कम .३५,३७,३६७/- (अक्षरी प तीस लाख सदो तीस हजार 
तीनश ेसदस ट फक्तु ) पेक्षा २.५२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू मंजर दराने रू . .३६,२०,६३७/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
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बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत ू
आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८२१      िवषय क्रमांक – १४० 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिन:सारण 
सचक ु – मा.सं या गायकवाड          अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.जिन/२/कािव/२७५/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र. ५ अ वये मनपा भगयो ु
अंतगर्त भोसरी २१७ व २३१ येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी        ु
मे. एन.सी.वाय.एंटरप्रायजेस. (िनिवदा रक्कम .२६,०७,३६८/- (अक्षरी स वीस लाख सात हजार तीनश े
अडस ट फक्तू ) पेक्षा २.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . २५,३१,२३३/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राु हील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –  ७८२२      िवषय क्रमांक – १४१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिन:सारण 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु           अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.जिन/२/कािव/२७३/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
    मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र. १ अ वये िपपंळे सौदागर 
व काळेवाडी येथील पपंहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी          ु
मे. लोमक इिजॅ .काप . (िनिवदा रक्कम .३८,५१,७२०/- (अक्षरी अडोतीस लाख ऐकावन हजार सातश े
वीस फक्त) पेक्षा ५.५०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३६,३९,८७५/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे याू त 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक –  ७८२३      िवषय क्रमांक – १४२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४      िवभाग - जलिन:सारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील जाु .क्र.जिन/२/कािव/२७१/२०१४ िद. ८/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
   मनपा जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.४/११/२०१४-१५ मधील अ.क्र. ४ अ वये काकड ेपाकर्  व 
केशवनगर येथील पंपहाऊसेस वािषर्क चालन देखभाल द ती किरता देणेकामी          ु
मे. लोमकॅ  इिज.काप . (िनिवदा रक्कम .२७,००,९६८/- (अक्षरी स तावीस लाख नऊश ेअडस ट फक्तू ) 
पेक्षा ४.७०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२५,७४,०२३/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ि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 या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहेू . 

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

ठराव क्रमांक –  ७८२४      िवषय क्रमांक – १४३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके यावतीने दरवषीर् महिषर् वाि मकी जयंती साजरी कर यात येते. 
सदर जयंती कायर्क्रमास मनपा कडन रू .  २,००,०००/- (अक्षरी दोन लाख पये फक्त) खचर् कर यात 
येते. परंत सदरची रक्कम वाढती जनसंख्या व महागाई मळे अपरी पडत अस याने सदर जयंती ु ु ु
कायर्क्रमास अंदाजे र. .२,५०,०००/- ते ३,००,०००/- खचर् मंजर करणेस मा यता दे यात येू त आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८२५      िवषय क्रमांक – १४४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   ीमती काचंन चंद्रशखेर द तरे वॉडर् आया यांना असमाधानकारक कामकाज व सतत गैरहजर या ु
कारणा तव आदेश क्र. प्रशा/६/कािव/१३४/२००९ िद. १८/३/२००९ रोजी यांची सेवा समा त केली आहे. 
परंत यांचा एक मलगा मतीमंद व मलगी अपघातग्र त अस याने दो ही मलांचा सांभाळ कर याची ु ु ु ु
जबाबदारी िवचारात घेवन यां या दोन वेतनवाढीू  तगीत क न घेवन यांना एक अंतीम संधी देवन ू ू
मनपा सेवेत ज कर यास मा यता दे यात येत आहेू .  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८२६      िवषय क्रमांक – १४५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या आरोग्य िवभागाचे वापराकरीता ७ नग कॉ पक्टरॅ  यंत्रणा बांधणी 
(चािसजसह) कामी वाहन द ती कायर्शाळा िवभागामाफर् तु  िनिवदा नो.क्र.३/२०१४-१५ प्रिस द करणेत 
आली आहे. सदर िनिवदेतील प्रा त लघ तम दर िनिवदाधारकांकडन ु ू ७ नग कॉ पक्टरॅ  यंत्रणा बांधणी 
(चािसजसह) करणेबाबतचा करारनामा क न घेऊन व लघ तम दर िनिवदाधारक यांचेडन प्रा त लघ तम ु ू ु
दराने खरेदी करणेस व सभाव तांतृ  कायम हो याची वाट न पाहता कायर्वाही करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८२७      िवषय क्रमांक – १४६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
 िपपंरी िचचंवड मनपाकडील वाहनां या द तीकामी वाहन द ती कायर्शाळा िवभागामाफर् त िनिवदा ु ु
नो.क्र./५/२०१४-१५ प्रिस द करणेत आली आहे. सदर िनिवदेत गटवार प दतीने वाहन द तीचे व ु
पेअरपाटर्सचे दर मागिवणेत आलेले आहेत. अ गटातील वाहनांसाठी मे. राजापांडी ऑटो गरेज ॅ (िनिवदा 
दरापेक्षा १५.१३% कमी), ब गटातील वाहनांसाठी मे. शामराव गरेज ॅ (िनिवदा दरापेक्षा १५.५२% कमी), क 
गटातील वाहनांसाठी मे.आवटे फब्रीकेटसर् ऍ ड ऑटोमोबाईल वक्सर् ॅ (िनिवदा दरापेक्षा १४.२०% कमी) ड 
गटातील वाहनांसाठी सहानी ऍटो सि हर्सेस (िनिवदा दरापेक्षा १५.५०% कमी) या सवार्चे लेबर चाजस व 
पेअर पाटर्सचे दर सवार्त कमी असलेने मनपा कडील वेगवेगळया गटातील वाहनां या द तीसाठी एक ु
वषर् कालावधी करीता (सन२०१४-२०१५) करारनामा क न घेऊन गटवार प दतीने अ,ब,क व ड गटासाठी 
एज सीज िनि चत करणेस व वाहनां या द तीसाठी प्र यक्ष येणाु -या खचार्स व सभाव तांतृ  कायम 
हो याची वाट न पाहता कायर्वाही करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७८२८       िवषय क्रमांक – १४७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   फ क्षेत्रीय कायार्लय, मख्यालय कडील सन ु २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील कामां या ु
तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे याु त येत आहे.   (वाढ/घट र. . ७,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८२९       िवषय क्रमांक – १४८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोु ळे, यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या “ड”क्षेित्रय कायार्लया या सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील ु
कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेु .  (वाढ/घट र. .१२,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७८३०      िवषय क्रमांक – १४९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या “ब”क्षेित्रय कायार्लया या सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपु त्रकातील 
थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेु .  

    (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)  
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ७८३१      िवषय क्रमांक – १५० 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळेु , यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या “ड”क्षेित्रय कायार्लयाकडील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील ु
कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेु .  (वाढ/घट र. .१९,५०,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक –  ७८३२      िवषय क्रमांक – १५१ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या “ड”क्षेित्रय कायार्लयाकडील सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील ु
कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहेु .  (वाढ/घट र. .४०,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक –७८३३       िवषय क्रमांक – १५२ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ ु ु
घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .२५,५०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७८३४      िवषय क्रमांक – १५३ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   िपपंरी िचचंवड मनपा या सन २०१४-१५ या मळ अंदाजपत्रकातील कामां या तरतदीम ये वाढ ु ु
घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ७८३५      िवषय क्रमांक – १५४ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   प्रभाग क्र. ४ क णानगर मधील कैृ . गजाजन हेत्र े उ यानाचे देखभाल व द तीचे काम ु
करणेसाठी मे. अथवर् वंयरोजगार औ योिगक सेवा सहकारी सं था मयार्िदत, हेत्रवेाडी, िचखली यांना 
उ यान िवभागामाफर् त ठराव क न ३ वषर् कालावधीसाठी देखभाल द तीचे काम ु २ सरक्षा रक्षकांसह ु
देणेस व याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता दे यात येत  आहे. सभाव तांत कायम होणेृ ची वाट 
न पहाता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.  

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

ठराव क्रमांक – ७८३६      िवषय क्रमांक – १५५ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   ठराव क्र. ६१८७ िद.२१/२/२०१४ अ वये मे. महारा ट्र लघ औ योिगक िवकास महामंडळ यांना ु
टडर क्रमांक ८/२००८-०९ चे दरावर व अटीशतीर्वर मा यता िदली होती. परंत यांनी आतापयर्ंत ु
करारनामा केला नाही. हे काम अिरहंत इ ड ट्रीयल काप रेशन िलिमटेड यांनी मे. महारा ट्र लघ ु
औ योिगक िवकास महामडंळ माफर् त मागचे चार वष सगळी खेळणी परिवली होतीु . या टडर या अटी 
शतीर् प्रमाणे हे काम पढील दोन वषार्ंु साठी उ पािदत कंपनी मे. अिरहंत इ डसट्रीयल काप रेशन िल. यांना 
काम देणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच सभाव तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मंजर ृ ू
कर यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ७८३७      िवषय क्रमांक – १५६ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   मनपा या आरोग्य िवभागामाफर् त करणेत येत असलेले यांित्रक प दतीने (रोड ि वपर 
मिशन वारे) मदत संपलेले मनपा मालकीचे ु ३ व ठेकेदार मालकीचे २ अशा एकण ू ५ रोड ि वपर वारे 
र ते सफाई कामास ६ मिहने कालावधीसाठी मदतवाढ देणेसु . तसेच आरोग्य िवभागामाफर् त करणेत येत 
असलेले यांित्रक प दतीने (रोड ि वपर मिशन वारे) मदत सपंलेले मनपा मालकीचे ु ३ व ठेकेदार 
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मालकीचे २ अशा एकण ू ५ रोड ि वपर वारे र ते साफाई कामास एक वषर् कालावधीकरीता मदतवाढ ु
देणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक –  ७८३८      िवषय क्रमांक – १५७ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   थाप य मख्यालय िनिवदा नोु .क्र.११/२-२०१४-१५ मधील सांगवी स ह नं. ६ येथील उ यानात 
उवर्रीत थाप य िवषयक कामे करणे याकामासाठी मे. बी. ही.जी.इं.िल. यांचेकडन िनू .र. .१,८४,४१,५७१/- 
पेक्षा + १०.२५% जा त या दराने िनिवदा प्रा त झाली असन मनपाचे हीत पाहता सदरू चे काम िनिवदा 
रक्कमेपेक्षा +५% जा त या दराने काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर्प्रमाणे भाववाढ फरक 
कलमानसार कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेु स मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच सभाव तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मजंर कर यात येत आहेृ ू . 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मंजर कर यात येत आहेृ ू .  

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

ठराव क्रमांक –  ७८३९      िवषय क्रमांक – १५८ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाचे भांडवली कामाचा स यि थतीचा आढावा घेतला असता काही 
कामांसाठी कमी तरतद िश लक आहेू . यानसार कामा या आव यकतेप्रमाणे आव यक असणारी तरतद ु ू
िवचारात घेवन पयार्वरण िवभागा या भांडवली कामा या इतर लेखािशषार्ंमधन तरतद वगर् करणे ू ू ू
आव यक आहे. यानसार प्र तावत नमद केले या तक् याप्रमाणे तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत ु ु ू
आहे.          (वाढ/घट र. .२,३३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ७८४०      िवषय क्रमांक – १५९ 
िदनांक – २५/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस, यांचा प्र ताव... 
   महापािलका थायी सिमती ठराव क्र. ५००६ िद.२६/११/२०१३ नसार मनपा या थाप य ु
िवभागाकडील िन.नो.क्र.१७/०६ -२०१३-१४ अ वये देह आळंदी र ता साखळी क्रू .८/२५० िकमी ते १५/२५० 
िकमी (मोशी जाधववाडी ह ी या र यापासन आळंदी गावापयर्ंतू ) ३० मी.डी.पी.प्रमाणे उवर्रीत काम करणे 
निवन अलाईनमट म ये सी.डी.वकर्  बाधंणे. मे. धने वर क ट्रक्शन (िनिवदा र. .८,९९,९०,४३०/- अक्षरी 
र. .आठ कोटी, न या नव लाख न वद हजार चारश ेतीस फक्त) पेक्षा १८.१७९% कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रु . .७,७३,१२,६२३/- (अक्षरी सात कोटी याहत्र लाख बारा हजार सहाश ेतवेीस फक्त) 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी प्रमाणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनही मटेरीयल या 
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िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/बसल करणे बंधनकारक राहीु ल या अटी या अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ु
आलेला अस याने यास मा यता दे यात येत आहे. असा ठराव मजंर झाला असन यानसार जागेवरील ु ू ु
काम प्रगतीपथावर आहे. परंत कामा या या तीत वाढ झा यामळे अंदाजपत्रकीय रु ु . . ९,६३,८०,०००/- 
(अक्षरी नऊ कोटी त्रसे ठ लाख ऐंशी हजार फक्त) पयर्ंत सधािरत खचार्स मा यता दे यात येत आहेु . 
हणजेच र. . ९,६३,८०,०००/- वजा र. . ७,७३,१२,६२३/- = र. .१,९०,६७,३७७/- (अक्षरी एक कोटी न वद 
लाख सदस ट हजार तीनश ेस याह तर फक्तु ) इतक्या वाढीव खचार्स मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
िनिवदा अटीप्रमाणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनही मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये 
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटी-शतीर्स अिधन राहन मा यता दे यात येत आहेु . 

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

ठराव क्रमांक – ७८४१       िवषय क्रमांक – १६० 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग - जलिनःसारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.सिनता गवळीु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .जिन/२/कािव/३१५/२०१४ िद.१९/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त ु यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 
   मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ 
अ वये, आकडीर् मैु लाश दीकरण कद्र अंतगर्त प्रभाग क्रु .१३ िनगडी गावठाण म ये आव यकतेनसार ु
भयारी गटर निलका टाकणे तसेच इतर ु जलिनःसारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेकामी ु
मे.संक प क ट्रक्शन (िन.र. .४२,०१,६२२/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेबावीस) पेक्षा 
३६.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२८,०७,६०८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८४२       िवषय क्रमांक – १६१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग - जलिनःसारण 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे जावक क्रु .जिन/२/कािव/३२१/२०१४ िद.१९/८/२०१४  
   मा.महापािलका आयक्त ु यांनी िशफारस केलेप्रमाणे- 
   मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.१७/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, आकडीर् मैु लाश दीकरण कद्र अंतगर्त यमनानगर ना यामधन हॉटेल सावली त े सेु ु ु .नं.२२ पयर्ंत 
मख्य जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मेु .सकं प क ट्रक्शन (िन.र. .५५,९३,४१०/- (अक्षरी 
र. .पंचाव न लाख या नव हजार चारश े दहा) पेक्षा ३१.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८४३       िवषय क्रमांक – १६२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 मनपा या वाहनांना लागणा-या सवर् प्रकार या बटँ -या खरेदीकामी वाहन द ती कायर्शाळा ु
िवभागामाफर् त िन.नो.क्र.४/१४-१५ प्रिस द करणेत आली आहे. सदर िनिवदेतील प्रा त लघ तम दर ु
िनिवदाधारकांकडन मनपा या वाहनांना लागणाू -या सवर् प्रकार या बटँ -या करारनामा क न 
आव यकतेनसार खरेदी करणेस व याकामी येणाु -या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 
सभाव तांत कायम हो याची वाृ ट न पहाता ठरावा प्रमाणे कायर्वाही कर यात यावी. 

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

ठराव क्रमांक – ७८४४       िवषय क्रमांक – १६३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 मनपा या दापोडी स.नं.२७ आई उ यानातील तार फेनिसगं काढन िसमािभतं बांधणे माळी हाऊस ू
बांधणे व थाप य िवषयक कामे करणे. िन.क्र.HO/१२/१८-१२-१३ सदर कामाची िन.र. .३७,३४,८२४/- 
इतकी असन कामाचा िनिवदा दर ू १६.७७ % कामी इतका आहे. तरी सदर िनिवदा रक्कमे इतके काम 
पणर् झाले आहेु . परंत दापोडी आई उ यानातील उवर्िरत थाप य िवषयक देखभाल द तीचे कामे ू ु
िवषयांकीत कामातन करणेसाठी कामास रू . .५०,००,०००/- (र. .१२,६५,१७६/- चे वाढीव खचार्सह) 
सधािरत खचार्स ु मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८४५       िवषय क्रमांक – १६४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग- क क्षेित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त याचे जाु .क्र.कक्षे/ था/४/कािव/१२१३/१४ िद.१६/८/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु -  
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८४६       िवषय क्रमांक – १६५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
  महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद ू के याप्रमाणे तरतद ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१२,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८४७       िवषय क्रमांक – १६६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सदग  कदम ु           अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.िवनायक गायकवाड यांचा प्र ताव... 
 प्र.क्र.४१ या वॉडार्त िन.नो.क्र.२५/१८-१३-१४ याचे काम चाल असतानाू , डा को कंपनी र ता, 
िफनोलेक्स कंपनी र ता तसेच एच.ए.कॉलनीतील अंतगर्त र त ेइ.िठकाणी डांबरीकरण करणे आव यक 
आहे. सदर मंजर िनू .र. .४१,९६,९८८/- असन ती कमी आहेू , तर सधािरत रु . .३,००,००,०००/- (अक्षरी 
र. .तीन कोटी) वाढीव मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८४८       िवषय क्रमांक – १६७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकाम ये प्रभाग क्र.३१ येथील कामासाठी प्र तावात 
नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .     (वाढ/घट र. .१३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८४९       िवषय क्रमांक – १६८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
 प्रभाग क्र.९ मधील िवकास कामांची देयके अदा करणेकामी करावा लागणारा वाढ/घट चा प्र ताव 
प्र तावा सोबत या पिरिश टाप्रमाणे सादर करणेत येत आहे. या प्र तावास मा यता देणेत येत आहे.  
    (वाढ/घट र. . ३,८२,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८५०       िवषय क्रमांक – १६९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केू याप्रमाणे तरतद ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ७८५१        िवषय क्रमांक – १७० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल ु िशतोळे 
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.अतल िशतोळे याचंा प्र तावु ... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .२,१०,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८५२       िवषय क्रमांक – १७१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग-पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचे जावक क्र.पअक/१/कािव/२८५/२०१४ 
   मा.महापािलका आयक्त ु यांनी िशफारस केलेप्रमाणे -  
    मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ 
अ वये, िपपंळेिनलख येथील २० एम.एल.डी.क्षमते या बायोटॉवर तंत्रज्ञानावर आधािरत मैलाश दीकरण ु
कद्राची पाच वषार्किरता चालन, देखभाल, द ती करणेकामीु  मे. ही.ए.टेक वबाग िल. 
(िन.र. .२,६९,०८,६०८/- (अक्षरी र. .दोन कोटी एकोणस तर लाख आठ हजार सहाश ेआठ) पेक्षा -६.७४ 
% कमी) (िनिवदा मंजर दर रु . .२,६३,४९,७१६/- पयर्ंत क न) यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८५३       िवषय क्रमांक – १७२ 
िदनांक – २२/०८/२०१४      िवभाग-पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्तु  यांचे जावक क्र.पअक/१/कािव/२८६/२०१४    
   मा.महापािलका आयक्त ु यांनी िशफारस केलेप्रमाणे 

   मनपाचे पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /१/२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ 
अ वये, िचखली मैलाश दीकरण कद्राची देखभाल व द ती िव यत व यांित्रकी िवषयक कामे करणे ु ुु
(ट पा १ व २) कामी मे.एक्सेल ईलेक्ट्रीक स (िन.र. .२,८१,००,३०४/- (अक्षरी र. .दोन कोटी एक्याऐंशी 
लाख तीनश ेचार) पेक्षा -१२.६० % कमी) िनिवदा मंजर दराने ू .२,५७,८७,६४९/- पयर्ंत क न यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८५४       िवषय क्रमांक – १७३ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.अतल िशतोळेु , मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
   महानगरपािलके या ब प्रभागातील सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ७८५५       िवषय क्रमांक – १७४ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे            अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.गणेश ल ढे, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 महानगरपािलके या ड प्रभाग व ड मख्यालयातील सन ु २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात 
नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू .  (वाढ/घट र. .१,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८५६       िवषय क्रमांक – १७५ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.गणेश ल ढे, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 महानगरपािलके या फ प्रभाग (मख्यालयातीलु ) सन २०१४-१५ या अंदाजपत्रकाम ये कामा या 
कामाम ये प्र तावात नमदू प्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८५७       िवषय क्रमांक – १७६ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड          अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.िवनायक गायकवाड, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .१९,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८५८       िवषय क्रमांक – १७७ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा. सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.गणेश ल ढे, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 महानगरपािलके या ड प्रभाग व ड मख्यालयातील सन ु २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात 
नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू ू . (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८५९       िवषय क्रमांक – १७८ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 महानगरपािलके या ब प्रभागातील सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद ू
के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .  (वाढ/घट र. .१६,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक –७८६०        िवषय क्रमांक – १७९ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा. सदग  कदमु           अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.सदग  कदमु , मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
  महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील जलिनःसारण िवभागाकडील भयारी गटर ु
योजना िनधी या उपलेखािशषार्खाली प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत ू ू
येत आहे.   (वाढ/घट र. .६२,१३,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ७८६१       िवषय क्रमांक – १८० 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  

संदभर्:- मा.गणेश ल ढे, मा.अतल िशतोळे यांचा प्र तावु ... 
   िनगडी भक्ती-शक्ती चौक येथे लोकशाहीर अ णा भाऊ साठे यांचा पणार्कती पतळा उभारणेस व ु ुृ
याकामी िनिवदा काढन प्राू त लघ तम िनिवदा धारकाकंडन उभारणेस व याकामी येणाु ू -या प्र यक्ष खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ७८६२       िवषय क्रमांक – १८१ 
िदनांक – २२/०८/२०१४       
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु            अनमोदकु  – मा.शकंतला धराड ेु  

संदभर्:- मा.सिनता वाघेरेु , मा.शकंतला धराड ेयांचा प्र तावु ... 
 सनील दशरथ चौधरी सरक्षा िनरीक्षक यास िदु ु .२६/८/२०१४ पासन सहा मिहू ने कालावधीसाठी सरक्षा ु
िनरीक्षकपदी द.म.र. .१८,०००/- (अक्षरी र. .अठरा हजार) एकित्रत मानधनावर नेम यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

यानंतर मा.सभा यक्ष यानंी सभा संप याचे जािहर केले. 
    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
              िपपंरी - ४११ ०१८. 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८ नगरसिचव िवभाग, 

 क्रमाकं - नस/४/कािव/७२६/२०१४ 
िदनांक - २७/०८/२०१४                           

 
                                                                 नगरसिचव                    

                           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                    िपपंरी - ४११ ०१८. 

 प्रत - सवर् संबंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारी यांचेकडेु  

       पढील योग्य या कायर्वाहीसाठी रवानाु .  


