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

कायर्पिऽका बमांक - ७० 
सभावृ ांत 

िदनांक - २३/०७/२०१३         वेळ -  दपुारी ३.00 वाजता 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा मंगळवार, िदनांक 
२३/०७/२०१३ रोजी दपुारी ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील सन्मा. सदःय उपिःथत होते. 

 

१) मा.जगताप नवनाथ द ु -   सभापती 
२) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे  

३) मा.चंिकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
५) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राजेंि  
६) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
७)     मा.वाघेरे सुिनता राजेश   
८) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब   
९) मा.कदम सदगुरु महादेव  
१०)    मा.भोंडवे संिगता राजेंि 
११)  मा.शेंडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.डॉ.ौीकर परदेशी Ð आयु , मा.तानाजी िशंदे -अित.आयु , मा.गायकवाड, मा.मुंढे, 
मा.कारचे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.दरुगुडे, मा.फंुदे-सहा.आयु , मा.घाडगे मुख्यलेखापरीक्षक, मा.मोरे Ð
मुख्यिलिपक, मा.कांबळे - ू.शहर अिभयंता,   मा.सुरगुडे Ð िवकास अिभयंता, मा.चव्हाण Ð सह शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.मनोज देशमुख Ð ू.वै िकय अिधक्षक, मा.डॉ.रॉय Ð ू.आरोग्य वै .अिधकारी, 
मा.दधेुकर, मा.िनकम, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत,  
मा.काची, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.िचंचवडे,  मा.स यद, मा.बरशे टी - कायर्कारी अिभयंता, 
मा.कांबळे Ð ू िशक्षणािधकारी (माध्यिमक), मा.डॉ.गोरे Ð पशुवै िकय अिधकारी, मा.चव्हाण Ð आरोग्य 
कायर्कारी अिधकारी, मा.पोमण Ð संगणक अिधकारी, मा.पाटील- ूशासन अिधकारी, हे अिधकारी सभेस 
उपिःथत होते.  

----------------- 
 

उपिःथत सन्मा.सदःयांचे संमतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल करुन 
घेणेत आले :- 

 
िवषय बमांक ४० Ð समुहसंघटकांच्या तात्पुरत्या ःवरुपात मानधन तत्वावर नेमणूक करणेबाबत.  
 
िवषय बमांक ४१ Ð सन २०१३-१४ या आिथर्क वषार्मध्ये तरतूद वग करण करणेबाबत.मा.सुषमा  
                तनपुरे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव.(वाढ/घट र.रु.१५,९०,०००/-) 
 
िवषय बमांक ४२ Ð सन २०१३-१४ या आिथर्क वषार्मध्ये तरतूद वग करण करणेबाबत.मा.सुषमा  
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                 तनपरेु,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव. 
 
िवषय बमांक ४३ Ð नागपंचमी साजरी करण्यास व त्याकामी येणा-या खचार्स मंजूरी देण्याबाबत.  
                 मा.सुषमा तनपुरे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव. 
 
िवषय बमांक ४४ Ð ड ूभागातील ूभाग ब.५९ सांगवी येथील स.नं.२६ येथील ठराव मंजूर  
                 होणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव. 
 
िवषय बमांक ४५ Ð िदनांक १८ जून २०१३ िवषय बमांक ३९ ठराव ब. ३५८० दरुुःती होण्याबाबत. 
                 मा.सुषमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव. 
 
िवषय बमांक ४६ - िव ालयाच्या (मनपा) वॉल कंपाऊंड बाबत. मा.आशा शेंडगे, मा.चंिकांत वाळके  
                 यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक ४७ -  िनिवदा नोटीस ब.G4B/25/59/16/2011-12 वॉडर् ब.२२ मधील सािवऽीबाई फुले  
                 शाळेची रंगसफेदी व िकरकोळ दरुुःती करणे. 
 
िवषय बमांक ४८ – वॉडर् ब.१७ सॅन्डिवक कॉलनी मधील गुजराती कॉलनी व पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक  
                 बसिवणे व दरुुःतीची कामे करणे. 
 
िवषय बमांक ४९ - वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मध्ये िमनीमाकट पिरसरात फुटपाथ करणे व दरुुःतीची  
                 कामे करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ५०-  िनिवदा नोटीस ब.G1/10/24/05/ 2011-12 वॉडर् ब.27 मधील िवठठलनगर झोपडपटटी 
                 पुनवर्सन ूकल्पाकडे जाणा-या रःत्याचे खडीकरण करुन डांबरीकरण करणे बाबत. 
 
िवषय बमांक ५१ - िनिवदा नोटीस ब.G4B/06/194/62/2011-12 वॉडर् ब.-12 च-होली येथे बुडवाडी, 
                 फुलेवःती रःत्यावर सी.डी.वकर्  बांधणे बाबत. 
 
िवषय बमांक ५२ - िनिवदा नोटीस ब.G4B/06/194/107/2011-12 वॉडर् ब.-11 पुणे आळंदी रःता ते  
                 वडमुखवाडी रःत्यावर सी.डी.वकर्  बांधणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ५३ – वॉडर् ब.२५ बालाजीनगर येथील एमआयडीसी फ्ॅलट नं.जे.४१३ पासून जे ४४०  
                 पयत रःता हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणे बाबत. 
 
िवषय बमांक ५४ – वॉडर् ब.२२ मधील शाळा इमारतीचे िकरकोळ दरुुःतीची सुधारणा व पेंिटंगची कामे  
                 करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ५५ –वॉडर् ब.१७ सँडिवक कॉलनी मधील सत्यनारायण सोसायटी व पिरसरात पेिव्हंग  
                ब्लॉक बसिवणे व दरुुःतीची कामे करणेबाबत. 
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िवषय बमांक ५६ – वॉडर् ब.९ मध्ये दशिबया घाटाचे जुने वेटींग शेड मध्ये सुधारणा करणे व नवीन  
                 आरसी वेिटंगशेड बांधणेबाबत.  
 
िवषय बमांक ५७ - िनिवदा नोटीस ब.G4B/25/59/33/2011-12 वॉडर् ब.- 22 मधील फायर िॄगेड  
                 जवळील नाल्याचे उवर्रीत बांधकाम करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ५८ – वॉडर् ब.२० गव्हाणे तािलम पिरसरात पेिव्हंग ब्लॉक बसिवणे व िकरकोळ कामे  
                 करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ५९ - िनिवदा नोटीस ब.G1/02/235/24/2011-12 वॉडर् ब.- 25 बालाजीनगर येथील  
                 ूािधकरण से.ब.७ मधील रःत्यांची हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेबाबत.  
 
िवषय बमांक ६० – वॉडर् ब.९ बो-हावाडी मधील सेनेज चरांची दरुुःती कारपेट पध्दतीने डांबरीकरण  
               बाबत. 
िवषय बमांक ६१ – वॉडर् ब.२५ बालाजीनगर येथील एमआयडीसी फॅलट नं. डब्ल्यू २०८ ते डब् ल्यू २१९ 
                 पयत रःता हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ६२ – वॉडर् ब.२३ शांतीनगर भागात गटसर्, पेिव्हंग ब्लॉक इ.सुधारणा कामे करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ६३ – वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मधील वैंणवमाता व चैतन्य पाकर्  पिरसरातील रःत्यांचे  
                 रंुदीकरण करणेबाबत. 
 
िवषय बमांक ६४ – वॉडर् ब.१६ रामनगरीमधील नव्याने िवकसीत केलेले खडीमुरुमाचे रःते  
                 डांबरीकरणाने िवकसीत करणेबाबत. 

 
---------- 

िदनांक १६/०७/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा ( कायर्पिऽका बमांक - ६९ ) सभावृ ांत कायम 
करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 
 

ठराव बमांक Ð ३७२०               िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१८७/२०१३िद.३/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.२६/२०१२-१३ मिधल अ.ब.३८ अन्वये,  ूभाग ब.९८ 
मधील रःते खडीकरण व बी.बी. एम.पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.सुदाम बी.गुंड (िन.र.रु. 
२३,३४,२६७/- (र.रु.तेिवस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ) पेक्षा ३५.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मंजुर दराने  र.रु. १५,८०,८८२/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३७२१               िवषय बमांक Ð २ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३           िवभाग Ð मध्यवत  सािहत्य भांडार,वै िकय 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                        अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मसाभां/५/कािव/४३७/२०१३िद.८/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या यशवंतराव चव्हाण ःमतृी रुग्णालयाच्या इमारतीमधील डक्ट व 
डक्टमधील सेनेज लाईन तसेच भुयारी गटर्सची साफसफाई, देखभाल व दरुूःतीचे सवर् कामकाज मे.भारतीय 
मिहला ःवयंरोजगार सेवा सहकारी संःथा मयार्िदत यांचेकडून ूा  झालेल्या लघु म ई-िनिवदा (कमी करुन 
िदलेले दरानुसार) ूितमाह र.रु.४३,७००/-ूमाणे करण्यास व त्यांचे समवेत करारनामा करुन व अनामत 
घेवुन सादर केलेल्या लघु म दरानुसार तीन वषर् कालावधीकरता कामाचा आदेश देण्यास व मे.िवशाल 
िस  िव्हल कॉन्टॅक्टर यांना माहे माचर् २०१३ पासुन निवन िनिवदाधारकास कामाचा आदेश देईपयत झालेल्या 
करारनाम्यास अिधन राहून सदर कामाचे मुदतवाढीस व येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७२२               िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                     अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२१४/२०१३िद.११/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/14/39/२०११-१२ मिधल अ.ब.१५  अन्वये, वॉडर् ब.२७ मधील 
कचरा डेपो, कोंडवाडा, वकर् शॉप मध्ये ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.अक्षय कन्ःशक्शन (िन.र.रु. 
१८,६७,३९६/- (र.रु.अठरा लाख सदसु  हजार तीनशे शहान्नव) पेक्षा ३०.२७% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१३,६७,२४२/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७२३               िवषय बमांक Ð ४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अरुणा भालेकर                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२१३/२०१३िद.११/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ.ब.०१ अन्वये, वॉडर् ब.९९ 
मधील दफनभुमी मधील रःत्यालगत कबींग व पेव्हींग ब्लॉकची कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु. २२.४०,८७६/- (र.रु.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहा र) पेक्षा २२.५५% कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१८,२२,३३६/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३७२४               िवषय बमांक Ð ५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                      अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२१२/२०१३िद.११/७/२०१३.    

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4b/14/39/२०११-१२ मिधल अ.ब.३३ अन्वये, वॉडर् 

ब.९९ भंडारी पेशोल पंपाजवळील पिरसरात िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.२२,४०,८९६/- (र.रु.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव) पेक्षा २२.५५ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१८,२२,३५२/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
डांबर, िसमेंट, लोखंड यातीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७२५               िवषय बमांक Ð ६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                      अनुमोदक Ð मा.संिगता भोंडवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२११/२०१३िद.११/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे-  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ.ब.०७ अन्वये, वॉडर् ब.२० 
गावठाण भाग व उवर्िरत िठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुुःतीची कामे 
करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१३,०७,१७७/- (र.रु.तेरा लाख सात हजार एकशे सत्याह र) पेक्षा 
१६.०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.११,५२,९३०/- पयत काम करुन घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव बमांक Ð ३७२६               िवषय बमांक Ð ७ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                   अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२१०/२०१३िद.११/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ.ब.३९ अन्वये, वॉडर् 
ब.१२ च-होली येिथल टी डी आर चे बदल्यात मनपाच्या ताब्यात आलेली आरक्षणे िवकिसत करणेकामी 
मे.पांडुरंग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२४,९९,३५७/- (र.रु.चोिवस लाख नव्यान्नव हजार तीनशे स ावन्न) पेक्षा 
२३.०२ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.२०,२०,२०५/- पयत काम करुन घेणेस तसेच 



 6

िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

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

ठराव बमांक Ð ३७२७               िवषय बमांक Ð ८ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अरुणा भालेकर                      अनुमोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०९/२०१३ िद.११/७/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ.ब.०५ अन्वये, वॉडर् 
ब.९ बो-हाडेवाडी मध्ये िठकिठकाणी गटसर् व सुधारणा करणेकामी मे.पी.व्ही.देशमुख (िन.र.रु.२२,२९,४७९/- 
(र.रु.बावीस लाख एकोणतीस हजार चारशे एकोणऐंशी) पेक्षा २३.८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर 
दराने  र.रु.१७,८१,६९९/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७२८               िवषय बमांक Ð ९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेरे                     अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०८/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/06/194/२०११-१२ मिधल अ.ब.१७८ अन्वये, वॉडर् 

ब.२४ इंिायणीनगर मधील भगतवःती व पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.सुिनल 
आ.सुयर्वशंी (िन.र.रु. १८,६७,४१०/- (र.रु.अठरा लाख सदसु  हजार चारशे दहा) पेक्षा ६.९९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१८,२३,७२१/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
 
 
 
 
 
ठराव बमांक Ð ३७२९               िवषय बमांक Ð १० 
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िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सदगुरु कदम                     अनुमोदक Ð मा.सुषमा तनपुरे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०७/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ.ब.०९ अन्वये, वॉडर् 

ब.३० मधील मुःलीम दफनभुमी मागील नाल्याचे रंूदीकरण करणे व बेडींग करणेकामी मे.धने र 
कन्ःशक्शन (िन.र.रु. २३,२९,९७३/- (र.रु.तेवीस लाख एकोणतीस हजार नऊशे याह र) पेक्षा १३.२३ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.२१,२२,८०३/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७३०               िवषय बमांक Ð ११ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                     अनुमोदक Ð मा.संिगता भोंडवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०६/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4A/13/07/२०११-१२ मिधल अ.ब.०१ अन्वये, वॉडर् 

ब.२७ मध्ये व्यायामशाळा बांधणेकामी मे.चैतन्य एंटरूायजेस (िन.र.रु.१८,३०,४०८/- (र.रु.अठरा लाख तीस 
हजार चारशे आठ) पेक्षा ९.७२ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु. १७,३५,११७/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७३१               िवषय बमांक Ð १२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०५/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/38/36/२०११-१२ मिधल अ.ब.३० अन्वये, निवन 

ू.ब.६२, फुगेवाडी मधील मनपाचे जुने संडास ब्लॉक पाडून निवन दमुजली संडास ब्लॉक बांधणे (निवन 
ू.ब.६२) कामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,५८,९६४/- (र.रु.अठरा लाख अ ठावन्न हजार नऊशे चौस ) 
पेक्षा २.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१८,९३,५५०/- पयत काम करुन घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 
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सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३७३२               िवषय बमांक Ð १३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                     अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०४/२०१३िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/6/194/२०११-१२ मिधल अ.ब.१०८ अन्वये, वॉडर् 

ब.१२ च-होली येथील दाभाडे वःती रःत्यावर सी.डी. वकर्  बांधणेकामी मे.चैतन्य एटंरूाईजेस 
(िन.र.रु.१४,२३,१२१/- (र.रु.चौदा लाख तेवीस हजार एकशे एकवीस) पेक्षा २१.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.११,७८,८३५/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७३३               िवषय बमांक Ð १४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०३/२०१३िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/14/39/२०११-१२ मिधल अ.ब.३५ अन्वये, वॉडर् 

ब.१०० (निवन ूभाग ब.६३) कासारवाडी येथील ूाथिमक व माध्यिमक शाळेची िकरकोळ दरुुःती व 
िसमािभंतीचे काम करणेकामी मे.एच.एम. कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२३,३४,२५०/-  (र.रु.तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे पन्नास) पेक्षा ००.१५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु. २४,४७,२८६/- 
पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 

केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७३४               िवषय बमांक Ð १५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                   अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०२/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे- 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4b/14/39/२०११-१२ मिधल अ.ब.३८ अन्वये, वॉडर् 

ब.२० मध्ये िठकिठकाणी िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.एच.एम. कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.१३,०७,१९०/- (र.रु.तेरा लाख सात हजार एकशे नव्वद) पेक्षा १४.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.११,६६,८०४/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
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लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७३५               िवषय बमांक Ð १६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.छाया साबळे                      अनुमोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२०१/२०१३िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मिधल अ.ब.०७ अन्वये, वॉडर् 

ब.१५ चबपाणी वसाहत मधील अंतगर्त गटसर् व बॉस सेनेजची कामे करणेकामी मे.पी.व्ही.देशमुख 
(िन.र.रु.२३,२७,१५०/- (र.रु.तेवीस लाख स ावीस हजार एकशे पन्नास) पेक्षा २३.८९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१८,५९,७५३/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७३६               िवषय बमांक Ð १७ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेरे                   अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२००/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G2/11/06/२०११-१२ मिधल अ.ब.०३ अन्वये, वॉडर् 

ब.१०१ निवन ूभाग ब.६२ फुगेवाडी मधील िवकास आराखड्यातील उवर्िरत रःते भराव खडीकरणाने 
िवकसीत करणेकामी मे.सुयोग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६६,२५१/- (र.रु.अठरा लाख सहास  हजार दोनशे 
एक्कावन्न) पेक्षा २७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु. १४,११,०८१/- पयत काम 
करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

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

 

ठराव बमांक Ð ३७३७               िवषय बमांक Ð १८ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                         अनुमोदक Ð मा.संिगता भोंडवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९९/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे  
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/12/11/२०११-१२ मिधल अ.ब.०९ अन्वये, वॉडर् ब.१६ 
रामनगरी मध्ये िठकिठकाणी अंतगर्त रःत्यांचे कडेने पेव्हींग ब्लॉक व कॉबीट पेव्हींग करणेकामी मे.पांडुरंग 
कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६७,३८४/- (र.रु.अठरा लाख सदसु  हजार तीनशे चौ-याऐशंी) पेक्षा २०.०२ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.१५,६८,२१०/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 

त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७३८               िवषय बमांक Ð १९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                         अनुमोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१९८/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे-  
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/04/102/२०११-१२ मिधल अ.ब.७६ अन्वये, वॉडर् ब.९ 

बो-हाडेवाडी मध्ये िठकिठकाणी ःथापत्य िवषयक सुशोिभकरण करणेकामी मे.अिवंकार कन्ःशक्शन (िन.र.रु. 
२०,५१,५०१/- (र.रु.वीस लाख एक्कावन्न हजार पाचशे एक) पेक्षा ००.१० % जाःत)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.२१,५१,९२१/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७३९               िवषय बमांक Ð २० 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð पयार्वरण अिभयांिऽकी 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                      अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन.)यांचे जा.ब.पअक/२/कािव/६३०/२०१३ िद.११/७/२०१३.    

मा.सह शहर अिभयंता(ज.िन.) यांनी िशफारस केलेूमाणे  
मनपाच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी कक्षाकडील िपंपरीनगर येथील सुभाष घाटाचा पिरसर साफसफाई 

करणेकामी कमी कालावधी असल्याने व कामाची तातडी व िनकड लक्षात घेता िनिवदा अथवा कोटेशन न 
मागिवता झालेला खचर् र.रु.१,४८,४१४/- मे.नॅशनल अथर् मुव्हसर्, काऽज, पणेु-४११०४६. यांना अदा करणेस व 
सदरचा खचर् ब ूभाग कायार्लयाकडील नाले साफसफाई या लेखािशषर्कामधुन खच  टाकणेत आलेला असून 
सदरच्या खचार्चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७४०               िवषय बमांक Ð २१ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                     अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३१९/२०१३िद.१५/७/२०१३.    

                       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.२९/२०१२-१३ मिधल अ.ब.०२  अन्वये, ब ूभागामध्ये 
वकृ्ष रोपणासाठी खड्डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी मे.व्ही.डी.िचंचवडे (िन.र.रु. १४,३९,६३३/- (र.रु.चौदा 
लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे तेहतीस) पेक्षा १८.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  

र.रु.१२,२८,१८७/-  पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 
अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७४१               िवषय बमांक Ð २२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð नगरसिचव 
सुचक Ð मा.अरुणा भालेकर                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.नगरसिचव यांचे जा.ब.नस/१/कािव/१०००/२०१३ िद.१५/७/२०१३.    
      नगरसिचव िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजूरीकामी सादर केलेल्या िवनंती 
अजार्नुसार ूःतावा सोबतचे ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मंजूरीस मान्यता देणेत येत आहे. 

 

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

ठराव बमांक Ð ३७४२                          िवषय बमांक Ð २३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð संगणक 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                         अनुमोदक Ð मा.शकंुतला धराडे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.संगणक/८/कािव/१६८/२०१३ िद.१५/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या संगणक िवभागामाफर् त मे.बालासाई नेट ूा. िल., यांचेकडून िद. ०१.०५.२०१३ ते िद. 
३१.०५.२०१३ या कालावधीत जादा वापरणेत आलेल्या २६५.५६  GB  Bandwidth चे बील र.रू. ३७,०७९/- 
 व PCMC Domain Renewal  चे १ वषर् कालावधीसाठीचे एकुण बील र.रु.७३०/- असे एकुण 
र.रु.३७,८०९/- अदा करण्यास, तसेच िदनांक ०१/०६/२०१३ पासुन पुढे करारनामा न करता दरमहा १०० GB 

पेक्षा जाःत वापर होणा-या Bandwidth चे ूत्यक्ष येणा-या खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७४३               िवषय बमांक Ð २४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð िव ुत  
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                        अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.सहशहर अिभयंता(िव/यां) यांचे जा.ब.िव/मुका/४/कािव/४०१/२०१३िद.१५/७/२०१३.    
       मा.सहशहर अिभयंता(िव/यां) यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.१८/१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, मनपा 
ूशा.इमारतीमधील दरूध्वनी, फॅक्स, एफ.सी.टी.राऊटर यंऽणेची वािषर्क तत्वावर देखभाल दरुुःती करणेकामी 
मे.पासर्न टेक्नोलॉजीस ूा.िल. (िन.र.रू.९,७८,५३८/- (र.रू.नऊ लाख अ याह र हजार पाचशे अडोतीस) 
पेक्षा ७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणे. 
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सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३७४४               िवषय बमांक Ð २५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð िव ुत 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                        अनुमोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
संदभर्:- मा.सहशहर अिभयंता(िव/यां) यांचे जा.ब.िव/मुका/४/कािव/४०२/२०१३िद.१५/७/२०१३.    
       मा.सहशहर अिभयंता(िव/यां) यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या िव ुत िवभागाकडील िन.नो.ब.१३/१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, वायरलेस यंऽणेची 
वािषर्क तत्वावर देखभाल दरुुःती करणेकामी मे.ूथमेश एन्टरूायजेस (िन.र.रू.१०,९१,४५०/- (र.रू.दहा लाख 
एक्यान्नव हजार चारशे पन्नास) पेक्षा २.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७४५               िवषय बमांक Ð २६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ूशासन 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                         अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ूशा/१/कािव/९४३/२०१३ िद.१६/०७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

ौी. शेख ए.ए. मानधनावरील अिभलेखापाल यांची िवनंती,  सहा यक आयु , अिभलेख यांची 
िशफारस िवचारात घेता, ौी. शेख ए.ए. अिभलेखापाल यांना िदनांक ०१/०५/२०१३ पासून  त्यांचे मानधनात 
र.रु.१५,०००/- वरुन र.रु. २०,०००/- इतकी वाढ करण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७४६               िवषय बमांक Ð २७ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð झोिनपू ःथापत्य 
सुचक Ð मा.संिगता भोंडवे                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.कायर्कारी अिभयंता यांचे जा.ब.झोिनपू/ःथा/जा/कािव/६/२१/२०१३ िद.१२/०७/२०१३.    
      मा.कायर्कारी अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
िवषय   - िनिवदा नोिटस ब. 1/46/2011-12, ूभाग ब. 71 मधील झोपडप टीके्षऽातील रःत्याचे हॉटिमक्स   
         पध्दतीने डांबरीकरण करणेबाबत.. 
          िवषय बमांक २७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.. 

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

ठराव बमांक Ð ३७४७               िवषय बमांक Ð २८ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð जलशुध्दीकरण 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                         अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जशुके/पापु/अ-३/१६२/२०१३िद.१७/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
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जल शु ीकरण कें ि सेक्टर ब.२३ पाणी शु ीकरण ूबीयेसाठी िवरुप ःवरुपातील पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी महानगरपािलकेच्या परुवठा आदेशामधील दर र.रु.१२,२००/- ूती 
मे.टन कमी आहे. मे.एस.व्ही.एस केिमकल्स काप रेशन यांना ७०० मे.टन करण्याच्या २५ % वाढीव 
ूमाणे १७५ मे.टन. र.रू.१२,२००/- ूती मे.टन ूमाणे र.रू २१,३५,०००।-  चे खचार्स मान्यता देणेत येत 
आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७४८               िवषय बमांक Ð २९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð वायसीएमएच 
सुचक Ð मा. अिवनाश टेकावडे                        अनुमोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/८अ/कािव/१६५/२०१३िद.२/७/२०१३.    
     मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस िवचारात घेवून Ð 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या यशवंतराव चव्हाण ःमतृी रूग्णालयात मानधनावर वगर् 1 ते 
4 मधील िविवध पदावर अिधकारी व कमर्चारी (१८२) सध्या सहा मिहने कालावधी किरता कायर्रत आहेत. 
सहा मिहने कालावधीची मुदत संपताच एक िदवसाची सेवा खंडीत करून त्यांना आवँयकतेनुसार पुन  
पुढील सहा मिहने कालावधीसाठी ःथायी सिमतीची मान्यता घेणेकामी ूःताव मा. ःथायी सिमतीपढेु 
िनणर्यासाठी पाठिवला आहे. तसेच वगर् 3 मधील टेिक्निशयन, ःटाफनसर्, पॅरामेड्कलचे 106 कमर्चा-यांना 
मानधन वाढ झालेली आहे. तसेच खालील पदावर असलेल्या कमर्चा-यांनी वाढीव मानधन िमळणेकामी 
िविवध अजार्न्वये िवनंती केलेली असल्याने खालील ूमाणे मानधनवाढीच्या ूःतावास मान्यता देणेत 
येत असून सदरचे तक्त्यातील ‘ूःतािवत मानधनवाढ’ हा मजकूर वगळण्यात यावा व त्याऐवजी ‘ए  
‘ूःतािवत एकिऽत मानधन’ हा मजकूर समािव  करण्यात येत आहे.  

अ.ब पदाचे नाव सध्याचे मानधन
१ ते ३ वषर् 

ूःतािवत एकिऽत
मानधन 

३ते५ वषर् 
ूःतािवत एकिऽत

मानधन 

५ चे पुढे ूःतािवत 
एकिऽत मानधन 

1 मल्टी पपर्ज वकर् र ७५०० ७००० ८५०० १०००० 
2 सांिख्यकी १३५०० १२००० १५००० १७००० 
3 वेल्डर ७५०० ७००० ८५०० १०००० 
4 सी.एस.एस.डी. ऑपरेटर ५५०० ७००० ८५०० १०००० 
5 ी कक्ष मदतनीस ६७५० ते ५५०० ७००० ८५०० १०००० 
6 पुरूष कक्ष मदतनीस ७००० ८५०० १०००० 

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

ठराव बमांक Ð ३७४९               िवषय बमांक Ð ३० 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð जलशुध्दीकरण 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                     अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जशुके/पापु/अ-३/१६३/२०१३िद.१७/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 



 14

जल शु ीकरण कें ि सेक्टर ब.२३ पाणी शु ीकरण ूबीयेसाठी िवरुप ःवरुपातील पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी महानगरपािलकेच्या पुरवठा आदेशामधील दर र.रु.१२,२००/- ूती 
मे.टन कमी आहे. याच दराने मे.केिमकल्स िपपल्स यांना ३०० मे.टन पुरवठा करण्याच्या २५ % वाढीव 
ूमाणे ७५ मे.टन. र.रू.१२,२००।– ूती मे.टन ूमाणे र.रू ९,१५,०००।-  चे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५०               िवषय बमांक Ð ३१ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð जलशुध्दीकरण 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                        अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जशुके/पापु/अ-३/१६४/२०१३िद.१७/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

जल शु ीकरण कें ि सेक्टर ब.२३ पाणी शु ीकरण ूबीयेसाठी पावडर ःवरूपातील पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी महानगरपािलकेच्या परुवठा आदेशामधील दर र.रु.३०,३००/- ूती 
मे.टन कमी आहे. याच दराने मे.केिमकल्स िपपल्स यांना ९० मे.टन पुरवठा करण्याच्या २५ % वाढीव 
ूमाणे २२.५० मे.टन. र.रू.३०,३००।– ूती मे.टन ूमाणे र.रू ६,८१,७५०/-  चे खचार्स मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५१               िवषय बमांक Ð ३२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð जलशुध्दीकरण  
सुचक Ð मा.संिगता भोंडवे                             अनुमोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जशुके/पापु/अ-३/१६५/२०१३िद.१७/७/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

जल शु ीकरण कें ि सेक्टर ब.२३ पाणी शु ीकरण ूबीयेसाठी पावडर ःवरूपातील पॉली 
अल्युिमिनअम क्लोराईड पुरिवणेकामी महानगरपािलकेच्या परुवठा आदेशामधील दर र.रु.३०,३००/- ूती 
मे.टन कमी आहे व याच दराने मे.एस.व्ही.एस. केिमकल्स काप रेशन यांना २१० मे.टन पुरवठा करण्याच्या 
२५ % वाढीव ूमाणे ५२.५० मे.टन. र.रू.३०,३००।– ूती मे.टन ूमाणे र.रू.१५,९०,७५०/- चे खचार्स 
मान्यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५२               िवषय बमांक Ð ३३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.छाया साबळे                    अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/जी/कािव/१३९/२०१३ िद.१६/७/२०१३.    
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.२८/२०१२-१३ मधील अ.ब.११ अन्वये, कमर्िवर संभाजी 
महाराज उदयान, रहाटणी येथे संडास ब्लॉक व माळी हाऊस बांधणे व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.दृ ी कन्ःशक्शन  ( िन.र.रु.३७,३४,०४६/- (अक्षरी र.रु.सदतीस लाख चौतीस हजार सेहचाळीस) पेक्षा १०.९९ 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मंजुर दराने  र.रु.३४,८९,८५८/- पयत काम करुन घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िनिवदा अटी ूमाणे बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५३               िवषय बमांक Ð ३४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                        अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/जी/कािव/१४०/२०१३ िद.१६/७/२०१३.    
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
िवषय   - तरतुद वगर् करणेकामी मान्यता घेणेबाबत.. 
          िवषय बमांक ३४चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५४               िवषय बमांक Ð ३५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३           
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.सुमन नेटके, मा.अिनता तापकीर यांचा ूःताव. 
िवषय   - मा.मिहला व बालकल्याण सिमती सभा िदनांक १०/०७/२०१३ ठराव ब.४ नुसार, नागरवःती 
         िवकास योजना िवभागाकडील मिहला व बालकल्याण योजनेअंतगर्त मिहला व मुलांसाठी  
         िविवध ूकारच्या कल्याणकारी योजना राबिवणेबाबत. 
          िवषय बमांक ३५ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५५               िवषय बमांक Ð ३६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð लेखा पिरक्षण 
सुचक Ð मा.सदगुरु कदम                        अनुमोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
संदभर्:- मा.मुख्य लेखा पिरक्षक, यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/६१/२०१३ िद.१७/०७/२०१३.    
  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण िवभागाकडील 
माहे जुन २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज िवषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३७५६               िवषय बमांक Ð ३७ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð लेखापिरक्षण 
सुचक Ð मा.संिगता भोंडवे                        अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.मुख्य लेखा पिरक्षक, यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/६२/२०१३ िद.१७/०७/२०१३.    
  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील 
िद.१७.०६.२०१३ ते २३.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मुलेप/१/कािव/६२/२०१३ िद.१७.७.२०१३ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५७               िवषय बमांक Ð ३८ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð लेखापरीक्षण 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                        अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.मुख्य लेखा पिरक्षक, यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/६३/२०१३ िद.१७/०७/२०१३.    
  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील 
िद.२४.०६.२०१३ ते ३०.६.२०१३ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मुलेप/१/कािव/६३/२०१३ िद.१७.७.२०१३ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७५८               िवषय बमांक Ð ३९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð लेखापिरक्षण 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेरे                         अनुमोदक Ð मा.सुषमा तनपुरे 
संदभर्:- मा.मुख्य लेखा पिरक्षक, यांचे जा.ब.मुलेप/१/कािव/६४/२०१३ िद.१७/०७/२०१३.    
  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण िवभागातील 
िद.१.०७.२०१३ ते ७.७.२०१३ अखेर संपणा-या आठवड्याचा मा.मुख्यलेखापिरक्षक यांनी ब. 
मुलेप/१/कािव/६४/२०१३ िद.१७.७.२०१३ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
------- 

 

ठराव बमांक Ð ३७५९               िवषय बमांक Ð ४० 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð नागरवःती िवकास योजना 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                   अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.नािवयो/०२/कािव/६२३/२०१३िद.१५/७/२०१३.    
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे  



 17

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या नागरवःती िवकास योजना िवभागामाफर् त िविवध ूकारच्या 
कल्याणकारी योजना राबिवण्यात येतात त्यामध्ये मिहला बाल कल्याण योजना अपंग कल्याणकारी 
योजना, मागासवग य कल्याणकारी योजना व कें िशासन पुरःकृत सुवणर्जयंती शहरी रोजगार योजना 
इ.योजनांचा समावेश आहे.  या सवर् योजना समाजािभमुख व लोकािभमुख होणेसाठी वःतीपातळीवर या 
सवर् योजनांचा ूचार व ूसार होणे व योजनांची ूभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृ ीने msw  शैक्षणीक 
अहर्ता असणा-या समुहसंघटकांची नेमणुक करण्यात येते.   यापढेु ूभाग ःतरावर योजनांचे कामकाज 
करण्याकिरता ूित ूभाग ६ समुह संघटक याूमाणे एकुण ३६ समुह संघटकांच्या नेमणुका सहा मिहने 
कालावधीकिरता तात्पुरत्या ःवरुपात करण्यास मा.आयु  यांचेकडील िदनांक २१/०३/२०१३ चे 
सभावृ ांतानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.  तरी सदर समुहसंघटकांची नेमणुका हया सहा मिहने 
कालावधीकरीता तात्परुत्या ःवरुपात दरमहा र.रु.१०,०००/- (एकुण र.रु. दहा हजार फ ) मानधनावर 
करण्यास व त्याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७६०               िवषय बमांक Ð ४१ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३        
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                     अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव.. 
 िपंपरीिचंचवड महानगरपािलकेच्या सन २०१३ Ð १४ या आिथर्क वषार्मध्ये खालीलूमाणे तरतुद 
वग करण करण्यात याव्यात. 

अ 
ब 

कामाचे नाव  लेखािशषर् अंदाजपऽकातील 
पान ब./अ.ब 

सन 
२०१३-१४ 
मध्ये 
असलेली 
तरतुद 
र.रु. 

सन 
२०१३-१४ 
मध्ये 
आवँयक 
र.रु. 

वाढ घट 

१ िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७३ 
मध्ये बालामल चाळ व 
इतर पिरसरात 
ःथापत्यिवषयक दरुुःतीची 
कामे करणे 

िकरकोळ 
दरुुःती व 
देखभाल 
(मुख्यालय)

४२२/३५ ० ८००००० ८००००० ० 

२ िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७४ 
मध्ये ःथापत्यिवषयक 
दरुुःतीची कामे करणे. 

िकरकोळ 
दरुुःती व 
देखभाल 
(मुख्यालय) 

४२२/३६ १००००० ५००००० ४००००० ० 

३ िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७३ 
मधील भीमनगर व इतर 
पिरसरात ःथापत्य 
िवषयक्  दरुुःतीची कामे 
करणे 

िकरकोळ 
दरुुःती व 
देखभाल 
(मुख्यालय) 

४२२/३७ १००००० ४९०००० ३९०००० ० 
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४ िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७४ 
मधील जलतरण तलाव 
जवळील १८ मी 
डी.पी.रःत्याचे इतर नवीन 
रःत्याचे हॉटिमक्स 
पध्दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

डांबरी रःते ३६७/१०३ १३००००० १००००० ० १२००००० 

५ िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७४ 
मधील भैरवनाथ मंिदर व 
इतर पिरसरातील रःते 
हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण करणे 

डांबरी रःते 
िकरकोळ 
दरुुःती 

४०२/११८ १३००००० ९१०००० ० ३९०००० 

एकुण र.रु.  २८,००,००० २८,००,००० १५,९०,००० १५,९०,००० 
 

 

तरी वरीलूमाणे तरतुद वग करणास मान्यता देणेत येत आहे. 
 

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

ठराव बमांक Ð ३७६१               िवषय बमांक Ð ४२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३        
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव.. 
    िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका सन २०१३-१४ या  आिथर्क वषार्मध्ये खालील ूमाणे तरतुद 
वग करण करण्यात याव्यात.   
 
अ.ब कामाचे 

नाव  
लेखाशीषर् अंदाजपऽकातील 

पान ब./अ.ब. 
सन २०१३ -
१४ ची तरतुद

सन १३ -१४ 
मध्ये 
आवँयक 
र.रु. 

वाढ घट 

१ वॉडर् ब. 
७५ िपंपळे 
सौदागर 
येथे पवना 
नदी काठी 
िरटेिनंग 
वॉल बांधणे 

घाट 
मुख्यालय 

३३८/१ ८,००,०००/- १४,७०,०००/- ६,७०,०००/- ०/- 

२ वॉडर् 
ब.५५िपंपळे 
सौदागर 
येथे 

नाला 
शेिडंग 
मुख्यालय 

३३२/१ २५,००,०००/- १८,३०,०००/- ०/- ६,७०,०००/- 
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गणेशम 
सोसायटी 
समोरील 
नाल्याची 
उंची 
वाढिवणे 

 एकुण   ३३,००,०००/- ३३,००,०००/- ६,७०,०००/- ६,७०,०००/- 
 

तरी वरीलूमाणे तरतुद वग करणास मान्यता देणेत येत आहे. 
 

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

ठराव बमांक Ð ३७६२           िवषय बमांक Ð ४३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३           
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.सुिनता वाघेरे यांचा ूःताव.. 
  मनपा तफ खाली नमुद केलेल्या िठकाणी नागपचंमी साजरी करण्यास व त्याकामी येणा-या 
अनुषंगीक खचार्स मंजुरी देण्यात येत आहे. 

१) िशवाजी उदय मंडळ,िचंचवड गाव 
२) िसतांगण उ ान कासारवाडी 
३) आदीनाथ नगर उ ान, भोसरी 
४) खराळ आई मंदीरा जवळ खराळवाडी 

 

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

ठराव बमांक Ð ३७६३               िवषय बमांक Ð ४४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३        
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.शकंुतला धराडे 
संदभर्:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 ड ूभागातील ूभाग ब.५९ सांगवी येथील सव्ह नं.२६ येथील महानगरपािलका िवकास 
आराखडयातील आरक्षण ब.३१६ उ ान या ूयोजनासाठी जागा महानगरपािलकेच्या ताब्यात आलेली 
आहे. िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका उ ान िवभागामाफर् त ड ूभागातील उ ानाला िसमाभींत बांधणे व 
ःथापत्य िवषयक कामे किरता िनिवदा ब.२८/२/२०१२-१३ िनिवदा ूिबया ूःतािवत करण्यात आलेली 
आहे.  या कामामधुन ूभाग ब.५९ मधुन सांगवी येथील सव्ह नं.२६ येथील मनपा िवकास 
आराखडयातील उ ान िवकसीत करण्याचे काम करण्यात येणार आहे.  तसेच मनपा पॅनेलवरील मे. 
िबपा आिकर् टेक यांची ःथायी सिमती सभा िद.२९/१/२०१३ ठराव ब.२८०९ अन्वये सल्लागार पदी 
नेमणुक करुन त्यांना काम करणेबाबत आदेश मनपा माफर् त देण्यात आले आहे.  तरी ूभाग ब.५९ 
मधुबन सांगवी येथील सव्ह नं.२६ मधील उ ानाची जागा ताब्यात आलेली असल्याने उ ानाला 
िसमाभींत बांधणे व ःथापत्यिवषयक कामे त्वरीत करण्याकरीता ड ूभागातील उ ानाला िसमाभींत 
बांधणे व ःथापत्यिवषयक कामे करणे. िन.नो.ब.२८/२/२०१२-१३ िनिवदा रक्कम रुपये ८४,००,००० या 
कामांतगर्त काम करुन घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

ठराव बमांक Ð ३७६४               िवषय बमांक Ð ४५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३       
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.शकंुतला धराडे 
संदभर्:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 

ःथायी सिमती सभा िद. १८ जुन २०१३ रोजी ठराव ब.३५८० िवषय ब.३९ अन्वये 
मंजुर झालेला आहे.  त्या ठरावामध्ये नजर चुकीने आरक्षण ब.३२६ नमुद करण्यात आले आहे.  ते 
चुकीने झाले असुन त्याऐवजी ड ूभागातील ूभाग ब.५९ सांगवी येथील सव्ह नं.२६ येथील 
महानगरपािलका िवकास आराखडयातील आरक्षण ब.३१६ असा बदल करुन आरक्षण ब.३२६ ऐवजी 
आरक्षण ब. ३१६ अशी दरुुःती करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७६५               िवषय बमांक Ð ४६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३           
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                     अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.आशा शेंडगे,मा.चंिकांत वाळके यांचा ूःताव.. 
कासारवाडी ूभाग ब.६३ येथे अिहल्याबाई होळकर ूाथिमक िव ालय कायर्रत आहे.  सदर िव ालयास 
वॉल कंपाऊंड, रःत्याच्या अडचणीमुळे केलेले नाही.  तरी मागील मिहन्यात आपण उ र व दक्षीण 
बाजुस रःता  िदला आहे.  परंतु पुवर् व प ीम बाजुस रःता मंजुर करुन वॉल कंपाउंड त्वरीत करणेस 
मान्यता देणेत येत आहे. 
     सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------- 
ठराव बमांक Ð ३७६६               िवषय बमांक Ð ४७ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                      अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/१५६/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ.ब.१६ अन्वये 
वॉडर् ब.२२ मधील सािवऽीबाई फुले शाळेची रंगसफेदी व िकरकोळ दरुुःती करणेकामी 
मे.एच.सी.कटारीया ( िन. र.रु.१९,७०,८१४/-  (अक्षरी र.रु.एकोणीस लाख स र हजार आठशे चौदा ) 
पेक्षा १६.२५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.१७,३३,०८५/- पयत काम करुन 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे  डांबर ,    िसमेंट,  लोखंड या ितनही   मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 

अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत 
आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

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

ठराव बमांक Ð ३७६७               िवषय बमांक Ð ४८ 
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िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सदगुरु कदम                      अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१५७/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/४/102/२०११-१२ मधील अ.ब.९१ अन्वये वॉडर् 
ब.१७ सणॅ्डिवक कॉलनी मधील गजुराती कॉलनी व पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व दरुुःतीची 
कामे करणेकामी मे.शतंन ु एटंरूायजेस ( िन. र.रु.२४,९५,८००/-  (अक्षरी र.रु.चोवीस लाख 
पंच्च्याण्णव हजार आठशे ) पेक्षा १६.११ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  

र.रु.२१,९८,४१३/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर ,    िसमेंट,  लोखंड या 
ितनही   मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७६८               िवषय बमांक Ð ४९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य  
सुचक Ð मा.अरुणा भालेकर                      अनुमोदक Ð मा.सुषमा तनपुरे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/१५८/२०१३िद. २३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/२३/12/२०११-१२ मधील अ.ब.११ अन्वये वॉडर् 
ब.२४ इंिायणीनगर मध्ये िमनीमाकट पिरसरात फुटपाथ करणे व दरुुःतीची कामे करणेकामी 
मे.शामा कन्ःशक्शन ( िन. र.रु.२४,६६,५५५/-  (अक्षरी र.रु.चोवीस लाख सहास  हजार पाचशे 
पंचाव्वन्न ) पेक्षा ०७.१० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२४,०६,००१/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर ,    िसमेंट,  लोखंड या ितनही या मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन 
घेणेत आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७६९               िवषय बमांक Ð ५० 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð  ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेर                      अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/१५९/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G1/10/24/२०११-१२ मधील अ.ब.५ अन्वये वॉडर् 
ब.२७ मधील िव ठलनगर झोपडप टी पनुवर्सन ूकल्पाकडे जाणा-या रःत्याचे खडीकरण करुन 
डांबरी करण करणेकामी म.ेअजवानी  इन्ृा ूा.िल. ( िन. र.रु.२२,६१,४२७/-  (अक्षरी र.रु.बावीस 
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लाख एकस  हजार चारशे स ावीस ) पेक्षा ०३.३० % जाःत)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंरु 
दराने  र.रु.२३,३६,०५४/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर ,    िसमेंट,  
लोखंड या ितनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 
त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

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

ठराव बमांक Ð ३७७०               िवषय बमांक Ð ५१ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६०/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G4B/०६/194/२०११-१२ मधील अ.ब.६२ अन्वये 
वॉडर् ब.१२ च-होली येथे बडुवाडी, फुलेवःती रःत्यावर सी.डी.वकर्  बांधणेकामी म.ेचतैन्य एटंरूायजेस 
( िन. र.रु.२४,९४,७७०/-  (अक्षरी र.रु. चोवीस लाख चौ-याण्णव हजार सातशे स र) पेक्षा १८.८१ 
% कमी )  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२१,२६,७७९/- पयत काम करुन घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर ,    िसमेंट,  लोखंड या ितनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७७१               िवषय बमांक Ð ५२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.शकंुतला धराडे                      अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६१/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/ ०६/107/२०११-१२ मधील अ.ब.१९४ अन्वये 
वॉडर् ब. ११ पणेु आळंदी रःता ते वडमखुवाडी रःत्यावर सी.डी.वकर्  बांधणेकामी मे.चतैन्य 
एटंरूायजेस ( िन. र.रु.१८,९६,७१४/-  (अक्षरी र.रु. अठरा लाख शहाण्णव हजार सातशे चौदा ) पेक्षा 
२२.३२ % कमी )  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.१५,४७,०३५/- पयत काम करुन 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर ,    िसमेंट,  लोखंड या ितनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 

अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत 
आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७७२               िवषय बमांक Ð ५३ 
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िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                      अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६२/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G1/10/२४/२०११-१२ मधील अ.ब.१५ अन्वये वॉडर् 
ब. २५ बालाजीनगर येथील एम आय डी सी फ्लटॅ न.ंजे ४१३ पासनु जे ४४० पयत रःता 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे इंृा.ूा.ली( िन.र.रु.१०,२३,९३१/-  
(अक्षरी र.रु.दहा  लाख तेवीस हजार नउशे एकतीस) पेक्षा ०३.४० %जाःत)  या ठेकेदाराकडुन  

िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.१०,५८,७४४/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 
त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७७३               िवषय बमांक Ð ५४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६३/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G4B/2५/59/२०११-१२ मधील अ.ब.35 अन्वये 
वॉडर् ब. २२ मधील शाळा इमारतीचे िकरकोळ दरुुःतीची सधुारणा व पेंटींगची कामे करणेकामी 
मे.महेंि भालेराव ( िन.र.रु.२३,३४,२५०/-  (अक्षरी र.रु.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे पन्नास) 
पेक्षा ०३.२५ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२३,७१,३०६/- पयत काम करुन 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७७४               िवषय बमांक Ð ५५ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेरे                      अनुमोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६४/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G3/04/102/२०११-१२ मधील अ.ब.९५ अन्वये 
वॉडर् ब. १७ सडँिवक कॉलनी मधील सत्यनारायण सोसायटी व पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व 
दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.परमानदं ए कृपलानी ( िन.र.रु.२४,९२,९९५/-  (अक्षरी र.रु.चोवीस 
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लाख ब्याण्णव हजार नउशे पंच्च्याण्णव) पेक्षा ०.५० %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  

र.रु.२६,०४,५६०/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

 

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

ठराव बमांक Ð ३७७५               िवषय बमांक Ð ५६ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सदगुरु कदम                      अनुमोदक Ð मा.शकंुतला धराडे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/१६५/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G4B/२५/59/२०११-१२ मधील अ.ब.43 अन्वये 
वॉडर् ब. ९ मध्ये दशिबया घाटाचे जनेु वेटींग शेड मध्ये सधुारणा करणे व निवन आरसी वेिटंगशेड 
बांधणे कामी मे.आर.एम.एटंरूायजेस ( िन.र.रु.२३,३४,२५०/-  (अक्षरी र.रु.तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे पन्नास) पेक्षा ०१.११ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंरु दराने  

र.रु.२४,२३,७५७/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर 
करारनामा करुन घेणेत आलेला  असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

 

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

ठराव बमांक Ð ३७७६               िवषय बमांक Ð ५७  
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अरुणा भालेकर                      अनुमोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६६/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब.G4B/25/53/२०११-१२ मधील अ.ब.33 अन्वये 
वॉडर् ब. २२ मधील फायर िॄगेड जवळील नाल्याचे उवर्रीत बांधकाम करणेकामी मे.यशक 
असोिसए स ( िन.र.रु.२४,६८,९९५/-  (अक्षरी र.रु.चोवीस लाख अडुस  हजार नउशे पंच्च्याण्णव) 
पेक्षा २२.७७ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२०,०२,१४५/- पयत काम करुन 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर,िसमेंट लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या  
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बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 

अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत 
आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७७७               िवषय बमांक Ð ५८ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.आशा शेंडगे                       अनुमोदक Ð मा.सुषमा तनपुरे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६७/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G3/12/11/२०११-१२ मधील अ.ब.३ अन्वये वॉडर् 
ब. 3 गव्हाणे तालीम पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व िकरकोळ काम े करणेकामी 
मे.जी.एस.भजुबळ ( िन.र.रु.१३,०७,१७७/-  (अक्षरी र.रु.तेरा लाख सात हजार एकशे स या र) पेक्षा 
०९.९९ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंरु दराने  र.रु.१२,३५,४२०/- पयत काम करुन घेणेस 

तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७७८               िवषय बमांक Ð ५९ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                     अनुमोदक Ð मा.छाया साबळे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६८/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G1/02/235/२०११-१२ मधील अ.ब.२४ अन्वये 
वॉडर् ब. २५ बालाजीनगर येथील ूाधीकरण स.ेब.७ मधील रःत्यांची हॉटिमक्स पध्दतीने 
डांबरीकरण  करणेकामी मे.पी.बी.इन्ृा.ूा.िल ( िन.र.रु.२३,३०,६१६/-  (अक्षरी र.रु.तेवीस लाख तीस 
हजार सहाशे सोळा) पेक्षा १६.०२ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२०,५५,११४/- 
पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम 

अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत  
आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 
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ठराव बमांक Ð ३७७९               िवषय बमांक Ð ६० 
िदनांक Ð २३/७/२०१३                िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुिनता वाघेरे                      अनुमोदक Ð मा.चंिकांत वाळके 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१६९/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G1/21/16/२०११-१२ मधील अ.ब.१६ अन्वये वॉडर् 
ब. ९ बो-हाडेवाडी, मधील सेनेज चरांची दरुुःती कारपेट पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.पी.बी.इन्ृा.ूा.िल ( िन.र.रु.२२,३९,५२९/-  (अक्षरी र.रु.बावीस लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे 
एकोणतीस) पेक्षा ०६.०१ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२२,१०,१७९/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३७८०               िवषय बमांक Ð ६१ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.सुषमा तनपुरे                      अनुमोदक Ð मा.संिगता भोंडवे 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७०/२०१३िद.२९/७/२०१३.    
      मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G1/१०/२४/२०/२०११-१२ मधील अ.ब.२० 
अन्वये वॉडर् ब. २५ बालाजीनगर येथील एम आय डी सी फ्लटॅ न.ंडब्ल्य ु२०८ ते डब्ल्य ु२१९ पयत 
रःता हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.अजवानी इंृा.ूा.ली ( िन.र.रु.१०,२३,५७६/-  
(अक्षरी र.रु.दहा लाख तेवीस हजार पाचशे शहा र) पेक्षा ०४.५० %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा 
मजंुर दराने  र.रु.१०,६९,६३६/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन 
त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 

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

 
 
ठराव बमांक Ð ३७८१               िवषय बमांक Ð ६२ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð  ःथापत्य 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                      अनुमोदक Ð मा.सदगुरु कदम 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७१/२०१३िद. २३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G३/२३/१२/२०११-१२ मधील अ.ब.८ अन्वये 
वॉडर् ब.२३ शांतीनगर भागात गटसर्,पेव्हींग ब्लॉक इ.सधुारणा काम ेकरणेकामी मे.एच.सी.कटारीया (  
िन.र.रु.२२,८०,७०३/-  (अक्षरी र.रु.बावीस लाख ऐशंी हजार सातशे तीन) पेक्षा ११.२५ %कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंरु दराने  र.रु.२१,२५,३३०/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन 
राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७८२               िवषय बमांक Ð ६३ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.अिवनाश टेकावडे                    अनुमोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
संदभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७२/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G२/०३/६०/२०११-१२ मधील अ.ब.१ अन्वये 
वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मधील वैंणोमाता व चतैन्य पाकर्  पिरसरातील रःत्यांचे रंुदीकरण 
करणेकामी मे.पी.बी.ए.इंृा.ूा.ली ( िन.र.रु.२३,३४,२६०/-  (अक्षरी र.रु. तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे साठ) पेक्षा १६.०२ %कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२०,५८,३२७/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत आलेला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३७८३               िवषय बमांक Ð ६४ 
िदनांक Ð २३/७/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सुचक Ð मा.चंिकांत वाळके                      अनुमोदक Ð मा.सुिनता वाघेरे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१७३/२०१३िद.२३/७/२०१३.    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील  िन.नो.ब. G१/२१/२४/२०११-१२ मधील अ.ब.५ अन्वये 
वॉडर् ब.१६ रामनगरीमधील नव्याने िवकसीत केलेले खडीमरुुमाचे रःते डांबरीकरणाने िवकसीत 
करणेकामी मे.अजवानी इंृा.ूा.ली( िन.र.रु.२३,३४,१३०/-  (अक्षरी र.रु. तेवीस लाख चौतीस हजार 
एकशे तीस) पेक्षा ५.५५ % जाःत)  या ठेकेदाराकडुन  िनिवदा मजंुर दराने  र.रु.२४,६३,६७४/- पयत 
काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु  
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेत  आलेला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------- 

यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संपल्याचे जािहर केले. 
 

 

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           ःथायी सिमती 
                               िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

                        िपंपरी - ४११ ०१८. 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक - नस/४/कािव/७०१/२०१३ 
िदनांक - ३०/०७/२०१३.            सही/-     
                 मुख्यिलपीक 

  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
  िपंपरी -  ४११ ०१८                      

ूत - सवर् संबंिधत शाखाूमुख व शाखािधकारी यांचेकडे 
पुढील योग्य त्या कायर्वाहीसाठी रवाना.  


