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

कायर्पित्रका क्रमांक - १३२ 
सभाव तांतृ  

 

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

  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मंगळवार, 

िदनांक ०९/०९/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर 

मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली होतीु ृ . सभेस खालील स मा.सद य 

उपि थत होते. 

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

३. मा. ल ढे गणेश नारायण  
४. मा. कदम सदग  मु हादेव 
५. मा. भोडवे संगीता राजेद्र 
६. मा. शडगे आशा सखदेवु  

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

९. मा. भालेकर शांताराम क डीबा ऊफर्  एस.के.बाप ू  
१०. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
११. मा. िवनय ऊफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
१२. मा. अतल अरिवदं ऊफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

१३. मा. प्रसाद शेट्टी 
 

    यािशवाय मा.तानाजी िशदंे-अित.आयक्तु ,मा.डॉ.डोईफोड,ेमा.गावड,ेमा.दंडवते,मा.कलकणीर्ु ,मा.खांडकेकर, 
मा.फंदेु ,मा.माछरे,मा.दरगडेु ु -सहा.आयक्तु , मा.उ हास जगताप–नगरसिचव, मा.तळदेकर-मख्यलेखापिरक्षकु , 
मा.सरगडेु ु -िवकास अिभयंता, मा.च हाण,मा.पाटील–सह शहर अिभयंता, मा.भोसले-मख्यलेखाु पाल,         
मा.डॉ.अिनल रॉय-आरोग्य वै य.अिधकारी,मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांबे, मा.च हाण, 
मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कलकणीर्ु , मा.खाबड,ेमा.दांगट,मा.बरशेट्टी,मा.जंधारेु , मा.गलबले, मा.कांबळे, 
मा.शेख-कायर्.अिभयंता,मा.उबाळे-प्र.अिधकारी(िशक्षण मंडळ),मा.कांबळे–प्र.िशक्षणािधकारी (मा य), डॉ.गोरे-
पशवै यकीय अिधकारीु ,मा.पोमण–संगणक अिधकारी, मा.पवार-प्र.कायदा स लागार,मा.बोदाड,े मा.लोणकर-
प्रशासन अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

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

घेणेत आले -  
 

िवषय क्र.६९) – भिमू  आिण िजंदगी िवभागासाठी निवन TATA Sumo Gold EX BS IV खरेदी करणे. 
 
िवषय क्र.७०) – मनपाचे मख्य लेखा पिरक्षक यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी आयु -पड खरेदी करणेॅ . 
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िवषय क्र.७१) – पधार् पिरक्षा कद्राकिरता थेट प दतीने प तके खरेदी करणेु . 
 
िवषय क्र.७२) – ‘ड’ प्रभाग मख्यालयातीु ल तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबतु  – मा.सं या  
   गायकवाड व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.७३) – िप.ंिच.ंमनपा या जल श दीकरण कद्र सेु .क्र.२३ येथे पाणी श दीकु रण प्रक्रीयेसाठी  
  द्रव प व पातील पॉली अ यिमनीअम क्लोराईड परिवणेु ु . 
 

िवषय क्र.७४) – अंदाजपत्रकातील तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे 
  यांचा प्र ताव. 
 

िवषय क्र.७५) – अंदाजपत्रकातील तरतद वगर् करणेबाबतू  – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे 
  यांचा प्र ताव. 
 

िवषय क्र.७६) – अंदाजपत्रकातील प्रभाग क्र. २९ मधील तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड  
  व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 

िवषय क्र.७७) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 

िवषय क्र.७८) – थायी सिमती ठरावाम ये द ती करणे ु –मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे 
   यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.७९) – फ प्रभागातील थाप य िवकास कामां या तरतदीम ये वाढ घट करणेु बाबत - मा.सं या 

गायकवाड व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.८०) – मानसेवी पी.जी. िटचसर् या नेमणकीबाबतु . 
 

िवषय क्र.८१) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 

िवषय क्र.८२) – प्रभाग क्र. २९ मधील तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता 
  भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.८३) – पाणीपरवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.२०/१९/२०१३-१४ कामास मंजरी देणे बाबतू . 
 

िवषय क्र.८४) – पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ वरील कामाचा  
  करारनामा करणे बाबत. 
 
िवषय क्र.८५) – पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ वरील कामाचा  
  करारनामा करणे बाबत. 
 
िवषय क्र.८६) – तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.८७) – थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.०३/२ सन २००८-०९ नसार औधं रावेत र याची ु

सधारणा कु रणेकामी भाव वाढ/घट अदा करणेबाबत – मा.सं या गायकवाड व       
मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 

 
िवषय क्र.८८) – एकित्रत मानधनावर हंगामी प दतीने संचालक पदाचे िनयक्तीबाबतु . 
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िवषय क्र.८९) – ‘इ’के्षित्रय कायार्लयातील कामां या तरतद वगर् करणेबाबत ू – मा.सं या गायकवाड व 
    मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.९०) –‘इ’के्षित्रय कायार्लयातील कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ू – मा.सं या 
    गायकवाड व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
 
िवषय क्र.९१) –  ह ताक्षर प्रक प राबिवणेस व येणा-या खचार्स मा यता देणेबाबत. 
 

िवषय क्र.९२) –  उ यान व पाणी परवठा िवभागांना प्र येकी ु २ नग वॉटर टकर वाहने खरेदी क न ँ
  परिवणेबाबतु . 
 
िवषय क्र.९३) – ठराव क्र.७०९२ र  क न सधारीत तरतदी वगीर्करण करणेबाबतु ु –मा.संिगता 

भ डवे,मा.सिनता वाघेरे यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९४) – ममतानगर ग ली-४ येथे मुख्य ग व निलका टाकणेबाबतु ... 
 
िवषय क्र.९५) – खेळाडनंा आिथर्क मदत देणेबाबत ू – मा.गणेश ल ढे, मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९६) – ठराव क्र.७९८५ र  क न सधारीत तरतदी वगीर्करण करणेबाबतु ु –मा.सिनता ु  

वाघेरे,मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९७) – प्राथिमक िशक्षकांना महागाई भ ता अदा करणेबाबत- मा.संिगता भ डवे,मा.सिनता वाघेरे ु  

यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.९८) – ठराव र  करणेबाबत – मा.िवनायक गायकवाड, मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 
िवषय क्र.९९) – ठराव र  करणेबाबत – मा.िवनायक गायकवाड, मा.प्रसाद शेट्टी यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१००) –  उ यान सेवाश क त वावर देखभालसंरक्षणाकामी देणेबाबत ु – मा.सिनता वाघेरेु , 
मा.संिगता  

 भ डवे यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१०१) –  दैनंिदन साफसफाई करणेबाबत - मा.सिनता वाघेरेु , मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 
िवषय क्र.१०२) –  िनवास व प्रवास खचर् अदा करणेबाबत–मा.सिनता वाघेरेु , मा.सं या गायकवाड  

 यांचा प्र ताव... 
--------- 

अ) मा.िवनायक गायकवाड - िदनांक १२/०८/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका 
क्र.१२७) म ये सभा कामकाजात दाखल करणेत आले या िवषय क्रमांक 
१०० नंतरचा मजकर ू “िवषय क्रमांक १०१ क प्रभागातील टाक्यांव न 
ठेकेदारी पद्धतीने मजर परिवणे कामाची तरतद वगर् करणेू ु ू ” हा मजकर ू
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वगळणेत येवन पढील िवषयांना िवषय क्रमांक ू ु १०२ ते १०६ ऐवजी 
िवषय क्रमांक १०१ ते १०५ अशी द ती करणेत यावीु .  

 

िदनांक १२/०८/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका 
क्र.१२७) म ये सभा कामकाजात दाखल करणेत आले या िवषय क्रमांक 
१०० नंतरचा मजकर ू “िवषय क्रमांक १०१ क प्रभागातील टाक्यांव न 
ठेकेदारी पद्धतीने मजर परिवणे कामाची तरतद वगर् करणेू ु ू ” हा मजकर ू
वगळणेत येवन पू ुढील िवषयांना िवषय क्रमांक १०२ ते १०६ ऐवजी 
िवषय क्रमांक १०१ ते १०५ अशी द ती करणेत ु येवन व या ू
द तीसह सभाव तांत कायम करणेत आ याचे जाहीर करणेत येत ु ृ
आहे.   

 

ब) मा.िवनायक गायकवाड -  िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी सकाळी ११.००, १२.४०, सं या ५.३० व 
२२/८/१४ झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१२८) ठराव क्रमांक ७८१८ त े
७८४० म ये िदनांक “२५/८/२०१४” ऐवजी िदनांक “२२/८/२०१४” अशी 
द ती करणेत यावीु . ठराव क्रमांक ७७०४ िदनांक २२/८/२०१४ अ वये 
ठराव संमत झाला अस यामळे सद य प्र तावाअ वये दबार झालेले ु ु
ठराव क्रमांक ७७५४ िदनांक २२/८/२०१४ र  करणेत यावा अशी द ती ु
करणेत यावी.  
 

िदनांक १९/०८/२०१४ रोजी सकाळी ११.००, १२.४०, सं या ५.३० व 
२२/८/१४ झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१२८) ठराव क्रमांक ७८१८ त े
७८४० म ये िदनांक “२५/८/२०१४” ऐवजी िदनांक “२२/८/२०१४” अशी 
द ती करणेु त यावी. ठराव क्रमांक ७७०४ िदनांक २२/८/२०१४ अ वये 
ठराव संमत झाला अस यामळे सद य प्र तावाअ वये दबार झालेले ु ु
ठराव क्रमांक ७७५४ िदनांक २२/८/२०१४ र  करणेत यावा अशी द ती ु
करणेत येवन व या द तीसह सभाव तांत कायम करणेत आ याचे ू ु ृ
जाहीर करणेत येत आहे.   
  

क) िदनांक २५/०८/२०१४ रोजी सकाळी १०.०० व दपारी ु ३.०० वा. झाले या सभेचा (कायर्पित्रका 
क्र.१२९) सभाव तांत कायम करणेृ त आ याचे मा.सभापती यांनी प्रकट केले. 

 

ड)  िदनांक ३०/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१३०) सभाव तांत ृ कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी प्रकट केले. 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१६०     िवषय क्रमांक – १ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सनीता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३इ/कािव/१९७/२०१४ िद.२०/०८/२०१४     
िवषय - भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील जे लॉक येथे बालनगरी िवकसीत करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक १चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 



 5

ठराव क्रमांक – ८१६१     िवषय क्रमांक – २ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे पत्र क्र.पअक/१०/कािव/३९९/१४ िद.११/०८/२०१४     
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       िपपंळेिनलख मैलाश दीकरण कु द्राची वािषर्क व पाची चालन,  देखभाल व द तीचे कामु  
िद.०६/१०/२००८ त े ०५/१०/२०१३ या कालावधीकिरता मे.एच.एन.बी.इंिज. प्रा.िल. यांना िमळालेले आहे. 
सदर कामाची मदत ु ०५/१०/२०१३ रोजी पणर् होऊन यापवीर् एिप्रल ू ु २०१४ पयर्ंत मदतवाढ देणेत आलेली ु
होती. परंत काही कारणा तव माु . आयक्त सोु . यांचे मा यतनेे सदर कामाची दोन वेळेस फेर िनिवदा 
काढणेत आली आहे. सदर निवन कामाची (िनिवदा क्र.HO/ENV/१/२(१)/२०१४-१५ नसारु ) िनिवदा प्रिक्रया 
चाल आहेू . मैलाश दीकरण कद्राम ये येणारे सांडपाणी ु MPCB  या मानांकानसार प्रिक्रया क नु  श द करणे ु
आव यक आहे. तसेच मनपावर बंधनकारक आहे. यामळे मैलाश दीकरण कद्राची चालन देखभाल ु ु
द ती करणे आव यक आहेु . नवीन कामाची िनिवदा प्रिक्रया पणर् होऊन कायार्रंभ आदेश िमळेपयर्ंतू  
(िडसबर २०१४), चाल असले या कामामधन काम क न घेणेस व यासाठी होणाू ू -या कामा या वाढीव 
र. . ९,१०,९५०/- खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१६२     िवषय क्रमांक – ३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६०/१४ िद.११/०८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
      मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/०२/२०१३-१४ मधील २ अ वये, 
प्रभाग क्र.१९ मधील िठकिठकाण या घाट पिरसराचे सशोिभकरण करणेकामी मेु .भगवंत कं ट्रक्शन 
(एस.जे.जाधव) (िन.र. .४२,०१,६८०/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेऐंशी) पेक्षा ३४.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२८,६८,०८८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीु ु त केले या 
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत ू येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१६३     िवषय क्रमांक – ४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/१६१/१४ िद.११/०८/२०१४     
िवषय- प्रभाग क्र.१७ मधील र टन कॉलनी त ेआकडीर् येथील ना याु पयर्ंत पावसा या  पा यासाठी  
   पाईपलाईन टाकणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ४चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१६४     िवषय क्रमांक – ५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/३५२/२०१४ िद.११/०८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
      मनपा या िव यत मख्य कायार्लयाकडील िनु ु .नो.क्र.९/८-२०१३-२०१४ मधील ८ अ वये, िपपंरी 
िचचंवड मनपा ह ीतील वेगवेग या मख्य चौकात नवीन वाहतक िनयंत्रक िदवे बसिवणे व तदअनषंिगक ु ू ु
कामे करणेकामी मे.जगनाड ेइलेक्ट्रीक स (िन.र. .२८,५६,६८०/- [अक्षरी र. .अठ्ठावीस लाख छप न हजार 
सहाश ेऐंशी ] पेक्षा २१.७२ % कमी) यांचेकडन काम क न घेणेू स तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील अटीस ु
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१६५     िवषय क्रमांक – ६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/३क/कािव/२३२/१४ िद.१५/३/२०१४     
िवषय- प्रभाग क्र.३१ िदघी व इ यादी िठकाणी अनिधकत बांधकामावर हायराईज मिशनरीने कारवाई ृ  

   करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ६चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेु त यावा. 

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

ठराव क्रमांक –८१६६     िवषय क्रमांक – ७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२५१/१४ िद.२०/५/२०१४     
िवषय - अ प्रभागातील अितक्रमण कारवाईसाठी लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठी यंत्र सामग्री  

    परिवणेबाबतु ...      
िवषय क्रमांक ७चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ८१६७     िवषय क्रमांक – ८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य पयार्वरण 
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/७९२/१४ िद.१२/०६/२०१४     
िवषय -  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या ह ीतील पवना नदी या पररेषा आखणीु बाबत...       

िवषय क्रमांक ८चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१६८     िवषय क्रमांक – ९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – जलिनःसारण 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .बके्ष/जिन/कािव/T1/B drain/१४ िद.११/०८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

सन २०१४-१५ चे मळ अंदाजपत्रकाम ये देखभाल द ती महसली खचार्म ये पान क्रु ु ु .११५४ 
अ.क्र. १ नसार िपपंरी िचचंवड मनपा ह ीतीु ल जलिनःसारण निलकांची यांित्रकी प दतीने साफसफाई 
करणे या कामासाठी . १,१०,००,०००/- एवढी तरतद करणेत आली आहेु . तसेच अ.क्र. ३,५,९,११,१३ व 
१५ नसार जलिनःसारण निलकांची साफसफाई व चोकअप काढणेसाठी प्रित प्रभाग ु ५०,००,०००/- याप्रमाणे 
एकण ु ३,००,००,०००/- एवढी तरतद केु लेली आहे. तथापी, या कामां या िनिवदांसाठी ३ वेळा मदतवाढ ु
देऊनही ठेकेदाराने िनिवदा भरले या नाहीत. यामळे संपणर् मनपा के्षत्रातील चोकअप काढणेचे कामकाज ु ु
अ.क्र. १ चे कामातन चाल आहेू ु . या कामासाठी असलेली तरतद संपत आलेली आहेु . निवन िनिवदा 
कायर्वाही पणर् होऊनु  या कामांचे आदेश दे यापयर्ंतचा कालावधी िवचारात घेता अ.क्र. १ चे कामावर 
तरतद वगर् करणे आव यक अस याने खालील प्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत ु ू येत 
आहे. 
अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजपत्रकीय 

पानांक/ अ.क्र 

सन २०१४-१५ 
मळ अंदाजु  

प्र यक्ष लागणारी 
रक्कम 

वाढ घट 

१ िपपंरी िचचंवड मनपा ह ीतील 
जलिनःसारण निलकांची यांित्रकी 
प दतीने साफ सफाई करणे 

११५४/१ ११०००००० २९०००००० १८०००००० - 

२ मनपा या अ प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वािषर्क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढणे. 

११५४/३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

३ िप.ंिच.ं मनपा या ब प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वािषर्क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे व चोकअप काढणे. 

११५४/५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

४ िप.ंिच.ंमनपाचे क प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वाष क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे. 

११५४/९ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

५ िप.ंिच.ंमनपाचे ड प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वाष क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे. 

११५५/११ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

६ िप.ंिच.ंमनपाचे इ प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वाष क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे. 

११५५/१३ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

७ िप.ंिच.ंमनपाचे फ प्रभागातील 
जलिनःसारण निलकांची वाष क 
ठेकेदारी प दतीने साफसफाई 
करणे. 

११५५/१५ ५०००००० २०००००० - ३०००००० 

  एकणु  ४,१०,००,००० ४,१०,००,००० १,८०,००,००० १,८०,००,००० 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८१६९     िवषय क्रमांक – १० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/५/कािव/७११/१४ िद.१९/०८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपाचे िविवध िवभागांकडील संगणक यंत्रणेसाठी Anti Virus व Juniper Firewall खरेदी 
तसेच याची तीन वषर् कालावधी पयर्ंत देखभाल द ती करणेखरेदी कामी ईु -िन-सु.क्र.०६/०२/२०१४-१५ 
अ वये लघ तम िनिवदाकार मेु .एस.पी. टेलीकॉम यांना आव यक सािह य खरेदीकामी एकण ू
र. .२०,६८,०००/- (अक्षरी र. .वीस लाख अडस ट हजारु ) दर ि वकत क नृ , करारनामा करणेस व 
याकामी येणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१७०     िवषय क्रमांक – ११ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२०४/१४ िद.१९/०८/२०१४     
िवषय - अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बैठक यव था करणे(पिहला मजला) बाबत...      

िवषय क्रमांक ११चा िवचार पढील सभेचे वेळी कु रणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७१     िवषय क्रमांक – १२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३२०/१४ िद.१९/८/२०१४     
िवषय - ड प्रभाग कायर्क्षेत्रातंगर्त ड्रनेेज िवषयक िकरकोळ देखभाल द ती िवषयक कामे करणेु बाबत... 

िवषय क्रमांक १२चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७२     िवषय क्रमांक – १३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/२९५/१४ िद.१९/८/२०१४     
िवषय - िनयोिजत फ प्रभाग अंतगर्त ना यामधील जलिन:सारण िवषयक सधारु णा कामे करणेबाबत... 

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

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१७३     िवषय क्रमांक – १४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३१२/१४ िद.१९/८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र १३ 
अ वये, वॉडर् क्र.४४ अशोक िथएटर येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे. व उवर्िरत िठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ ट्रक्टर ॅ (िनिवदा रक्कम .३०,८१,२२७/- (अक्षरी तीस लाख 
एक्क्याऐंशी हजार दोनश ेस तावीस) पेक्षा २५.०२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू .  
२४,२५,८१९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा ु ू
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१७४     िवषय क्रमांक – १५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/११३५/२०१४ िद.१६/०८/२०१४     
िवषय - जलक्षेत्र क्र. बी/५ अंतगर्त MIDC  िबजलीनगर पा या या टाकीचे सभोवती िसमािभतं बांधणे व  

    इतर थाप य िवषयक कामे करणेबाबत...       
िवषय क्रमांक १५चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ८१७५     िवषय क्रमांक – १६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – अ प्रभाग 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु   
संदभर्:- मा.प्रशासन अिधकारी तथा सिचव यांचे पत्र क्र.अप्र/११/कािव/२६२/१४ िद.२१/०८/२०१४     
िवषय - अ प्रभाग सिमती सभा िदनांक १०/७/१४ ठराव क्र.२६ नसारु , प्रभाग क्र.१५ द तवाडी मधील  
    थाप यिवषयक कामाचा िनधी वगर् करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक १६ द तरी दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७६     िवषय क्रमांक – १७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/४१८/१४ िद.२५/०८/२०१४     
िवषय - प्र.क्र.७ काळी िभतं, द तनगर, चोिवसावाडी, आंबा टॉप वडमखवाडी ु ते मोशी वखार महामंडळ,  

    जना पालखी मागर् दाभाड ेव तीु , हॉटेल बारास शेजारील ू र ता, डी वाय पाटील रोड  ते  भोसले  

    व ती व आव यकतनेसार इतर र यावर ट्रीु टलाईट यव था करणे व नतनीकरण ु  

    करणेबाबत...     
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िवषय क्रमांक १७चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेतु  यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७७     िवषय क्रमांक – १८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमकाु /५/कािव/४१९/१४ िद.२५/०८/२०१४     
िवषय - देह आळंदी मख्य र यालगत डीू ु .पी. र यावर पोल बसवन ू LED  िफिटगं करणेबाबत... 

िवषय क्रमांक १८चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७८     िवषय क्रमांक – १९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे  
संदभर्:- मा.िवकास अिभयंता यांचे पत्र क्र.िवमकाु /५/कािव/३०५/१४ िद.०५/०८/२०१४     
िवषय - मनपाभवन उप िवभागातील िविवध इमारतीम ये िवजरोधक यंत्रणा बसिवणेबाबत...       

िवषय क्रमांक १९चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१७९     िवषय क्रमांक – २० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – सरक्षाु  
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .सिवु /३/कािव/९३०/१४ िद.२८/०८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
      िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सरक्षा िवभागामाफर् त फेर िनिवदा सचनाु ू  क्र.१/२००५-०६ चे 
मा यता प्रा त सं था १)मे.एल.एम.सी.असोिसएटस ्  २)मे.यिनक डे टा िसक्यिरटी फोसर् प्राु ु .िल. यांचे 
माफर् त ट्रिफक वाडर्न परवन वाहतक यव थेचे कामकाज करत आहेतॅ ु ू ू . महापािलके या सरक्षा ु
िवभागामाफर् त ई-िनिवदा सचना क्रु . १/२०१४-१५ (१०० ट्रिफक वाडर्न परिवणेचेु ) िनिवदा प्रिक्रया चाल ू
आहे. यापवीर् कामकाज करणाु -या सं था १)मे.एल.एम.सी.असोिसएटस यांचे माफर् त ् ६० ट्रिफक वाडर्नॅ  २) 
मे.यिनक डे टा िसक्यिरटी फोसर् प्राु ु .िल. यांचे माफर् त ४० ट्रिफक वाडर्नॅ  यांचे कामाची मदत िदनांक ु
३१/०८/२०१४ रोजी समा त होत आहे. तरी यापवीर् कामकाज करणाू -या सं था मे.एल.एम.सी. 
असोिसएटस व मे् .यिनक डे टा िसक्यिरटी फोसर् प्राु ु .िल. यांना निवन िनिवदा प्रिक्रया पणर् होऊन कामाचे ू
आदेश देऊन प्र यक्ष कामकाज स  होणेचे तारखेपयर्ंतचे कालावधीस मदतवाढ व िकमान वेतन दरानसार ू ु ु
वेळोवेळी मािसक वेतन व महागाई भ ता अदा करणेस व होणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१८०     िवषय क्रमांक – २१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – अ के्षत्रीय कायार्लय थाप य 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र ु क्र. था/बक्षे/७/४७९/१४ िद.३०/८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
      थेरगाव, वॉडर् क्र.५० मधील िशवाजी महाराज अ वामेध पतळा करणे व थाप यु  िवषयक कामे 
करणे या कामास वा तिवशारद नेमणेसाठी ु स टी िडझायनरचे ीृ .िगरीष िच रवार यांची वा तिवशारद ु
हणन नेमणक क न िनयोजन करणेु ु स तसेच सदरचा प्र ताव मा यतेनंतर वा तिवशारद यांना ु

Council of Architecture यांचे िनयमावलीनसार देयक देय राहील तसेच पढील काम करणेबाबत ु ु
काय़र्वाही हया िवभागामाफर् त हाती घे यात येईल.  तरी  सदरचा  प्र तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१८१     िवषय क्रमांक – २२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१४०/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
      मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ 
अ वये, प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील रामनगर, ल मीनगर परीसरात पावसाळी गटर करणे व 
थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.M B Enterprises (िन.र. .१३,९९,५९६/- (अक्षरी र. .तरेा लाख 
न या नव हजार पाचशे शहा नव) पेक्षा -४३.२१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . 
८,३४,५७२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१८२     िवषय क्रमांक – २३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१५२/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
      मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.१७ अ वये, प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील कै.सखबाई गबाजी गवळी उ यानाची रंगरंगोटी व ु
इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.M B Enterprises (िन.र. .९,८०,३६६/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख ऐंशी हजार तीनश ेसहास ट) पेक्षा -३५.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . 
६,६६,९३८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराु म ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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---------- 
ठराव क्रमांक – ८१८३     िवषय क्रमांक – २४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१७८/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
      मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४३ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील रामनगरी सोसायटी पिरसरातील नाला द ती करणे व ु
इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.M.B.Enterprises (िन.र. .९,८०,३६६/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख ऐंशी हजार तीनश ेसहास ट) पेक्षा -४४.२१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . 
५,७४,२९४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१८४     िवषय क्रमांक – २५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ   
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/१८८/१४ िद.२७/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
      मनपा या फ के्षित्रय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, फ प्रभागाम ये 
जलक्षेत्र क्र.अ/५ जाधववाडी, शाहनगर पिरसराम ये पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची कामे ु ु ु
करणेकामी मे.रिवदं्र क ट्रक्शन (िन.र. .९,१३,१४०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख तेरा हजार एकशे चाळीस) 
पेक्षा ३६.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१८५     िवषय क्रमांक – २६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/१९०/१४ िद.२७/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
   मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७० अ वये, प्र.क्र.२८ 
मासळकर कॉलनी पिरसराम ये फटपाथ व र याचे मनपा थाप य िवषयक िकरकोळ देखभाल द ती ु ु ु
व सधारणांची कामे करणेु कामी मे.सांडभोर क ट्रक्शन (िन.र. .९,२४,३६९/- (अक्षरी र. .नऊ लाख 
चोिवस हजार तीनशे एकोणस तर) पेक्षा ४३.५१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१८६     िवषय क्रमांक – २७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  –मा.अतल िशतोु ळे 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/१९६/१४ िद.२७/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 

मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४ अ वये, प्रभाग क्र.४ 
नेवाळे व ती पिरसरातील र ते खडी म माचे करणेु कामी मे.एम.पी. धोत्र े क ट्रक्शन 
(िन.र. .९,२४,३७०/-(अक्षरी र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४८.४१ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवार्नमते मा य ु झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८१८७     िवषय क्रमांक – २८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरेु  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/१९७/१४ िद.२७/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या फ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३३ अ वये, प्रभाग क्र.४ मधील 

र याचे ं दीकरण खडी म मानेु  करणेकामी मे.एम.पी.धोत्र ेक ट्रकशन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ 

लाख चोवीस हजार तीनशे स तर) पेक्षा ४८.५१ %  कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८१८८     िवषय क्रमांक – २९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – फ के्षत्रीय कायार्लय 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु    
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.फक्षे/िन/कािव/२००/१४ िद.२७/०८/२०१४     
   मा.क्षेत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
      मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, प्रभाग क्र.४ मधील 

चर खडी म मानेु  भरणे व गाऊटींग करणेकामी मे.एम.पी.धोत्र े क ट्रकशन (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी 
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनश ेस तर) पेक्षा ४८.५१ %  कमी ) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१८९     िवषय क्रमांक – ३० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे   
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४९०/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१५ अ वये, प्रभाग क्र.४३ 

िजजामाता हॉ पीटल प्रभागातील मनपा या इमारती मधील िकरकोळ द तीचीु  कामे करणेकामी मे.ओंकार 
असोिसए स (िन.र. .८,७२,३१६/- (अक्षरी र. . आठ लाख बहा तर हजार तीनश ेसोळा) पेक्षा ३३.३० %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९०     िवषय क्रमांक – ३१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८९/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ अ वये, प्रभाग क्र.४७ 
काळेवाडी येथील मनपाचे िविवध इमारती संडास मताु -या इ. िकरकोळ द ती व देखभालीची कामे ु
करणेकामी मे.ओंकार असोिसए स (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनश ेचौस ट) 
पेक्षा ३३.३० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९१     िवषय क्रमांक – ३२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८८/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ अ वये, प्रभाग क्र.४५ 
िपपंरी वाघेरे, हावी आळी व इतरत्र थाप य िवषयक िकरकोळ द ती व देखभालीची कामे करणेकामी ु
मे.एल.एन.एंटरप्रायझसे (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पेक्षा 
३७.२२ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१९२     िवषय क्रमांक – ३३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८७/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५१ अ वये, प्रभाग क्र.४६ 
िवजयनगर येथील र यांवरील चर ख यांची खडी म माने व बीबीएम प दतीने द तीची कामे ु ु
करणेकामी मे.अनंत बाळक ण बिहरट ृ (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस ट) पेक्षा ४०.८६%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९३     िवषय क्रमांक – ३४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८६/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, प्रभाग क्र.५७ 
िपपंळेगरव मधील कायर्क्रमासाठी मंडप यव था करणेकामी मेु .िस दी एंटरप्रायझसे (िन.र. .७,००,२७९/- 
(अक्षरी र. .सात लाख दोनशे एकोणऐंशी) पेक्षा २०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९४     िवषय क्रमांक – ३५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८५/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
   मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७५ अ वये, प्रभाग क्र.४५ 
िपपंरी वाघेरे येथे मंडप िवषयक कामे करणेकामी मे.शभम उ योग ु (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पेक्षा २५.२०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९५     िवषय क्रमांक – ३६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.के्षत्रीय अिधकारी यांचे पत्र क्र.डक्षे/३/कािव/४८४/१४ िद.३०/०८/२०१४     
   मा.के्षत्रीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
       मनपा या ड क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ अ वये, प्रभाग क्र.४७ 
काळेवाडी येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटर्ल वरील तक्रारीस अनस न िकरकोळ द ती व ु ु
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देखभालीची कामे करणेकामी मे. ी कॉ ट्रक्टर ॅ (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस ट) पेक्षा ४६.४५ %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९६     िवषय क्रमांक – ३७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोु दक – मा.बाळासाहेब तरस   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/२ब/कािव/३८२/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, थेरगांव 
गावठाण र त े त े पदमजी पेपर िमल २४ मी.डी.पी. र याचे उवर्िरत कामे करणेकामी मे.िक्ल सी 
क ट्रक्शन प्रा.िल., पणे ु (िन.र. .१,७५,०६,७३९/- (अक्षरी र. . एक कोटी पं याह तर लाख सहा हजार 
सातशे एकोणचाळीस) पेक्षा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१,३२,४०,६०९/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ८१९७     िवषय क्रमांक – ३८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळे ु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयुक्त यांचे पत्र क्र. था/िन/२ब/कािव/३८१/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१२ अ वये, प्रभाग क्र.४९ 
थेरगांव बापजीबवानगर येथील अतंगर्त र त ेडांबरीकरणु ु  करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल., पणे ु
(िन.र. .४१,२६,१६८/- (अक्षरी र. .एक्केचाळीस लाख स वीस हजार एकशे अडस टु ) पेक्षा २७.९७ % 
कमी)या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३१,२०,६८३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार ु
व  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१९८     िवषय क्रमांक – ३९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरे ु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१अ/कािव/२५४/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
िवषय - अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बैठक यव था करणे (दसरा मजलाु ) 

िवषय क्रमांक ३९चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८१९९     िवषय क्रमांक – ४० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७९/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५ अ वये, प्रभाग क्र.५६ 
येथील अंतगर्त र ते डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. 
(िन.र. .४२,०१,६८१/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे एक्याऐंशी) पेक्षा १९.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ३५,३३,८२४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२००     िवषय क्रमांक – ४१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७८/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, प्रभाग क्र.५४ 
िवशालनगर िपपंळेिनलख येथील मा ती मंदीर पिरसरातील र यांचे डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल 
मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. (िन.र. . २८,०१,१२०/- (अक्षरी र. .अठ्ठावीस लाख एक हजार एकश ेवीस) 
पेक्षा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२३,५५,८८२/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयु ल या िनधार्रीत 
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०१     िवषय क्रमांक – ४२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७७/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाु णे - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२६ अ वये, प्रभाग क्र.५५ 
िपपंळे स दागर व रहाटणी गावठाण येथील र त े हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. (िन.र. . ३९,२१,५६९/- (अक्षरी र. .एकोणचाळीस लाख 
एकवीस हजार पाचशे एकोणस तर) पेक्षा १९.९० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .३२,९८,२३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालाु वधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०२     िवषय क्रमांक – ४३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७६/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१२ अ वये, प्रभाग क्र.४४ 
म ये तपोवन मंदीर व पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन 
प्रा.ली. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अक्षरी र. . प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पेक्षा १९.९० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजू ूर दराने र. .२९,४४,८५३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०३     िवषय क्रमांक – ४४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/४ड/कािव/३७५/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, प्रभाग क्र.५५ 
िपपंळे स दागर, रहाटणी येथील साई सागर कॉलनी, रायगड कॉलनी, भारत कॉलनी पिरसरातील र ते 
हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. 
(िन.र. .४२,०१,६८१/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे एक्याऐंशी) पेक्षा १९.९० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३५,३३,८२४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०४     िवषय क्रमांक – ४५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयुक्त यांचे पत्र क्र.मभां/७/कािव/७६८/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       िचचंवड िवधानसभा मतदार संघातील आमदार थािनक क्षेत्र िवकास कायर्क्रमा अंतगर्त िचचंवड 
िवधानसभा मतदार संघातील अनसिचत जातीु ु  / जमाती या १३,६७६ कुटंबांना प्र येु की दोन याप्रमाणे 
एकण ू २७,३५२ नग लॅ टीक बकेट यापवीर् महानगरपािलकेने ईु .िन.सु.क्र.२१/२०१३-१४ अ वये प्रा त 
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लघ तम िनिवदाकार मेु .सम दी इंड ट्रीज िलृ . यांचेकडन थेट प दतीने िविहत नम यात करारनामा ू ु
क न प्रित नग र. . ७०.९० या लघ तम दराु ने खरेदी करणेस व येणा-या एकण रू . .१९,३९,२५७/- 
(अक्षरी र. .एकोणीस लाख एकोणचाळीस हजार दोनश ेस ताव न) खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०५     िवषय क्रमांक – ४६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार  
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/८/कािव/३३५/२०१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपाचे मिहला / प ष कमर्चाु -यांसाठी पावसाळी सािह य (रेनकोट, रेनसटु) खरेदीकामी िनिवदा 
सचना क्रु .५३/२०१३-१४ अ वये, ऑनलाईन प्रिस द करणेत आली होती. प्रा त िनिवदेमिधल १)मे.लकी 
लॅि टक, मंबई यांना बाब क्रु . १, २, ३, ४, व ७  साठी र. .३१,३३,९१०/- २)मे.सपर लु ॅ ि टक काप रेशन 
यांना बाब क्र. ५ व ६  साठी र. .४,५९,३३५/- यांचेकडील प्रा त लघ तु म दराने खरेदी करणेस व याकामी 
येणा-या एकण रु . .३५,९३,२४५/- (अक्षरी र. .प तीस लाख या णव हजार दोनशे पंचेचाळीस) चे खचार्स 
व यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 अनकल ु ू - १२  प्रितकल ू - ०१ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८२०६     िवषय क्रमांक – ४७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार  
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  – मा.रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/२०/कािव/८१/२०१४ िद.०२/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपाचे औ योिगक प्रिशक्षण कद्र, मोरवाडी करीता आव यक िविवध रॉ मटेिरयल सािह य 
खरेदीबाबत ई-िनिवदा सचना क्रु .३६/२०१३-१४ अ वये, लघ तम िनिवदाकार मेु .रेखा इंिजिनअिरगं वक्सर् 
यांचे एकण ू ३४१ बाबी र. .७,२६,४४५/- २) मे.शेषाद्री अँ ड कंपनी यांचे एकण ू २१७ बाबी र. .१०,६५,८६६/- 
व ३) मे.एस.बी. इलेक्ट्रॉिनक्स यांचे एकण ू १० बाबी र. .८,१०२/- असे एकण रू . .१८,००,४१३/- (अक्षरी 
र. .अठरा लाख चारश ेतरेा) चे खचार्स व यांचेबरोबर करारानामा क न खरेदीस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०७     िवषय क्रमांक – ४८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ड के्षित्रय कायार्लय 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .ड/०२/कािव/५२४/१४ िद.०१/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       िद.३१/०३/२००५ पासन परवाना र  केले या टेिलफोन बथु ु , दध कद्र योजनाु , लोखंडी केिबन व 
गटई कामगार यांना िदले या जागा र ता ं दीकरण व अितक्रमण कारवाईत काढ यात आले या असन ु
सदर यावसायीकांनी िदले या प यावर यांचे वा त य सापडत नस याने सन १९८४ ते २००५ या 
कालावधीतील सदर यावसायीकांकड े असलेली थकबाकी वसल होणे शक्य नाही यामळे महारा ट्र ु ु
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महानगरपािलका अिधिनयम कलम १५२ नसार ड प्रभाग कायार्लयाकडील सोबत या प्रपत्र अ नसार ु ु
एकण ु १२९ यावसायीकांकडील सन १९८४ ते २००५ या कालावधीतील वसल न हो याजोगी थकबाकीची ू
रक्कम पये ६,३९,०३०/- मा. थायी सिमती या मा यतनेे िनलिखत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०८     िवषय क्रमांक – ४९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु    
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१७९/१४ िद.१/९/१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४४ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील देवकर लाझा मागील इंड ट्रीयल भागात पावसाळी गटसर् 
करणेकामी M/S CHOUDHARI CONSTRUCTION (िन.र. . १३,९९,५९६/- (अक्षरी र. .तेरा लाख 
न या नव हजार पाचश े शहा नव) पेक्षा -३९.५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .८,८९,०९३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रु क्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२०९     िवषय क्रमांक – ५० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सुचक – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  – मा.सिनता वाघेरे ु    
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/लेखा/३इ/कािव/१९३/१४ िद.१/९/१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.५९ अ वये, प्रभाग क्र.२९ म ये से.क्र.२ िमनी माकट चौक ते ना या पयर्ंत टॉमर् वॉटर लाईन 
टाकणेकामी M/S CHOUDHARI CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५६०/- (अक्षरी र. .चौदा लाख 
पाचश ेसाठ) पेक्षा -३४.५ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,६३,२३५/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१०     िवषय क्रमांक – ५१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पयार्वरण अिभयांित्रकी 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु    
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/४३७/१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय - मनपा के्षत्रातील मलैाश दीकरण कद्रांना रंगसफेदी करणे व इतरु   थाप यिवषयक कामे करणे(२०१५-१८)  

िवषय क्रमांक ५१ चा िवचार पढील सभेचे वळेी करणेत यावाु . 
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सदर ठराव सवार्नमते ु मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८२११     िवषय क्रमांक – ५२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – वै यकीय मख्य ु कायार्लय 
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पअक/१/कािव/४३७/१४ िद.२/९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
      डॉ. अमोल डबंरेु , क सलटंट ऑ को सजर्न यांना वाय.सी.एम. ग्णालयात मानसेवी क सलटंट 
ऑ को सजर्न या पदावर आदेशाचे िदनांकापासन ु ६ महीने या कालावधीसाठी प्रितमहा र. .१,०००/- 
(अक्षरी र. .एक हजार) एकित्रत मानधनावर नेमणक देणेु स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१२     िवषय क्रमांक – ५३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर   
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचेु  पत्र क्र.मभां/०४/कािव/५५५/१४ िद.०२/०९/२०१४     
   मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपाचे करसंकलन िवभागास आव यक छपाई सािह य खरेदीकामी ई-िन.सु.क्र. ५२/२०१३-१४  

अ वये लघ तम िनिवदाकार ु १)मे.आिशष एटंरप्रायजेस, िचचंवड यांचे एकण ु ०३ बाबी साठी 
र. .१,१४,०००/- व २) मे.अमत मद्रणालयृ ु , िचचंवड यांचे एकण ु १४ बाबी साठी र. .१,९३,११५/- असे 
एकण रु . .३,०७,११५/- दर ि वकत क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले अस याने प्र ततकामी ृ ु ु
केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१३     िवषय क्रमांक – ५४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३४१/१४ िद.२८/८/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा वु  जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४७ 
अ वये, वॉडर् क्र.५५ रहाटणी, िपपंळे सौदागर येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत 
िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.देव क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .२८,०१,११५/- (अक्षरी 
र. .अठठावीस लाख एक हजार एकशे पंधरा) पेक्षा ३६.२८% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .१८,७४,११४/-पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२१४     िवषय क्रमांक – ५५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२१९/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या पाणीपरवु ठा िवभागा या िन.नो.क्र.७/६/२०१४-१५. मधील अ.क्र.४ अ वये, 
जलशद्धीकरण कद्र सेु .२३ येथील ट पा ३ व ४ किरता टडबाय बकवॉश पंप बसिवणेॅ कामी मे. लो यक 
इंिजिनअिरगं कॉप रेशन (िनिवदा रक्कम .- ३४,५२,३९०/- (अक्षरी र. . चौतीस लाख बाव न हजार 
तीनशे न वद) पेक्षा १०.२७ % कमी) या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .३२,५२,७२१/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या  अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत 
येत आहे.   

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

ठराव क्रमांक – ८२१५     िवषय क्रमांक – ५६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२२०/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपा या पाणीपरवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५. मधील अ.क्र.३ अ वये, अशद्ध ु
जलउपसा कद्र रावेत येथील ट पा १ ते ४ अंतगर्त िव यत मोटसर्ची द ती व िरवायिडगं वािषर्क ु ु
पद्धतीने करणेकामी मे.एक्सेल इलेिक्ट्रक स (िनिवदा रक्कम .  ३७,४९,९२६/- (अक्षरी र. . सदोतीस 
लाख एकोणप नासहजार नऊश े स वीस) पेक्षा ११.८० %कमी) दराने या  ठेकेदाराकडन िनू िवदा मंजर ू
दराने र. .३४,७२,८०६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट  

दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील याु   अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१६     िवषय क्रमांक – ५७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप/ु६/कािव/१२२१/१४ िद.०३/०९/२०१४     
िवषय - गवळीमाथा पंपींग टेशन व सेक्टर १० य़ा आवारात देखभाल द ती व थाप य िवषयक ु  

    कामे करणेबाबत... 
िवषय क्रमांक ५७चा िवचार पढील सभेचे वेळी करणेत यावाु . 

सदर ठराव सवार्नमते माु य झाला. 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२१७     िवषय क्रमांक – ५८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.आशा शडगे     अनमोदकु  –  मा.रमा ओ हाळ 

संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३८२/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.३/२०१४-१५. मधील अ.क्र.१ अ वये, प्रभाग क्र.४५ 
म ये थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटरप्रायजेस (िन.र. . २२,४०,८९६/- (अक्षरी 
र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठश ेशहा नव) पेक्षा ४४.००% कमी) या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ू
दराने र. .१३,१७,६४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट  

दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधु नकारक राहील या  अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१८     िवषय क्रमांक – ५९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर    अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/४ड/कािव/३८३/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.३/२०१४-१५. मधील अ.क्र.९ अ वये, प्रभाग क्र.४७ 
म ये काळेवाडी म ये िठकिठकाणी पे हींग लॉक बसिवणे व थाप य िवषयक कामे करणेकामी 
मे.मोटवानी & स स ् (िन.र. .२१,००,१२४/- (अक्षरी र. .एकवीस लाख एकशे चोिवस) पेक्षा ४६.०० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .११,९०,७७०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या  अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२१९     िवषय क्रमांक – ६० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड    अनमोदकु  – मा.अतल िशतोळेु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३४४/१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय - कासारवाडी मलशद्धीकरण कद्रांतगर्तु , इंद्रायणीनगर येथील प्रभाग क्र. २९ म ये से.क्र.७ व १०  

मधील जलिन:सारण यव थेम ये सधारणा करणेु बाबत...  

िवषय क्रमांक ६०चा िवचार सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२२०     िवषय क्रमांक – ६१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – ई-ग हनर् स 
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी     अनमोदकु  –मा.सिनता वाघेरेु .  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .ई-ग हनर् स/७/कािव/८०/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       SARATHI- An effort to connect Citizens with City Manager संगणक प्रणालीचे प्रभावी 
वापराबाबत दे यात आलेला Smart City 2014 हा पर कार ि वकारणेसाठी िदु .१८/०७/२०१४ रोजी 
महानगरपािलकेचे प्रितिनधी हणन ीमतीू .मोिहनी लांड,े मा.महापौर यांनी नवी िद ली येथे जाणेस 
िनवास खचर्, थािनक प्रवास खचर् व िवमान प्रवास खचर् असे एकण रू . .३९,२३२/- (अक्षरी र. . 
एकोणचाळीस  हजार दोनशे ब तीस) यांनी वत: खचर् केला अस याने सदरची रक्कम मा.महापौर 
प्रवास खचर् या लेखािशषार्व न खचीर् टाकणेस व सदरचा खचर् यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२२१     िवषय क्रमांक – ६२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व जलिन सारण ु  
सचक ु – मा.गणेश ल ढे     अनमोदकु  – मा.सदग  कदमु    
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३४३/१४ िद.१/९/२०१४     
िवषय - वॉडर् क्र.४६ िवजयनगर येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत िठकाणी  

    जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत...      
िवषय क्रमांक ६२चा िवचार सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव क्रमांक – ८२२२     िवषय क्रमांक – ६३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.संगीता भ डवे    अनमोदकु  – मा.आशा शडगे  
संदभर्:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१/कािव/७२९/१४ िद.१/९/२०१४     
   मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागा या िन.नो.क्र.२१/२०१३-१४ मधील अ.क्र.८ अ वये, ब प्रभागात 
िपपंरी रे वे टेशन ते मंबई पणे हायवे वरील िफनोलेक्स कंपनी चौक व डॉु ु .बाबासाहेब आंबेडकर 
चौकापयर्ंत ४ मी. ं दीचा फटपाथ करणेकामी मेु .महद्र एम. भालेराव (िन.र. .८,४०,३६०/- (अक्षरी 
र. .आठ लाख चाळीस हजार तीनशे साठ) पेक्षा ३७.३५ % कमी) या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .५,५२,८१०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट  

दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील याु   अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर  
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक –८२२३     िवषय क्रमांक – ६४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.रमा ओ हाळ    अनमोदकु  – मा.शांताराम भालेकर  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२३०/१४ िद.२०/८/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ 
अ वये, प्रभाग क्र.८ िव यानगर प्रभागातील रामनगर द तनगर म ये गटसर् द ती करणेकामी ु M/S 

VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१४,००,५६०/- (अक्षरी र. .चौदा लाख पाचश ेसाठ) 
पेक्षा -३६.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,३८,५२९/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –८२२४     िवषय क्रमांक – ६५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२५६/१४ िद.२/९/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
       मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१११ अ वये, प्र.क्र.१९ 
वा हेकरवाडी येथील िठकिठकाणी पावसाळी पा याचा िनचरा करणेकामी पाईप टाकणे व चबर द ती ु
करणेकामी मे. यंकटे वरा क ट्रक्शन (िन.र. . २२,४०,५७०/- (अक्षरी र. .बावीस लाख चाळीस हजार 
पाचश ेस तर) पेक्षा ३६.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१५,०१,४२८/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –८२२५     िवषय क्रमांक – ६६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.अतलु िशतोळे    अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२३१/१४ िद.२०/८/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९६ अ वये, 
प्रभाग क्र.८ िव यानगर येथे थाप य िवषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु M/S VYANKATESHWARA 

CONSTRUCTION  (िन.र. . २२,४०,८९६/- (अक्षरी र. .बावीस लाख चाळीस हजार आठश ेशहा नव) पेक्षा -
३६.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१५,०१,६४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु ु
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बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –८२२६     िवषय क्रमांक – ६७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – थाप य  
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु     अनमोदकु  – मा.गणेश ल ढे  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था/िन/१अ/कािव/२५५/१४ िद.०२/०९/२०१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६० अ वये, प्रभाग क्र.२६ 
मधील गटसर् व ना याची व इतर द ती िवषयक कामे करणेकामी मेु . यंकटे वरा क ट्रक्शन 
(िन.र. .१६,८०,६७२/- (अक्षरी र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा तर) पेक्षा ३६.१८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ११,२६,२३५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीु त केले या बेसीक दराम ये 
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२२७     िवषय क्रमांक – ६८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार 
सचक ु – मा.सदग  कदमु     अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे   
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्रु .मभां/०४/कािव/५५९/१४ िद.०३/०९/२०१४     
   मा.सहआयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
       मनपाचे वै यकीय िवभागांतगर्त कटंब क याण िवभागास िविवध छपाई सािह य खरेदीबाबत ईु ु -
िन.सु.क्र.११/२०१४-१५ अ वये, प्रा त लघ तम िनिवदाकार ु १)मे.आिशष एंटरप्रायजेस, िचचंवड यांचे एकण ू
०१ बाबी साठी र. .२६,५५०/-, २)मे.जय गणेश ऑफसेट, पणे यांचे एकण ु ू ०१ बाबी साठी र. .१३,०५०/- 
व ३)मे.अमत मद्रणालयृ ु , िचचंवड यांचे एकण ू १० बाबींसाठी र. .१,०३,४३५/- असे एकण रू . .१,४३,०३५/- 
(अक्षरी र. . एक लाख त्रचेाळीस हजार प तीस) दर ि वकत क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले ृ ु
अस याने प्र ततकामी केले या संिवदेची मािहती अवलोकृ न करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले -  
          
ठराव क्रमांक – ८२२८     िवषय क्रमांक – ६९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – भिम आिण िजंदगीू   
सचक ु – मा. गणेश ल ढे         अनमोु दक – मा. रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./भिजू /४/कािव/८७१/२०१४ िद.९/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   भिम आिण िजंदगी िवभागाकरीता मेू . टाटा मोटसर् िल. यांचे कडन निवन समो ू ु (TATA Sumo 

Gold Ex BS IV) थेट प दतीने करारनामा न करता खरेदी करणेस व या कामी येणारा खचर् र. . 
५,२६,२१४/- (अक्षरी र. . पाच लाख स वीस हजार दोनशे चौदा फक्त) चे खचार्स व सदरची रक्कम 
आगाऊ अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२२९     िवषय क्रमांक – ७० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग - मख्यलेखापिरक्षकु   
सचक ु – मा. गणेश ल ढे         अनमोदकु  – मा. रमा ओ हाळ  
संदभर्:- मा.सहआयक्त यां याकडील जाु .क्र./मभां/५/कािव/७७२/२०१४ िद.३/०९/२०१४. 
   मा.सहआयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
  मनपाचे मख्यलेखापिरक्षक यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी आव यक संगणक सािह य ु
खरेदीकामी कोटेशन नो.क्र.२३/२०१४-१५ अ वये लघ तम कोटेशनधारक मेु . धम एंटरप्रायजेस, पणे यांचे ु
आव यक आयपड ॅ (Apple) व आयपड क हर खरेदीकामी एकण रॅ ु . .५९,६००/- दर ि वकत क न यांचे ृ
बरोबर करारनामा करणेत आलेला अस याने प्र ततकामी केले या संिवदेची मािहतीचे अवलोकन ु
कर यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२३०     िवषय क्रमांक – ७१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – सावर्जिनक वाचनालय  
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.अित.आयक्त यां याकडील जाु .क्र./सावा/२/कािव/१२१/२०१४ िद.९/०९/२०१४. 
   मा.अित.आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका सावर्जिनक वाचनालय िवभागांतगर्त चालिव या जाणा-या 
अ णाभाऊ साठे पधार् परीक्षा कद्रासाठी प्रकाशक मे. टडी सकर् ल यांचकडन ू ८६ प तकांचे िकमतीवर ु ं
५०% सवलत व मे.द.यिनक ऍकडमी यांचेकडन ु ूॅ

़ ८२ प तकाचे िकमतीवर ु ं ४५% सवलत व मे. के सागर 
यांचेकडन ू ११६ प तकांचे िकमतीवर ु ं ३०% सवलत याप्रमाणे एकण ु २८४ प तके एकण सवलत िकमत ु ु ं
रक्कम .३७,७८०/- या प्रमाणे ख्ररेदी करणेस तीन कोटेशन पैकी ‘से फ हे प पि लकेशन पणेु ’ 
यांचेकडन ु १२% सवलत (सटु ) दराने एकण रु . .१,२९,०६३/- याप्रमाणे र. .१,६६,८४३/- ची प तके खरेदी ु
थेट प दतीने करारनामा न करता करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२३१     िवषय क्रमांक – ७२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील ‘ड’प्रभाग मख्यालयातील कामां या तरतदीम ये ु ु
प्र तावात नमदप्रमाणे ू फेरबदल करणेस मा यता दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .३२,३४,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२३२     िवषय क्रमांक – ७३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – जलशद्धीकरण कद्र सेु .क्र.२३  
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./पापु/जशकुे/१२७५/२०१४ िद.०६/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका जल श दीकरण कद्र सेु .क्र.२३ पाणी श दीकरण प्रिक्रयेसाठी ु
द्रव प व पातील पॉली अ यिमनीअम क्लोराईडची आव यकता िवचारात घेऊन िनिवदा अटी व ु
शतीर्नसार ु ५०% जादा पिरमाण परिवणेसाठी या प्र तावास मा यता घे यात आली असन सदर ु ू
प्र तावाम ये चकीने िनिवदाु  दरा ऐवजी अंदाजपत्रकीय दर घे यात आला व यास मा. थायी सिमती 
ठराव क्र. ७७९६ िद. २२/०८/२०१४ अ ये मा यता िमळाली आहे. पॉली अ यिमिनअम क्लोराईडचा ु
अंदाजपत्रकीय दर र. . १२,२००/- प्रती मे.टन असन िनिवदा दर रू . .१२,६००/- प्रती मे.टन आहे. िनिवदा 
अटी व शतीर्नुसार आव यकता अस यास िनिवदा दराने ५०% जादा पिरमाण परिवणेची अट िनिवदेम ये ु
अंतभर्त आहेु . यासाठी मा. थायी सिमती ठराव क्र.७७९६.२२/०८/२०१४ अ वये मा यता प्रा त 
प्र तावाम ये िनिवदा दर र. . १२,६००/- प्रमाणे ४७० मे.टन साठी र. .५९,२२,०००/- अशी द ती करु णेस 
मा यता दे यात येत आहे.   

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

ठराव क्रमांक – ८२३३     िवषय क्रमांक – ७४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील‘क’क्षेित्रय कायार्लयांतील 
प्र तावात नमद ू कामां या तरतदी वगर् करणेस मा यता दे यात येत आहेु . (वाढ/घट र. .२१,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२३४     िवषय क्रमांक –७५  
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील प्र तावात नमदप्रमाू णे 
कामां या तरतदी वगर् करणेस मा यता दे यात येत आहेु .  (वाढ/घट र. .५,१०,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२३५     िवषय क्रमांक – ७६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४      
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील प्रभाग २९ इंद्रायणीनगर 
मधील डांबरीकरण कामासाठी प्र तावात नमदप्रमाणे ू कामां या तरतदी वगर् करणेस मा यता दे यात येत ु
आहे.    (वाढ/घट र. .९३,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२३६     िवषय क्रमांक – ७७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील प्रभाग १९ मधील 
कामां या प्र तावात नमदप्रमाणे ू तरतदी वगर् करणेस मा यता दे यात येत आहेु . (वाढ/घट र. .२,६०,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२३७     िवषय क्रमांक – ७८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. भ डवे संिगता 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८१२२ िद.२/०९/२०१४ मधील‘अ के्षत्रीय कायार्लयाम ये’हा मजकर ू
वगळ यात यावा व या ऐवजी ‘फ के्षत्रीय मख्यालयाम येु ’हा मजकर समािव ट कर याची द ती ू ु
कर यात यावी. तसेच प्रपत्र मधील‘इ के्षत्रीय कायार्लयातील’हा मजकर वगळ यात यावा व या ू
ऐवजी‘फ के्षत्रीय मख्यालयातीलु ’हा मजकर समािव ट कर याची द ती करणेस मा यता दे यातू ु  येत 
आहे. तसेच मा. थायी सिमती ठराव क्र.८१४८ िदनांक २/९/२०१४ म ये “सदरची तरतद मनपा ू
अंदाजपत्रकीय भसंपादन खचार्त घट ू र. .६,३४,५०,०००/- क न वगर् कर यात यावी”, हा मजकर ू
समािव ट कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव क्रमांक – ८२३८     िवषय क्रमांक – ७९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील‘फ’प्रभागातील थाप य 
िवकास कामां या तरतदीम ये ु प्र तावात नमदप्रमाणे ू वाढ घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
         (वाढ/घट र. .५५,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२३९     िवषय क्रमांक – ८० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् सािह य भांडार  
सचक ु – मा. गणेश ल ढे         अनमोदकु  – मा.ओ हाळ रमा 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र.मसाभां/४/कािव/    /२०१४ िद.०६/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम ग्णालयाम ये कॉलेज ऑफ िफजीिशयन ऍ़ ड 
सजर्न, मंबई ु (सी.पी.एस.) या अिभमत िव यापीठा या ११ वै यिकय शाखां या M.B.B.S. नंतर या 
सी.पी.एस. िड लोमा कोससकरीता आव यक असणा-या मख्य पीु .जी. िटचसर् व अिसस टट पी.जी.िटचसर् 
करीता प्र तावात नमदू  यादीतील डॉक्टरांची मानसेवी पदावर र. . ५,०००/- प्रितमिहना िद.१/०९/२०१४ त े
िद. २८/०२/२०१५ या सहा मिहने कालावधीसाठी नेमणक करणेकामी व यासाठी येणाु -या खचार्स 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२४०     िवषय क्रमांक – ८१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा.संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आथीर्क वषार्मधील प्र तावात नमदप्रमाणे ू
तरतदीम येु  वगीर्करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.   (वाढ/घट र. .१,५०,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२४१     िवषय क्रमांक – ८२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. संिगता भ डवे  
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणीनगर 
मधील डांबरीकरण कामां या प्र तावात नमदप्रमाणे ू तरतदीम ये वगीर्करण करणेस मा यता दे यात येत ु
आहे.    (वाढ/घट र. .९३,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२४२     िवषय क्रमांक – ८३ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४  

सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र.पाप/ु६/कािव/११३४/२०१४ िद.१६/०८/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.२०/२०/२०१३-१४ मधील 
अ.क्र. १९ अ वये जलक्षेत्र क्र. बी/१ अंतगर्त एम.बी.क प िकवळे येथील घोिषत झोपडपट्टी भागात पाणी ॅ
परवठा सधारणा कु ु र यासाठी नवीन डी.आय. पाईपलाईन टाकणेकामी मे. बालाजी इंिजिनअसर् (िनिवदा 
रक्कम . ४६,६१,५०६/- (अक्षरी शेहचाळीस लाख एकस ट हजार पाचशे सहा फक्त) पेक्षा १८.५०% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ३९,८९,०८४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसारु  व िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलामानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
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दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहेू . 

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

ठराव क्रमांक – ८२४३     िवषय क्रमांक – ८४ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४  

सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./पापु/६/कािव/१२८३/२०१४ िद.०६/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र. १ अ वये मनपाचे जलश दीकरण कद्र सेु . २३ येथील पंिपगं मिशनरीचे व कंट्रोल पनेलचे वािषर्क ॅ
देखभाल द तीचे कामे करणेकामी मेु . लो यक इंिजिनअिरगं कोप रेशन (िनिवदा रक्कम . 
४४,३१,१५७/- (अक्षरी चौरेचाळीस लाख एकतीस हजार एकश ेस ताव न फक्त) पेक्षा १२.०६% कमी दराने 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ४०,९१,५९७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलामानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता दे यात येत आहेू . 

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

ठराव क्रमांक – ८२४४     िवषय क्रमांक – ८५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४  

सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./पापु/६/कािव/१२८४/२०१४ िद.०६/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयुक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणे - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या पाणी परवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र. ५ अ वये अश द जलउपसा कद्र रावेत येथील पंपगहातील ट पा ु ृ १ व २ अंतगर्त पंिपगं 
मिशनरीची वािषर्क प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मेु . लो यक इंिजिनअिरगं कोप रेशन (िनिवदा 
रक्कम .४६,१८,१०१/- (अक्षरी शेहचाळीस लाख अठरा हजार एकशे एक फक्त) पेक्षा ०५.३०% कमी या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .४५,९२,००८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भावाढ कलमानसार मटेिरयल या िनधीर्िरतु  केले या बेसीक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू रणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२४५     िवषय क्रमांक – ८६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. भ डवे संिगता 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकातील प्र तावात नमद ू कामां या 
तरतदीु  वगर् करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .१५,७२,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
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ठराव क्रमांक – ८२४६     िवषय क्रमांक – ८७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. भ डवे संिगता 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िप.ंिच.ंमनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.०३/२ सन २००८-०९ नसार औधं रावेत ु
र याची सधारणा करणे भाग ु २ कामाची िनिवदा र. . ३७,०२,१८,७५८/- अिधक ८.२५% जादा दराने व 
करारना यातील अटी शतीर्नसार िनिवदा रक्कमे या ु १०% भाव वाढ/घट दे यास मा. थायी सिमती सभा 
क्र. ६०७८ िद.२६/०८/२००८ नसार मा यता दे यात  आली आहेु . थायी सिमती ठराव क्र. ६१८६ िद. 
०२/०९/२००८ नसार िनु .नो.क्र.०३/२ सन २००८-०९ या झाले या कामासाठी भाव वाढ/घट फरक १५% 
पयर्ंत अदा केलेले आहे. औधं रावेत र ता भाग क्र. २ हा रक्षक चौक ते साई चौकापयर्ंत संरक्षण 
िवभागा या ह ीतन जात आहेू . र या या जागेचा मोबदला संरक्षण िवभागाला अदा के यानंतर 
र या या दो ही बाजने ल करा या िविवध िवभागां या जागेत काम करत असतांना या या ू
िवभागाप्रमखांकडन प्र येक वेळेस परवाु ू नगी घेऊन संरक्षण खा यावर वळेेनसार व अटी नसार काम ु ु
कर यात येत आहे. स या ९०% काम पणर् झाले असन मख्यतु ू ु : र याचे अिंतम थरांचे डांबरीकरणाचे 
काम करावयाचे आहे. या कामा या िनिवदा ि वकत रक्कमे या ृ १९% पयर्ंत भाव वाढ/घट फरकाची 
रक्कम होणार आहे. यापवीर् ु १५% भाववाढ फरकास मा यता िमळाली आहे. यापढील ु ४% (१.६० कोटी) 
हणजेच एकण ु १९% पयर्ंत भाव वाढ/घट अदा करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२४७     िवषय क्रमांक – ८८ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४     िवभाग - पशवै यु कीय 
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड        अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./प.वै/२/कािव/४७१/२०१४ िद.०९/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या प्राणी संग्रहालयातील सपर्-पक्षी तसेच शहरामधील व य प्राणी 
िवषयक कामांचे यव थापनाकरीता संचालक हे पद मानधनावर भरणे आव यक आहे. कद्रीय िचडीयाघर 
प्रािधकरण, नवी िद ली यां यादेखील प्राणी संग्रहालयाचे दैनंिदन यव थापनाकामी संचालक पद भरणे 
आव यक अस या या सचना आहेतु . याअनषंु गाने सपर्-पक्षी यव थापनाचा प्रदीघर् अनभव असलेले ीु . 
अिनल सखाराम खैरे यांची र. . ४०,०००/- प्रितमाहे एकित्रत मानधनावर ६ मिहने कालावधीकिरता 
िनयक्ती कर यास ु मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२४८     िवषय क्रमांक – ८९ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा.संगीता भ डवे 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
   मा. थायी सिमती ठराव क्र.७७३२ िद.२/८/२०१४ र  कर यात यावा व सोबतचे प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे मनपा अंदाजपत्रकात वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .११,००,०००/-)  

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८२४९     िवषय क्रमांक – ९० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. सं या गायकवाड        अनमोदकु  – मा. भ डवे संिगता 
संदभर्:- मा.सं या गायकवाड व मा.भ डवे संिगता यांचा प्र ताव. 
   िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५चे अंदाजपत्रकातील ‘इ’के्षित्रय कायार्लयातील 
कामां या तरतदीम ये ु प्र तावात नमद ू फेरबदल करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
    (वाढ/घट र. .११,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८२५०      िवषय क्रमांक – ९१ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४      िवभाग – मा यिमक  
सचक ु – मा.िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र./मा य/िश/३/कािव/१८०/२०१४ िद.०९/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयुक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणे -  

िपपंरी िचचंवड मनपा मा यिमक िशक्षण िवभागातंगर्त चाल शैक्षिणक वषर् ू २०१४-१५ म ये ४ 
मा यिमक िव यालयात इ. ८ वी व इ. ९ वी या िव या यार्ंना ह ताक्षर सधारणे बाबतचा प्रक पु  चाल ू
करणेस मा यता देवन ू १०० िव याथीर् लाभ घेणार असतील तर र. . १२,०००/- व यापेक्षा जा त 
असतील तर र. . १५,०००/- प्रित महा एकित्रत मानधन संबंिधत मागर्दशर्कांना आदेश या तारखेपासन ू
माचर् २०१५ पयर्ंत अदा करणेस व येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ८२५१      िवषय क्रमांक – ९२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४      िवभाग - कायर्शाळा 
सचक ु – मा. िवनायक गायकवाड         अनमोदकु  – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यां याकडील जाु .क्र.काशा/१/कािव/९३७/२०१४ िद.०६/०९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस के याप्रमाणेु  - 
   िपपंरी िचचंवड मनपाचे उ यान व पाणी परवठाु  िवभागांकरीता प्र येकी ०२ नग या प्रमाणे एकण ु
०४ नग ( या पकैी ०२ नग वॉटर टकर वर निवन ॅ ५HP िडझले इंिजन सह पंपसेट बसिवणे) वॉटर टकर ँ
वाहने चािससवर केबीन व १०,००० िलटर क्षमतचेे पा या या टाकीचे बांधणीसह मनपा पेिसिफकेशन 
नसार परवठा करणेकामी कायर्शाळा िवभागाकडील िनु ु .नो.क्र.०२/२०१४-१५ चे अ वये मे. आवटे फब्रीकेटसर् ॅ
ऍ ड ऑटोमोबाईल वक्सर्, िकवळे पणे यांचे बरोबर करारनामा क न खरेदी करणेस वु  याकामी येणा-या   
र. . १,०५,३८,३९३/- चे खचार्स मा यता दे यात येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ८२५२       िवषय क्रमांक – ९३  
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.संिगता भ डवे           अनमोदक ु – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:-  मा.संिगता भ डवे व मा.सिनता वाघेरे यांचा प्र तावु ... 
    मा. थायी सिमती सभा ठराव क्र.७०९२ िद.१७/०६/२०१४ र  क न प्र तावात नमद केलेप्रमाणे ु
सधारीत तरतदी वगीर्करण करणेस मा यता देणेत  येत आहेु ु . (वाढ/घट र. .४५,००,०००/-)    

सदर ठराव सवार्नमते मा यु  झाला. 
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ठराव क्रमांक –  ८२५३           िवषय क्रमांक – ९४  
िदनांक – ०९/०९/२०१४      िवभाग– पाणीपरवठा व जलिन सारणु  
सचक ु – मा.गणेश ल ढे            अनमोदक ु – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन/२/कािव/३६४/१४ िद.५/९/२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 

   मनपा या पाणीपरवठा व जलिन सारण ु िवभागाकडील िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.२१ अ वये, वॉडर् क्र६० ममतानगर ग ली नं.४ येथे मख्य ग व निलका टाकणेकाु ु मी मे.बी.पी. 
खोडदे ऍ ड कंपनी (िन.र. .४२,०१,५३९ /- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार पाचशे एकोणचाळीस) 
पेक्षा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू  र. .२६,४२,५५८/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत ू
आहे. 

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

ठराव क्रमांक –  ८२५४          िवषय क्रमांक ९५ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदक ु – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर्:-  मा.गणेश ल ढे व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 
    प्र तावात नमदू केले या खेळाडंूना आिथर्क मदत देणेत यावी. १) महादेव ीपती 
भजबळु ,िगनीज बकु  रेकॉडर् हो डर (िद ८/९/२०१३ रोजी टेनीसचे २३ बॉल डा या हाता या तळहातावर 
२३.०० सेकंदापयर्ंत तोलले व इटली या Mr.Silvo Sabba यां या २२ बॉलचे रेकॉडर् बे्रक केले व िव व 
िवक्रम के याबददल) तसेच खालील ८ खेळाडू यांनी ३० ऑग ट २०१४ रोजी मलेिशया येथे आंतररा ट्रीय 
योगासन पधत यश प्रा त केले असनू थायी सिमती म ये स कार करणेस व आिथर्क मदत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

१) वरदा देशपांड े
२) सलोनी जाधव 
३) नेहा काळे 
४) ऋषीकेश मोरे 
५) सशांत तरवडेु  
६) जतीन आ हाड 
७) देवद त भारदे 
८) ेया कंधारे 

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

ठराव क्रमांक –  ८२५५           िवषय क्रमांक – ९६ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनता वाघेरे व माु .संिगता भ डवे  यांचा प्र ताव... 
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    मा. थायी सिमती सभा ठराव क्र.७९८५ िद.२५/०८/२०१४ र  क न प्र तावात नमद केलेप्रमाणेु  
सधारीत तरतदी वगीर्करण करणेस मा यता देणेत  येत आहेु ु .  (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)   

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

ठराव क्रमांक –  ८२५६           िवषय क्रमांक ९७ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.संिगता भ डवे           अनमोदक ु – मा.सिनता वाघेरेु  

संदभर्:- मा.संिगता भ डवे व मा.सिनता वाघेरे यांचा प्र तावु ... 
   मनपा या प्राथिमक िशक्षकांना मनपा कमर्चा-यांप्रमाणेच महागाई भ ता अदा करणेचे 
धोरणानसार अदा करणेस व या कामी येणाु -या प्र यक्ष खचार्स मंजरी देणेू त यावी. शासनाकडन येणाू -या 
अनदाना या रकमेु ची वाट न पहाता फरकासह रक्कम अदा करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ तांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

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

ठराव क्रमांक – ८२५७           िवषय क्रमांक – ९८  
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.िवनय गायकवाड           अनमोदक ु – मा.सदग  कदमु  

संदभर्:-  मा. िवनय गायकवाड व मा.सदग  कदम यांचा प्र तावु ... 
    मा. थायी सिमती ठराव क्र.---िद.---- रदद कर यात यावा व मा.आयक्त यांचे ु       
जा.क्र. थायी/िन/१अ/कािव/२०७/१४ िदनांक १९/८/२०१४ अ वये कायर्वाही कर यास मंजरी देणेस मा यता ू
देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२५८      िवषय क्रमांक – ९९   
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा. िवनय गायकवाड           अनमोदक ु – मा. प्रसाद शेटटी 
संदभर्:-  मा. िवनय गायकवाड व मा. प्रसाद शेटटी यांचा प्र ताव... 
   मा. थायी सिमती ठराव क्र.---िदनांक---रदद कर यात यावा व मा. आयक्त यांचे जावक क्रु . 
था/लेखा/३क/कािव/२१३/१४ िद. २१/८/२०१४ अ वये कायर्वाही करणेस मंजरी देणस मा यता देणेत येत ू
आहे. 

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

ठराव क्रमांक –  ८२५९           िवषय क्रमांक –  १०० 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.सिनता वाघेरे व माु .संिगता भ डवे  यांचा प्र ताव... 
      दापोडी येथील  “ आई “  उदयान ी. साई समथर् वयंसेवी सं थेला ११ मिहने कालावधी करीता 
योग्य या अशंत: सेवाश क त वावर देखभाल संरक्षणा कामी देणेस व या कामी येणाु -या प्र यक्ष 
खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक – ८२६०           िवषय क्रमांक – १०१  
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:- मा.सिनता वाघेरे व माु .संिगता भ डवे  यांचा प्र ताव... 
      फगेवाडी वाखारे चाळु , संजय नगर वामी समथर् मठ व कंदन नगर येथील संडास मनपा दराने ु
ी. साई समथर् वयंसेवी सं थेस ११ मिहने कालावधीकरीता दैनंिदन साफ सफाई कामी दे यास व 
याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत  आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८२६१           िवषय क्रमांक – १०२ 
िदनांक – ०९/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनता वाघेरेु           अनमोदक ु – मा.सं या गायकवाड 
संदभर्:-  मा.सिनता वाघेरे व माु .सं या गायकवाड यांचा प्र ताव... 
    “SARTHI-An effort to connect Citizens withCity Manager संगणक प्रणालीचे प्रभावी 
वापराबाबत दे यात आलेला Smart City 2014 हा पर कार ु वीकारणेसाठी िद. १८/०७/२०१४ रोजी 
महानगरपािलकेचे प्रितिनधी हणन ीमती मोिहनी लांडेू , मा. महापौर यांनी नवी िद ली येथे जाणेस 
िनवास खचर्, थािनक प्रवास खचर् व िवमान प्रवास खचर् असे एकण रु . . ३९,२३२/- ( अक्षरी र. . 
एकोणचाळीस हजार दोनशे ब तीस फक्त )  यांचे िवमान प्रवास खचर् र. . २६,३२३/- (अक्षरी र. . 
स वीस हजार ितनश ेतेवीस फक्त ) Radiant Airlinks Pvt. Ltd. यांनी व िनवास व अंतगर्त वाहतकू  
खचर् र. .१२,९०९/- (अक्षरी र. .बारा हजार नऊशे नऊ फक्त) Prasanna Purple Mobility Solution 
P. Ltd. यांनी केले अस याने यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 
    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 

                                  सभापती  
                                   थायी सिमती 

           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
              िपपंरी - ४११ ०१८. 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८ नगरसिचव िवभाग, 

 क्रमांक - नस/४/कािव/७७८/२०१४ 
िदनांक - १२/०९/२०१४ 

 
                                                                नगरसिचव                    

                           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                    िपपंरी - ४११ ०१८. 

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


