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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकािपंपरी िचचंवड महानगरपािलका  
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकािपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, , िपंपरीिपंपरी-- ४११०१८ ४११०१८  

मामा..ःथायी सिमतीःथायी सिमती  
कायर्पिऽका बमांक कायर्पिऽका बमांक ÐÐ  २६ २६   

सभावृ ांतसभावृ ांत  
  

िदनांक Ð ५.१०.२०१२                    वेळ Ð दपारी ु ४.०० वाजता 
 

     िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा  
शुबवार िदनांक ०५/१०/२०१२ रोजी दपुारी ४.०० वाजता महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. 
सभेस खालील सन्मा. सदःय उपिःथत होते.  
   १) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   २) मा.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ३) मा.जावेद रमजान शेख  

४) मा.भोसले राहल हनमुतंराव ु      
 यािशवाय मा.ूकाश कदम-अित.आयु ,  मा.पवार, मा.मुढें, मा.कारचे, मा.ढेरे, 
टेकाळे, मा.दरगडेुु , मा.बंब-सहा.आयु , मा.घाडगे-मखु्यलेखापिरक्षक, मा.चाकणकर-
ू.नगरसिचव, मा.कांबळे-ू.शहर अिभयतंा, मा.सरुगुडे-िवकास अिभयंता, मा.चव्हाण-
सहशहर अिभयंता, मा.भोसले- मखु्यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.बनकर, मा.ढगे, मा.िनकम , 
मा.पाटील, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, मा.किपले, 
मा.थोरात, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.िपरजादे, मा.दांगट-कायर्.अिभयतंा, मा.जाधव-
िशक्षणािधकारी, मा.साळंकेु -मखु्यउ ान अिधक्षक, मा.चव्हाण-आरो य कायर्कारी 
अिधकारी,मा.माछरे-िवशेष अिधकारी, मा.गायकवाड-जनसपंकर्  अिधकारी,मा.पाटील- ूशासन 
अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  

----------- 

 सभा कामकाज उरकणेकामी आवँयक गणसंख्या सभागहृात उपिःथत नसल्याने 
उपिःथत सन्मा.सदःयांनी मगंळवार िदनांक ०९/१०/२०१२ दपाु री २.४५ पयत सभा 
तहकूब केली. 

  
ूभारी नगरसिचव 

िपंपरी िचचंवड मनपा, िपंपरी १८. 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 
मा.ःथायी सिमती 

कायर्पिऽका बमांक -२६ 
सभावृ ांत 

(िदनांक ०५/१०/२०१२ ची तहकूब सभा) 
 

िदनांक-  ९.१०.२०१२         वेळ-  दपारी ु २.४५ वाजता 
 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची िदनांक 
०५/१०/२०१२ ची तहकूब सभा मगंळवार, िदनांक ९/१०/२०१२ रोजी दपारी ु २.४५ वा. 
महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात 
आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

 
१) मा.जगदीश शेट्टी   - सभापती 

   २) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
   ५) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
   ६) मा.जम सोनाली पोटप 
        ७) मा.सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि 
   ८) मा.पाडाळे िनता िवलास 
   ९) मा.जावेद रमजान शेख 
   १०) मा.जगताप नवनाथ द ु 
   ११) मा.ठोंबरे सभुिा ई र 
   १२) मा.भोसले राहल हनमुतंराव ु  
   १३) मा.चोंधे आरती सरेुश 
   १४) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
   १५) मा.अि नी गजानन िचचंवडे-पाटील 
   १६) मा.सोनकांबळे चिंकांता लआमण  
 
 यािशवाय मा.अनपुकुमार यादव - आयु , मा.सावंत - सहआयु , मा.पवार, 
मा.मुढें, मा.कारचे, मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.झरेु, मा.दरगडेुु , मा.बंब, मा.कुलकण  -
सहा.आयु , मा.घाडगे - मखु्यलेखापिरक्षक, मा.चाकणकर - ू.नगरसिचव, मा.कांबळे - 
ू.शहर अिभयतंा, मा.सरुगुडे - िवकास अिभयतंा, मा.चव्हाण, मा.तुपे - सहशहर अिभयतंा, 
मा.भोसले- मखु्यलेखापाल, मा.डॉ.जगदाळे - ू.आरो य वै िकय अिधकारी, मा.भदाणे-
उपसचंालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.बनकर, मा.ढगे, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.शरद 
जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण ,  
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मा.िपरजादे, मा.दांगट - कायर्.अिभयतंा, मा.साळंकेु  - मखु्य उ ान अिधक्षक,मा.माछरे Ð 
िवशेष अिधकारी, मा.गायकवाड Ð जनसपंकर्  अिधकारी, मा.पाटील Ð ूाचायर् आयटीआय 
अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  

---------- 
 

खालील ूमाणे सचुना मांडणेत आली. 
 
सचुक : मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक : मा.चिंकांत वाळके 
 
 बुधवार िदनांक १७/१०/२०१२ दपारी ु ३.३० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सचुना सवार्नमुते मान्य झाली. 
 

---------- 
 
मा.सभापती -  बुधवार िदनांक १७/१०/२०१२ दपारी ु ३.३० पयत सभा तहकूब करणेत येत 
आहे . 
 
 

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

                           Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ  
            Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018.  
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११ ०१८. 
मा.ःथायी सिमती 

कायर्पिऽका बमांक -२६ 
सभावृ ांत 

(िदनांक ०५/१०/२०१२ व ०९/१०/२०१२ ची तहकूब सभा) 
िदनांक-  १७.१०.२०१२      वेळ -  दपारी ु ३.३० वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची िदनांक 
०९/१०/२०१२ ची तहकूब सभा बुधवार, िदनांक १७/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.३० वा. 
महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात 
आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

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

---------- 
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िदनांक २५/०९/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२५) 
सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 

--------- 
ठराव बमांक - १३०१        िवषय बमांक -१ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३२६/१२ िद.१५/९/२०१२      
िवषय- ूभाग ब.२१ ते २४ (वा.ब.६३ ते ६७) िचंचवड मधील मनपाच्या ताब्यात  

      आलेल्या आरक्षणंसाठी िसमािभतं बांधणे व ःथापत्य िवषयक कामे करणेबाबत. 
िवषय बमांक १ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १३०२        िवषय बमांक -२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð उ ान  
सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.उ ान/४/कािव/५४४/१२ िद.१४/०९/२०१२      
िवषय- वकृ्षसंवधर्न िवभागासाठी वकृ्षसंरक्षक लोखंडी िपंजरे खरेदीकरणेबाबत. 

िवषय बमांक २ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १३०3        िवषय बमांक -3 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िनता पाडळे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६२/१२ िद.१८/९/२०१२      
िवषय- ू.ब.२२(वॉडर् ब.६४) िचंचवड गावठाण अंतगर्त धने र पुलाची दरुःती ु ,रंगरंगोटी  

      व इतर दरुःती िवषयक कामे करणेबाु बत. 
िवषय बमांक ३ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

    सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
    ------- 
ठराव बमांक - १३०४        िवषय बमांक -४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदकÐमा.िवनया तापकीर 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६५/१२ िद.१८/९/२०१२      
िवषय- ूभाग ब.२१ ते २४ (वा.ब.६३ ते ६७) मध्ये िविवध इमारतींची ःथापत्य सुधारणा  

       िवषयक कामे करणेबाबत. 
िवषय बमांक ४ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक - १३०५        िवषय बमांक -५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ðःथापत्य अ ूभाग  
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.अू/कािव/ःथा/१३५०/१२ िद.१७/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 अ ूभाग कायर्के्षऽातील १)आकुड  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांःकृितक भवन 
२)िनगडी जकात नाका ३)आकुड  गावठाण दवाखाना ४)आकुड  खंडोबा माळ स.न.ं१६९ 
माध्यिमक िव ालय उदर् जनुी इमारत ू ५)काळभोरनगर गावठाण (टीएस नंबर ५१९९) 
ःवामी िववेकानदं िव ालय ूाथिमक शाळा ६) काळभोरनगर गावठाण (टीएस नंबर ५१९९) 
माध्यिमक िव ालय ७)काळभोरनगर मोहननगर गावठाण िललाबाई िखंवसरा ूा.शाळा या 
सात इमारतींचे ःशक्चरल ऑडीट लघु म दरधारक M/S KBP Consultant यांचेकडून िनिवदा 
न मागिवता थेट पध्दतीने करून करून घेणेस व त्याकामी येणाढया र.रू.१,७०,०००/- 
[र.रू.एक लाख स र हजार] खचार्स तसेच सदरचा खचर् ःथायी अःथापना अ ूभाग या 
लेखािशषार्तून खच  टाकणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव बमांक - १३०६        िवषय बमांक -६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४३१/१२ िद.१८/९/२०१२      
   मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९४ अन्वये, 
ूभाग ब.९ सभंाजीनगर येथील साई व्यायामशाळेस प्लाःटर करणे सशुोिभकरण 
करणेकामी मे.के.पी. कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२०,८३,५७८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३०७       िवषय बमांक -७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४३२/१२ िद.१८/९/२०१२      
  मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
  मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ 
मधील अ.ब.११२ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येथील नवीन झालेल्या सोसायटीच्या 
अतंगर्त रःत्यांना खडीमरुुम बीबीएम करणेकामी मे.एम.पी.धोऽे कंन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २४.१९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,५८,०८८/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३०८        िवषय बमांक -८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४३७/१२ िद.२०/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.५५ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येथील नाल्यावर िविवध िठकाणी ःलॅ ब सेन करणे 
तसेच आवँयक त्या िठकाणी बंद पाईप टाकणे व इतर ःथापत्य िवषयक कामे करणे 
कामी मे.सरुज कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे 
शहान्नव] पेक्षा १४.८५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,०३,५२९/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३०९        िवषय बमांक -९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब. ःथा/िन/१अ/कािव/४३८/१२ िद.२०/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.४६ अन्वये, निवन ूभाग ब.१७ मधील से. ब.२७ अ व २८ मधील अतंगर्त 
रःत्याचे कडेने पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.सरुज कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- 
[र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा १४.८५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,०३,५२९/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३१०        िवषय बमांक -१० 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब. ःथा/िन/१अ/कािव/४३९/१२ िद. २०/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०० अन्वये, ूभाग ब.११ यमनुानगर येथील जलतरण तलावाचे बाजूने जॉिगंग शॅक 
करणेकामी मे.आषर्द सािदक शेख (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ] पेक्षा १८.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२०,०४,६५७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३११        िवषय बमांक -११ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð वै िकय 
सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.वै /४/कािव/१७७/१२ िद.२०/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 माता मतृ्य ु अन्वषणासाठी खाजगी वै कीय व्यवसाियक यांचेसाठी कायार्शाळा 
आयोिजत करावयाची असून सदरच्या कायर्शाळेचे वेळापऽकानसुार  िनयोजन करून 
कायर्शाळेस मनपा कायर्के्षऽातील अंदाजे १०० खाजगी वै कीय व्यवसाियक उपिःथत राह ू
शकतील त्याूमाणे त्यांचे चहापान व जेवणासाठी अंदाजे र.रू.१५०/- ूमाणे र.रू. 
१५,०००/- खचर् येण्याची शक्यता आहे. सदरचा खचर् शासकीय योजनांची अंमलबजावणी 
या लेखािशषार्अतंगर्त करणेस तसेच सदरचे कायर्शाळेसाठी येणाढया अदंाजे र.रू.१५,०००/- 
िकंवा ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १३१२      िवषय बमांक -१२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/लेखा/१/कािव/९९४/१२ िद.२१/९/२०१२ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाने कळिवलेूमाणे ूःतावात नमुद वृ पऽ यांनी सादर केलेली टाईम्स ऑफ 
इंडीया (देशःतर व रा यःतर), र.रू.९,८९,२८०/- [र.रू.नऊ लाख एकोणनव्वद हजार 
दोनशे ऐशंी] व दै.महारा  टाईम्स (देशःतर व रा यःतर), र.रू.१,४७,४२०/- [र.रू.एक 
लाख स ेचाळीस हजार चारशे वीस] जािहरात ूिसध्दीची बीले त्यांना अदा करणेत आलेली 
असल्याने सदर खचार्चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३१३        िवषय बमांक -१३ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð पाणीपुरवठा 
सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे          अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पापु/िन/कािव/१२२६/१२ िद.२०/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१ अन्वये, 
मनपाचे से.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िासाठी िवरूप पॉलीअल्यिुमिनअम 
क्लोराईड पुरिवणेकामी ूा  िनिवदेमध्ये First Lowest ठेकेदार मे.एस.व्ही.एस.केिमकल 
कॉप रेशन यांना िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार ७० % पुरवठा करणेकामी यापवु च पुरवठा 
आदेश देणेत आला असनू िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार सदरची खरेदी ७० : ३० 
याूमाणात करावयाची असून त्यानसुार मे.केिमकल िपपल यांचेकडन एकूण खरेदी ू
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पिरमाण १,००० मे.टन पैकी उवर्िरत ३० % ूमाणे ३०० मे टन िवरूप पॉली 
अल्यिुमिनअम क्लोराईडसाठी त्यांची र.रू.१२,२००/- ूित मे.टन दराची लघु म िनिवदा 
िःवकृतीस मान्यता िदलेली असून मे.केिमकल िपपल यांच्याशी वरील कामाचा करारनामा 
करून घेणेस व याकामी येणाढया र.रू.३६,६०,०००/- खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३१४        िवषय बमांक -१४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð पाणीपुरवठा 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. पापु/िन/कािव/१२२७/१२ िद.२०/९/२०१२        
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.२ अन्वये, 
मनपाचे से.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िासाठी िवरूप पॉलीअल्यिुमिनअम 
क्लोराईड पुरिवणेकामी ूा  िनिवदेमध्ये First Lowest ठेकेदार मे.एस.व्ही.एस.केिमकल 
कॉप रेशन यांना िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार ७० % पुरवठा करणेकामी यापवु च पुरवठा 
आदेश देणेत आला असनू िनिवदेच्या अट ब.११ नसुार सदरची खरेदी ७० : ३० 
याूमाणात करावयाची असून त्यानसुार मे.केिमकल िपपल यांचेकडन एू कूण खरेदी 
पिरमाण ३०० मे.टन पैकी उवर्िरत ३० % ूमाणे ९० मे टन िवरूप पॉली अल्यिुमिनअम 
क्लोराईडसाठी त्यांची र.रू.३०,३००/- ूित मे.टन दराची लघु म िनिवदा िःवकृतीस 
मान्यता िदलेली असून मे.केिमकल िपपल यांच्याशी वरील कामाचा करारनामा करून 
घेणेस व याकामी येणाढया र.रू.२७,२७,०००/- खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३१५          िवषय बमांक -१५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२       िवभाग Ð आरो य मखु्य कायार्लय 
सुचक Ð मा.राहल भोसलेू        अनुमोदक Ð मा.जावेद शेख 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.आमु/४/कािव/५१७/१२ िद.२४/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस िवचारात घेऊन Ð                                   
 िन.नो.ब.२/२०१०-११ नसुार सःंथेस देण्यात आलेल्या रःते गटसर् सफाई करणे या 
कामाची निवन िनिवदा ूिसध्द करणेत आली आहे. नवीन िनिवदा ूिबया पणुर् होऊन 
नवीन ठेकेदार िनयु  होईपयत काही कालावधी लागणार असनू सदरचे काम हे सावर्जिनक 
आरो याच्यादृ ीने रोजचे रोज करणे गरजेचे असल्याने कामाची िनकड िवचारात घेता 
ूःतावासोबतच्या सचुी ूपऽ अ मध्ये नमदु केलेल्या िनिवदेमधील एकूण ३७ 
सःंथा/ठेकेदार यांचेशी करारनामा करून १ मिहना मुदतवाढ देणेस व त्याकामी येणाढया 
खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 
   सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
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ठराव बमांक - १३१६        िवषय बमांक -१६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð लेखा िवभाग 
सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.लेखा/१/कािव/१९११/१२ िद.२४/९/२०१२      
िवषय- सगंणक चालक कमर्चारी नेमणेबाबत. 

िवषय बमांक १६ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १३१७     िवषय बमांक -१७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð मध्यवत  भांडार  
सचुक Ðमा.जावेद शेख     अनमुोदक Ðमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मभां/१०/कािव/२८७/१२ िद.२४/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                  
 मनपाचे मिहला कमर्चाढयांकिरता आवँयक गणवेश खरेदीकामी ई िन.ब.११/१-
२०१२-१३ अन्वये लघु म दराचे िनिवदाकार मे.प योग यांचे बाब ब.१ ते १० बाबी 
सािहत्याचे दर एकूण र.रू.२८,६३,६४०/- [र.रू.अ ठावीस लाख ऽेस  हजार सहाशे चाळीस] 
िःवकृत करून करारनामा करणेस व येणाढया खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक - १३१८        िवषय बमांक -१८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð माध्यिमक िशक्षण 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा.अितिर  आयु  यांचे जा.ब.मा/िश/३/कािव/६६३/१२ िद. २४/९/२०१२      
   मा.अितिर  आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 एस.एस.सी.परीक्षा बेंच वाहतूकीसाठी (माध्यिमक िव ालय, िपंपळे स दागर-
र.रू.१५,६००/-, माध्यिमक िव ालय िपंपळेगुरव-र.रू. ९,१००/-, माध्यिमक िव ालय, 
भोसरी-र.रू.१,३५०/-, माध्यिमक िव ालय खराळवाडी-र.रू.३,०००/-, माध्यिमक िव ालय, 
वाकड-र.रू. २,९१२/-) खचर् आला असनू सदरचा खचर् मुख्यध्यापकांनी कोटेशन न काढता 
थेट पध्दतीने ःवतः केला असल्याने सदरच्या खचार्स व बील अदायगीस काय र मान्यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक - १३१९        िवषय बमांक -१९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð मखु्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.मखु्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/७३/१२ िद.२४/९/२०१२      
िवषय- िदनांक २0/८/२०१२ ते २६/८/२०१२ अखेर संपणा-या आठवडयातील तपासणी  

      अहवाल मािहतीसाठी ठेवणेबाबत. 
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िवषय बमांक १९ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
  सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १३२०       िवषय बमांक -२० 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð मखु्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा. मखु्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब. मुलेप/१/कािव/७४/१२ िद.२४/९/२०१२     
िवषय- िदनांक २७/८/२०१२ ते २/९/२०१२ अखेर संपणा-या आठवडयातील तपासणी  

      अहवाल मािहतीसाठी ठेवणेबाबत. 
िवषय बमांक २० चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १३२१       िवषय बमांक - २१ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð मखु्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे    अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा. मखु्य लेखा पिरक्षक यांचे जा.ब. मुलेप/१/कािव/७५/१२ िद.२४/९/२०१२    
िवषय- िदनांक ३/९/२०१२ ते ९/९/२०१२ अखेर संपणा-या आठवडयातील तपासणी  

      अहवाल मािहतीसाठी ठेवणेबाबत. 
िवषय बमांक २१ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १३२२       िवषय बमांक -२२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.राहल भोसलेु      अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर् :- मा.अितिर  आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/४९७/१२ िद.२४/९/२०१२      
   मा.अितिर  आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१६/२०११-१२ मधील अ.ब.४ अन्वये, 
िनगडी से.ब.२१ येथील मु ाई उ ानाचे नतुनीकरण करणे व इतर कामे करणे ९१२० 
चौ.मी.लॉन करणे, ःकल्पचर व फाऊंटन करणेकामी मे.बालाजी 
इंजी.(िन.र.रू.१६,३४,७४३/- [र.रू. सोळा लाख चौतीस हजार सातशे ऽेचाळीस] पेक्षा १२.२० 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,०७,०७०/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३२३     िवषय बमांक -२३ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर    अनमुोदक Ðमा.अि नी िचंचवडे 
सदंभर् :- मा.अितिर  आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/४९८/१२ िद.२४/९/२०१२      
   मा.अितिर  आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१६/२०११-१२ मधील अ.ब.७ अन्वये, 
ूािधकरण से.ब.२५ मधील उ ानाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.बालाजी इंजीिनअसर् 
(िन.र.रू.९,३१,४५३/- [र.रू.नऊ लाख एकतीस हजार चारशे ऽेपन्न] पेक्षा १२.२० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.८,५८,७०७/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव बमांक - १३२४        िवषय बमांक -२४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.चिंकांत वाळके     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४४६/१२ िद.२१/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ /२०१२-१३ मधील 
अ.ब.३२ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल म्हेऽेवःती व इतर िठकाणचे रःते 
खडीमरुुम व बीबीएम पध्दतीने तयार करणेकामी मे.आनतं बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २०.२५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १९,५४,६५७/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक - १३२५       िवषय बमांक -२५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे         अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४४७/१२ िद.२९/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१ /२०१२-१३ मधील 
अ.ब.५९ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली येिथल रःत्यांना खडीमरुुम बीबीएम करणेकामी 
मे.आनंत बाळकृंण बिहरट (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा २०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनू िवदा मजूंर दराने र.रू.१९,५८,३३३/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३२६           िवषय बमांक -२६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२        िवभागÐड मखु्यालय ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे        अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/डम/ू१२६८/१२ िद.२४/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाने ःशॉमर् वॉटर ूोजेक्ट फेज-I ला िद.६/१/२००९ रोजी कें ि शासनाकडील 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. िवभागाची मंजुरी िमळाली आहे. त्याूमाणे ड ूभाग के्षऽात नाले व 
पाईप गटरची कामे करण्यात आली असल्याने या पुणर् केलेल्या कामासाठी व करावयाच्या 
कामासाठी सधुािरत ूकल्प अहवाल (Modified D.P.R.) करणेसाठी मे.पेव्हटेक कन्सल्टंट 
यांची करारनामा करून नेमणूक करणेस मा.आयु  यांची मान्यता असनू त्यांना एकूण 
ूकल्प खचार्च्या (र.रू.७२.६० कोटी) ०.०८ % = र.रू.५.८० लाख + सेवाकर ूमाणे फी 
अदा करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३२७       िवषय बमांक -२७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४५०/१२ िद.२५/९/२०१२      
िवषय- ूभाग ब.१० अजंठानगर येथील टी.सी.आय.रोड ते थरमॅक्स चौक रःत्यास  

      दभाजक बसिवणेबाबतु . 
िवषय बमांक २७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३२८        िवषय बमांक -२८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२           िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.राहुल भोसले       अनुमोदक Ðमा.छाया साबळे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४४८/१२ िद.२१/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मुख्यालय/HO/१ /२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१०७ अन्वये, निवन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल ताम्हाणे वःती येथे िठकिठकाणचे रःते 
खडीमुरुम व बीबीएम पध्दतीने तयार करणेकामी मे.अनंत बाळकृंण बिहरट 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १९.७६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१९,६६,६६७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३२९        िवषय बमांक -२९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनुमोदक Ðमा.सोनाली जम 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/९६/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                             
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.१ 
अन्वये, भ ी श ी चौक, शा ी चौक, भेळ चौक, संभाजी चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक 
सुधारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. २३,३४,२६६/- [र.रू.तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे सहास ] पेक्षा २३.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने 
र.रू. १८,८०,८८२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३०       िवषय बमांक -३० 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/९७/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                             
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.२ 
अन्वये, म्हाळसाकांत चौक, हतात्मा चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८.६७.४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु हजार चारशे 
पंधरा] पेक्षा १९.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१५,८१,३७४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
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ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक - १३३१        िवषय बमांक -३१ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/९८/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील 
अ.ब.३ अन्वये, िबग इंिडया चौक, पॉिलटेबीक चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.अरशद शेख (िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे पंधरा] पेक्षा २४.८१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१४,७४,३१५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३२      िवषय बमांक -३२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िनता पाडळे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/९९/१२ िद.२५/९/२०१२      
िवषय- खंडोबा माळ चौक (स.न.६१ पी.) गणेश िव्हजन (स.न.१७१ अ ब)  

      पी.डब्ल्य.ूडी.जागा िनगडी , बजाज बस व इतर पािकग जागा िवकिसत करणे. 
      िवषय बमांक ३२ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १३३३      िवषय बमांक -३३ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.जावेद शेख 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१००/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील 
अ.ब.५ अन्वये, अ ूभाग कायर्के्षऽातील मखु्य रःत्यावरील शाळांच्या पिरसरात 
िव ा याना, नागरीकांना सरुिक्षत रःता ओलांडणेच्या सिुवधा तयार करणेकामी मे.अरशद 
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शेख (िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  हजार चारशे पंधरा] पेक्षा २५.११ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १४,६८,४३२/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३४       िवषय बमांक -३४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िनता पाडाळे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०१/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०१-१२ मधील 
अ.ब.६ अन्वये, काटेपुरम चौक, साई चौक, कृंणा चौक, िमिलिनयएम चौक, फेमस चौक, 
िशवाजी चौक व इतर चौकांमध्ये वाहतकू सुधारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.ूकाश 
कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.२४,९८,३९८/- [र.रू.चोिवस लाख अ यान्नव हजार तीनशे 
अ यान्नव] पेक्षा १९.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२१,१८,३२९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३५       िवषय बमांक -३५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.छाया साबळे     अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०२/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील 
अ.ब.७ अन्वये, पी.डब्ल्य.ूडी. कॉनर्र, िशतोळे चौक, एकता चौक, िवशालनगर चौक, 
रहाटणी चौक, सृ ी हॉटेल चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे 
करणेकामी मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२४,९७,७८६/- [र.रू.चोवीस लाख सत्यान्नव हजार 
सातशे शहाऐंशी] पेक्षा ४.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.२४,९२,३२८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
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दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३६      िवषय बमांक -३६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सोनाली जम    अनमुोदक Ðमा.िवनया तापकीर 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०३/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील 
अ.ब.८ अन्वये, साईचौक ते मनपा शाळा िशवाजी चौक ते दापोडी पूल, काळाखडक ते 
डांगे चौक ते िचंचवड ःटेशन, वाय.जंक्शन ते वाकड िहंजवडी उड्डाणपूल, िपंपळे गुरव ते 
रामकृंण मंगल कायार्लय रहाटणी ते जगताप डेअरी व इतर रःते येथे वाहतूक सधुारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२४,९७,७९४/- [र.रू.चोवीस लाख 
सत्यान्नव हजार सातशे चौढयान्नव] पेक्षा ३.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.२५,१८,५६३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३७       िवषय बमांक -३७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०४/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.१४ 
अन्वये, िशवाजी चौक दापोडी, िदघी चौक व गुडलक चौक, मॅ झीन चौक व इतर चौकामध्ये 
वाहतूक सुधारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.ूकाश कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू. २३,३३,६१९/- 
[र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार सहाशे एकोणीस] पेक्षा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मंजूर दराने र.रू. २०,७९,०८०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३३८        िवषय बमांक -३८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०५/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.१६ 
अन्वये, थरमॅक्स चौक, िऽवेणीनगर चौक, दगार्नगर चौकु , साने चौक मध्ये वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.अरशद शेख (िन.र.रू.१८,६७,४१५/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार ु
चारशे पंधरा] पेक्षा २८.६१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१३,९९,८०५/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३३९        िवषय बमांक -३९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.आरती चोंधे      अनुमोदक Ðमा.चंिकांत वाळके 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.प/कािव/१०६/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                             
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.१७ 
अन्वये, डॉ.आंबेडकर चौक, अिहंसा चौक, भोईरनगर चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा िवषयक कामे 
करणेकामी मे.भालेराव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू. अठरा लाख स ेचाळीस हजार 
सदोतीस] पेक्षा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१६,४५,५७१/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४०       िवषय बमांक -४० 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ðमा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०७/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.१८ 
अन्वये, िचंचवड ओम चौक, िबजलीनगर, गुरूव्दारा चौक व इतर चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू. १८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख 
स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १६.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. 
१६,२४,०४४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे 
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डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील 
या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४१        िवषय बमांक -४१ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर     अनमुोदक Ðमा.सोनाली जम 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/ू.ू/कािव/१०८/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, शगुन चौक, साई चौक, जमतानी चौक, िडलक्स चौकामध्ये वाहतूक 
सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू. 
अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १७.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१६,०२,९०५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १३४२      िवषय बमांक -४२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.राहल भोसले  ु      अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/१०९/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ 
मधील अ.ब.२० अन्वये, िझरो बॉईज चौक, सतंोषी माता चौक नेहरूनगर व इतर 
चौकामध्ये वाहतूक सधुारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १६.३५ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,२२,२९९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३४३       िवषय बमांक -४३ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.िवनया तापकीर    अनुमोदक Ðमा.अि नी िचंचवडे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/११०/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मुख्यालय/HO/४९ /२०११-१२ मधील अ.ब.२१ 
अन्वये, िशवाजी चौक, डॉ.आंबेडकर चौक, संत तुकारामनगर, मोरवाडी कोटर् चौक व इतर 
चौकामध्ये वाहतूक सुधारणा िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१८,४७,०३७/- [र.रू.अठरा लाख स ेचाळीस हजार सदोतीस] पेक्षा १७.३५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. १६,०२,९०५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून ू घेणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४४       िवषय बमांक -४४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य                 
सुचक Ðमा.जावेद शेख     अनुमोदक Ðमा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३७७/१२ िद.२६/९/२०१२      
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.३६ अन्वये, ूभाग 
ब.१८ (वॉडर् ब.५६) िकवळे येथे आरक्षण ब.४/१०३ (सािलड वेःट शीट) ला व इतर ताब्यात 
येणाढया आरक्षणाना िसमािभंत बांधणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू. ३७,३४,०००/- 
[र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा १६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मंजुर दराने 
र.रू.३२,९२,९९६/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राहील 
या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर कराू रनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४५        िवषय बमांक -४५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.राहल भोसलेु      अनुमोदक Ðमा.सोनाली जम 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३७८/१२ िद.२६/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.६१ अन्वये, ूभाग 
ब.४० खराळवाडी येथे िठकिठकाणी इंटरलॉकींग पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व ःथापत्य िवषयक 
सुधारणांची व दरुःतीची कामे करणे ु (जुना ू.ब.३३) कामी मे.बरखा एंटरूायजेस 
(िन.र.रू.१८,४८,३६८/- [र.रू.अठरा लाख आ ठेचाळीस हजार तीनशे अडुस ] पेक्षा १९.९९ % कमी) 
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या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू.१५,५२,८२३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा 
अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबू रोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४६       िवषय बमांक -४६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३७९/१२ िद.२६/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१२२ अन्वये, 
ूभाग ब.१८ (वॉडर् ब.५६) िकवळे िवकासनगर मधील नव्याने ताब्यात आलेले रःते 
खडीमरुुमाचे व बीबीएम पध्दतीने करणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.१८,६६,६००/- [र.रू. 
अठरा लाख सहास  हजार सहाशे] पेक्षा २०.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१५,५०,६९७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४७        िवषय बमांक -४७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अरुणा भालेकर       अनमुोदक Ðमा.िवनया तापकीर 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३८०/१२ िद.२६/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१३६ अन्वये, 
ूभाग ब.२३ (वॉडर् ब.६५) केशवनगर मध्ये ःशॉमर् वॉटर गटर करणे व पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणेकामी मे.पी जे मोटवानी (िन.र.रू.१८,६६,६६७/- [र.रू. अठरा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पेक्षा २८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१४,०४,१४४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

  सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक - १३४८      िवषय बमांक -४८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.अि नी िचंचवडे     अनुमोदक Ðमा.चंिकांत वाळके 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३८१/१२ िद.२६/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.८५ अन्वये, ूभाग 
ब.२१ (वॉडर् ब.६३) दळवीनगर िचंचवड मधील मुख्य रःत्यावरील ःथळदशर्क, रःतादशर्क व इतर 
वाहतुक सुरिक्षततेच्या दृ ीने फिनर्चर करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६६,५११/- 
[र.रू.अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अकरा] पेक्षा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा 
मंजूर दराने र.रू.१५,८७,६६४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३४९        िवषय बमांक -४९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.चंिकांता सोनकांबळे           अनुमोदक Ðमा.चंिकांत वाळके 
संदभर् :- मा. महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६९/१२ िद.२७/९/२०१२      
   मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.७ अन्वये, वॉडर् ब.११ 
चोिवसावाडी येथील नाल्याचे उवर्िरत काम करणेकामी मे.डी एस. कुलकण  (िन.र.रू.८३,९७,८५०/- 
[र.रू. याऐशंी लाख सत्यान्नव हजार आठशे पन्नास] पेक्षा २८.११ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िनिवदा मंजुर दराने र.रू.६३,३९,०७५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर कराू रनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १३५०        िवषय बमांक -५० 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.जावेद शेख      अनुमोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१३८/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                             
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.२८ अन्वये, वॉडर् 
ब.७२ मधील उवर्रीत गल्ल्यामध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व दरुःती करणेकामी मेु .संजय 
कॉन्शक्टर (िन.र.रू. २३,३३,७३१/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे एकतीस] पेक्षा १५.९२ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. २०,६०,३११/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे 



 24

बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३५१       िवषय बमांक -५१ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िनता पाडाळे     अनमुोदक Ðमा.सभुिा ठोंबरे 
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१३९/१२ िद.२५/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१५ अन्वये, 
वॉडर् ब.७२ मध्ये िकरकोळ दरुःती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .सजंय कॉन्शक्टर 
(िन.र.रू.२३,३३,७३१/- [र.रू. तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे एकतीस] पेक्षा १८.९० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,८७,२८९/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३५२        िवषय बमांक -५२ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सोनाली जम     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७०/१२ िद.२७/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४२ अन्वये, 
भोसरी वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील मुख्य रःत्याच्या कडेने गाडर्न ते िदघी रोड कडेने 
पेव्हींग ब्लॉकचे काम करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३३,७९९/- [र.रू. 
तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे नव्यान्नव] पेक्षा १५.६३ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२०,६७,४७८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३५३        िवषय बमांक -५३ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.छाया साबळे      अनुमोदक Ðमा.आरती चोंधे 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७१/१२ िद.२७/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.६६ अन्वये, वॉडर् 
ब.१९ भोसरी येथील उड्डाणपुलाची िकरकोळ दरुःतीची कामे व पुलाखालील रःते पेव्हर ब्लॉकु , 
फुटपाथ इ.ची दरुःती करणेकामी मेु .शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६५,२०९/- [र.रू.अठरा लाख 
पास  हजार दोनशे नऊ] पेक्षा १३.९२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने 
र.रू.१६,८५,८५१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या 
ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक - १३५४        िवषय बमांक -५४ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ðमा.िवनया तापकीर     अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर् :- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७२/१२ िद.२७/९/२०१२      
   मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.२९ अन्वये, भोसरी 
येथील मनपा दवाखान्याची दरुःती व सुधारणा करणेकामी मेु .शुभौी कन्ःटक्शन 
(िन.र.रू.२४,९९,६३९/- [र.रू.चोिवस लाख नव्यान्नव हजार सहाशे एकोणचाळीस] पेक्षा १२.३९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. २२,९९,४३०/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १३५५        िवषय बमांक -५५ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२      िवभाग Ð ड ूभाग रहाटणी 
सुचक Ðमा.िवनया तापकीर     अनुमोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
संदभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१९/कािव/३९८/१२ िद.२०/९/२०१२      
िवषय- िनिवदा नो.ब.३/३-२०१२-१३ कामाचा िवषय अवलोकनाथर् ठेवणेबाबत. 

िवषय बमांक ५५ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

---------- 
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ठराव बमांक - १३५६           िवषय बमांक -५६ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२        िवभाग Ð ड ूभाग रहाटणी 
सचुक Ðमा.चिंकांत वाळके        अनमुोदक Ðमा.अि नी िचंचवडे 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१९/कािव/४००/१२ िद.२०/९/२०१२      
   मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.२९ अन्वये, 
ूभाग ब.८७ येथे िठकिठकाणी रःत्यांचे चरांची दरुःती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे 
(िन.र.रू.८,३९,८९५/- [र.रू. आठ लाख एकोणचाळीस हजार आठशे पंच्यान्नव] पेक्षा 
३३.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १३५७       िवषय बमांक -५७ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२    िवभाग Ð ड ूभाग रहाटणी 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१९/कािव/४०२/१२ िद.२०/९/२०१२      
   मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                 
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५२ अन्वये, 
थेरगांव ूभाग ब.८२ मध्ये द नगर गावठाण व दगड पाटीलनगर व इतर पिरसरात ू
रःत्यांची दरुःती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे (िन.र.रू.८,३९,९४४/- [र.रू. आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार नऊशे चव्वेचाळीस] पेक्षा ३२.३० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १३५८      िवषय बमांक -५८ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२     िवभाग Ðउदयान 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
संदभर्:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील ब.उ ान/२/कािव/१२३५/२०१२, िद. ०५/०९/२०१२  

 २) मा.िवधी सिमती सभा िदनांक २१/०९/२०१२ ठराव ब.५५ 

   ूःतावात सिवःतर नमुद ूमाणे मनपाचे काही उ ानांना नव्याने लागू करावयाचे 
ूवेश फी व इतर बाबींची दरवाढ करणेस तसेच कायर्पध्दती/धोरण ठरिवणेस मान्यता देणेकाकमी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा. 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १३५९        िवषय बमांक -५९ 
िदनांक Ð १७/१०/२०१२            िवभाग Ðजकात 
सुचक Ðमा.आरती चोंधे      अनुमोदक Ðमा.सुभिा ठोंबरे 
संदभर्:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील ब.जकात/१०/कािव/२३९/२०१२, िद. १५/०९/२०१२  

 २) मा.िवधा सिमती सभा िदनांक २१/०९/२०१२ ठराव ब.५९  

मा.महापािलका सभा ठराव ब.१२३४ िदनांक १२/१२/२०११ अन्वये मान्यता िदल्याूमाणे 
िपंपरी-िचंचवड महानगरपािलका जकात िनयम २००१ चे अनुसुची १ मधील अ.ब.८१ या नोंदीतील 
सवर् ूकारचे पुतळे व सवर् ूकारच्या मुत  या शब्दापुढे कंसात (माती, िचकणमाती, शाडू तसेच 
प्लाःटर ऑफ पॅिरस पासून तयार केलेल्या देवदेवतांच्या मुत  वगळनू ) अशी वाढीव नोंद घेण्यास 
व जकात िनयम २००१ मधील अनुसूची २ मध्ये शेवटच्या बमांकानंतर पुढील बमांक देवून 
यानोंदीपढेु माती, िचकणमाती, शाडू तसेच प्लाःटर ऑफ पॅिरस पासून तयार केलेल्या देवदेवतांच्या 
मुत  अशी वाढीव नोंद घेणेस व तसा ूःताव महारा  शासनाकडे पाठिवणेस मान्यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा.  

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