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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,िपंपरी-४११ ०१८. 

मा.ःथायी सिमती 
कायर्पिऽका बमांक - ६५ 

सभावृ ांत 

िदनांक - १८/०६/२०१३       वेळ -  दपुारी ३.00 वाजता 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा 
मगंळवार, िदनांक १८/०६/२०१३ रोजी दपुारी ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचिं 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.चिंकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ४)    मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
५)    मा.छाया जगन्नाथ साबळे  
६) मा.सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि  
७) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
८)     मा.महेशदादा िकसन लांडगे 
९) मा.बारणे माया संतोष  

१०)  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
११) मा.कदम सदगुरु महादेव  
१२)   मा.भोंडवे सिंगता राजेंि 
१३)  मा.शेंडगे आशा सखुदेव 
 

यािशवाय मा.झरेु Ð सह आयु , मा.गायकवाड,मा.कारचे, मा.कुलकण ,मा.ढेरे, 
मा.दरुगडेु - सहा. आयु , मा.गावडे Ð नगरसिचव,मा.कांबळे Ð ू शहर अिभयंता, 
मा.सरुगुडे - िवकास अिभयतंा,  मा.भोसले Ð मखु्यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख Ð 
ू.आरोग्य वै िकय अिधकारी, मा.डॉ.अिनल रॉय Ð ू.अित. वै िकय अिधकारी, 
मा.दधेुकर, मा.ढगे,मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव,मा.िचंचवडे मा.किपले,मा.थोरात, 
मा.साळवी,मा.लडकत,मा.खाबडे, मा.िपरजादे,मा.दांगट, मा.स यद, मा.बरशे टी - 
कायर्कारी अिभयतंा, मा.कांबळे Ð ू. िशक्षण अिधकारी (माध्यिमक), मा.डॉ.गोरे Ð 
पशुवै िकय अिधकारी, मा.गायकवाड Ð जनसपंकर्  अिधकारी  हे अिधकारी सभेस 
उपिःथत होते.  

----------------- 
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उपिःथत सन्मा.सदःयांचे संमतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 

दाखल करुन घेणेत आले :- 
 
 

िवषय बमांक -३८) कामगार कल्याण अिधकारी यांना नवी िदल्ली ूवासखचर्  

    अदा करणेबाबत.. 
 

िवषय बमांक -  ३९)  ड ूभागातील उ ानाचे ःथापत्य व उ ान िवषय  

                    नतुनीकरणाचे काम करणेबाबत....मा.सषुमा तनपुरे,  

                    मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव 

 
िवषय बमांक -  ४०)  ूभाग ब.६० सांगवी गावठाण मध्ये पुव च्या वॉडर् ब.९१  

  ूमाणे मॉडेल वॉडर् िवकसीत करणेबाबत..मा.सषुमा  

  तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक -  ४१) सन २०१३ -१४ च्या अथर्संकल्पातील ब ूभाग व  

मखु्यालयातील तरतुदींमध्ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुषमा 
तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक - ४२) वॉडर् ब.१३ िदघी येथे िठकिठकाणचे रःते खडीकरण व बी.बी.एम  

करणेबाबत.. मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक - ४३)  सन २०१३ -१४ च्या अथर्सकंल्पातील ड ूभाग व ड  

मखु्यालयातील कामांच्या तरतुदीमध्ये फेरबदल  

करणेबाबत..मा.सषुमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक - ४४) थेरगाव बोट क्लब उ ान येथील झुकझुक गाडी भाडे तत्वावर  

चालिवण्यास देणेबाबत.. मा.सषुमा तनपुरे, मा.शकंुतला धराडे  

यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक - ४५) िपंपरी िचचंवड मनपाच्या माध्यिमक िव ालयातील माध्यिमक  

शालांत परीके्षत ूथम येणा-या िव ाथ्यास पािरतोिषक 
देणेबाबत..मा.आशा शेंडगे,मा.िवनया तापकीर यांचा ूःताव.. 
 

िवषय बमांक - ४६) मनपाचे वायसीएम रुग्णालयातील कॅथलबॅ /सी.टी.ःकॅन यऽंणा  

चालिवणेबाबत..मा.आशा शेडगे,मा.माया बारणे यांचा ूःताव.. 
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---------- 
                
 
 
ठराव बमांक Ð ३५४२       िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३            िवभाग Ð ब ूभाग ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर           अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/बू/४/कािव/२१२/२०१३  
       िद.२०/५/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

ःथापत्य ब ूभाग/मुख्यालय या िवभागातील ूभाग ब.१८ िकवळे मधील कामांचे 
सन २०१३-१४ चे अदंाजपऽकातील उपलब्ध तरतुदी मध्ये ूःतावात नमदु केल्याूमाणे 
वाढ/घट करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  (र.रू.५५,००,०००/- वाढ/घट) 

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

ठराव बमांक Ð ३५४३         िवषय बमांक Ð २ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð लेखा 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे       अनमुोदक Ð मा.सदगरुु कदम 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.लेखा/१/कािव/३१०/२०१३िद.६/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

ौी.ूशांत यंबक अरण्यकल्ले सेवािनवृ  लेखािधकारी यांना बँक ताळमेळ 
कामकाजाकिरता िद.२४/४/२०१३ पासनू िद.२३/१०/२०१३ अखेर ६ मिहन्यांकिरता 
र.रू.२५,०००/- मानधनावर िनयु ी देणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५४४             िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३        िवभाग Ð पयार्वरण अिभयांिऽकी 
सचुक Ð मा.माया बारणे       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.सह शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.पअक/१/कािव/१६६/२०१३िद.१०/६/२०१३.    
       मा.सह शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/५/१८/ २०१२-१३ 
मधील अ.ब.४ अन्वये, िपं.िच.ंमनपातील मलैाशुध्दीकरण कें िांच्या िसमािभतंीची उंची 
वाढवणे व अनषुंिगक ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.९,३२,७६५/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार सातशे पास ] पेक्षा १०.८० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड यांचे मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 



 4
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव बमांक Ð ३५४५         िवषय बमांक Ð ४ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       िवभाग Ð जनता संपकर्  व ःवागतकक्ष 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. आशा शेडगे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जसं/५/कािव/३४२/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या जनतासपंकर्  िवभागामाफर् त आयोिजत कायर्बमांचे तसेच िविवध 
िवभागाकडील अितबमण कारवाई, सव्ह इ.चे िव्हडीओ शुिटंग करून घेण्यात आलेले आहे. 
सदरचे कामकाज मे.रामा िव्हजन, थेरगांव, मे.शािलनी फोटो ःटुिडओ, काळेवाडी व 
मे.िऽमुत  फोटो ःटुिडओ अण्ड िव्हडीओ िव्हजन, भोसरी यांचेकडून जुन्या दराने थेट 
पध्दतीने करून घेण्यात आले असून याकामी एकिऽत र.रू.६७,२००/- (र.रू.सदसु  हजार 
दोनशे) इतका खचर् झाला असनू त्यास काय र मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५४६         िवषय बमांक Ð ५ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३             िवभाग Ð पयार्वरण अिभयांिऽकी 
सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे       अनमुोदक Ð मा.महेशदादा लांडगे 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पअक/६/कािव/५४५/२०१३  
       िद.१०/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील ूःतावानसुार ूादेिशक अिधकारी, 
महारा  ूदषुण िनयऽंण मडंळ, पुणे (REGIONAL OFFICER, MAHARASHTRA 

POLLUTION CONTROL BOARD, PUNE) यांना र.रू. ३,००,०००/- (र.रू.तीन लाख) 
अदा करावयास मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५४७         िवषय बमांक Ð ६ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर      अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.िवकास अिभयतंा यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/ कािव /३४२/२०१३  
       िद.११/६/२०१३.    
       मा.िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
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मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, 

िदघी ू.ब.३१ मधील िनयोिजत रःत्यावर ूकाश व्यवःथा करणेकामी मे.एम.बी.इलेक्शीक 
अडँ कंपनी (िन.र.रू.२३,८०,९५२/- [र.रू.तेवीस लाख ऐशंी हजार नऊशे बावन्न] पेक्षा 
३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव बमांक Ð ३५४८          िवषय बमांक Ð ७ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा.छाया साबळे      अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:- मा.िवकास अिभयतंा यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३४३/२०१३  
       िद.११/६/२०१३.    
       मा.िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.५ अन्वये, बोपखेल 
गावठाणातील रःत्यावरील ःशीट लाईटचे पोल बदलणे व इतर िव ुत िवषयक कामे 
करणेकामी मे. एम.बी. इलेक्शीक अडँ कंपनी (िन.र.रू.२३,८०,९५२/- [र.रू.तेवीस लाख 
ऐंशी हजार नऊशे बावन्न] पेक्षा ३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

     ------- 
ठराव बमांक Ð ३५४९         िवषय बमांक Ð ८ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३         िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.िवकास अिभयतंा यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३४०/२०१३  
       िद.११/६/२०१३.    
       मा.िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.२ अन्वये, च-होली 
ू.ब.७ मधील नव्याने तयार होणा-या रःत्यावर ूकाश व्यवःथा करणेकामी 
मे.ःवामीकृपा इलेक्शीकल्स (िन.र.रू. २०,०४,४९१/- [र.रू.वीस लाख चार हजार चारशे 
एक्यान्नव] पेक्षा ३२.०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५५०          िवषय बमांक Ð ९ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे       अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर  
सदंभर्:- मा. िवकास अिभयंता यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३४१/२०१३  
       िद.११/२/२०१३.    
       मा. िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.१३ अन्वये, 
मनपाभवन मधील म.फुले नगर, बालाजीनगर मधील रःत्यावरील ःशीटलाईटचे पोल 
बदलणेकामी मे.इलेक्शो मकेॅिनक्स (िन.र.रू.२२,८५,६९५/- [र.रू.बावीस लाख पचं्याऐंशी 
हजार सहाशे पंच्यान्नव] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५१       िवषय बमांक Ð १० 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       िवभाग Ð ड ूभाग 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/१९५/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील अ.ब.११ अन्वये, 
िपंपरी वाघेरे ूभाग ब.७३ व ७४ मनपाच्या सांःकृितक व इतर कायर्बमासाठी मडंप व 
आसन व्यवःथा करणे कामी मे.हषर् एटंरूायझेस (िन.र.रू.८,४०,३३६/- [र.रू.आठ लाख 
चाळीस हजार तीनशे छ ीस] पेक्षा स.ुदर १४.४५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५२         िवषय बमांक Ð ११ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ड ूभाग 

सचुक Ð मा.महेशदादा लांडगे       अनमुोदक Ð मा.सदगरुु कदम 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/१९७/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ अन्वये, 
ूभाग ब.८८ येथे िठकिठकाणी रःत्याचे चरांची दरुुःती करणेकामी मे.समथर् 
एंटरूायझेस (िन.र.रू.८,३९,८९५/- [र.रू.आठ लाख एकोणचाळीस हजार आठशे 
पंच्यान्नव] पेक्षा ३४.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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     ------- 
ठराव बमांक Ð ३५५३         िवषय बमांक Ð १२ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ड ूभाग 

सचुक Ð मा.सिंगता भोंडवे        अनमुोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/१९६/२०१३ 
          िद.११/६/२०१३.    
       मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, 
थेरगांव वॉडर् ब.८५ मधील िठकिठकाणी ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.समथर् 
एंटरूायझेस (िन.र.रू. ८,४०,०४०/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार चाळीस] पेक्षा 
३५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५४         िवषय बमांक Ð १३ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर           अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.िवकास अिभयतंा यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३३८/२०१३  
       िद.११/६/२०१३.    
       मा.िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.१२ अन्वये, मनपा 
भवन ू.ब.३६ लांडेवाडी मधील रःत्यावरील ःशीटलाईटचे पोल बदलणेकामी मे.एस.ःपॅझम 
(िन.र.रू. २२,८५,६९५/- [र.रू.बावीस लाख पंच्याऐंशी हजार सहाशे पंच्यान्नव] पेक्षा 
२०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५५          िवषय बमांक Ð १४ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ड ूभाग 

सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर        अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे 
सदंभर्:- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/१९४/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.७/२०१२-१३ मधील अ.ब.८ अन्वये, 
काळेवाडी वॉडर् ब.७९ योतीबानगर मध्ये रःता खोदाईचे चर भरणेकामी मे.िशवकुमार 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ८,४०,३०९/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार तीनशे नऊ] पेक्षा 
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३१.९६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५६              िवषय बमांक Ð १५ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु मखु्य 

सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे        अनमुोदक Ð मा.सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:- मा.िवकास अिभयतंा यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३३९/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.िवकास अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या िव तु िवभागाकडील िन.नो.ब.११/१२-१३ मधील अ.ब.१ अन्वये, भोसरी 
उपिवभागातील मखु्य रःत्यावर एल.ई.डी. िफडींग बसिवणेकामी मे.एस.ःपॅझम 
(िन.र.रू.२४,८५,३७४/- [र.रू.चोवीस लाख पंच्याऐंशी हजार तीनशे चौ-याह र] पेक्षा 
२७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५७         िवषय बमांक Ð १६ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð मखु्य लेखा परीक्षण 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर            अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.मखु्यलेखापरीक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/५४०/२०१३िद.२९/५/२०१३.    
       मा.मखु्यलेखापरीक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मखु्यलेखापिरक्षण िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजूरीकामी सादर 
केलेल्या िवनंती अजार्नुसार ूःतावा सोबतचे ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मंजरूीस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५८           िवषय बमांक Ð १७ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.छाया साबळे        अनमुोदक Ð मा.सदगरुु कदम 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/२३९/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, 
ूभाग ब.३२ संत तुकारामनगर मधील अिग्नशामक दल इमारतीचे िवःतारीकरण (शेड) व 
इतर ःथापत्य िवषयक दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.दृ ी कंन्ःशक्शन (िन.र.रु. 
२४,४०,८९०/- [र.रू.चोवीस लाख चाळीस हजार आठशे नव्वद] पेक्षा १५.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू. २१,५३,१२१/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
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फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 
त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५५९            िवषय बमांक Ð १८ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð वै कीय 

सचुक Ð मा.आशा शेंडगे       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.वै /१अ/कािव/५३२/२०१३िद.११/६/२०१३.    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या वै कीय िवभागाकडील ूःतावानसुार APCRICON 2013 चे पुणे येथील 
पिरसवंादास (िद.६ व ७ जुल,ै २०१३) १५ वै कीय अिधकारी यांना उपिःथत राहण्यास व 
होणा-या र.रु.१,४५,०००/- चे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५६०          िवषय बमांक Ð १९ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३         िवभाग Ð मुख्य लेखा पिरक्षक 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा.महेशदादा लांडगे 
सदंभर्:- मा.मखु्यलेखापरीक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/४८/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.मखु्यलेखापरीक्षक यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागाकडील माहे मे २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज िवषयक 
गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५६१            िवषय बमांक Ð २० 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.माया बारणे       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१०८/२०१३िद.२८/५/२०१३.    
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/38/36/२०११-१२ मधील अ.ब.७ 
अन्वये, वॉडर् ब.१०० (निवन ूभाग ब. ६३) मध्ये आरक्षण ब.२३ मध्ये मडंई करीता 
गाळे बांधणेकामी मे.अँपाक स ार शेख (िन.र.रु. १८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख 
सदसु  हजार चारशे तेरा] पेक्षा ७.५५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू. १८,१२,७४४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
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अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५६२           िवषय बमांक Ð २१ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सिंगता भोंडवे 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/११२/२०१३िद.२८/५/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ.ब.६ अन्वये, दापोडी वॉडर् ब.१०२ (निवन ूभाग ब.६२)  मध्ये आनदंवन येथे उवर्िरत 
नाला बांधणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रु. २३,१३,६३४/- [र.रू.तेवीस लाख तेरा 
हजार सहाशे चौतीस] पेक्षा २३.७३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. 
१८,५२,८३९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 
त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð३५६३           िवषय बमांक Ð २२ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर        अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे 
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/ ३८ /कािव/११५/२०१३ 
       िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ.ब.५१ 
अन्वये, वॉडर् ब.२८ मधील िबडा ूबोिधनी शाळेची रंगरंगोटी करणे व ःथापत्य िवषयक 
कामे करणेकामी मे.संजय कॉन्शक्टर (िन.र.रु.१८,६७,४९४/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  
हजार चारशे चौ-यान्नव] पेक्षा १६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.१६,२७,७१७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबरी, िसमेंट, 
लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५६४           िवषय बमांक Ð २३ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य  

सचुक Ð मा.महेशदादा लांडगे       अनमुोदक Ð मा. माया बारणे 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/११६/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/२०११-१२ मधील अ.ब.३१ 
अन्वये, वॉडर् ब.२७ (निवन ूभाग ब. ३८)  मधील नाल्याचे दरुुःतीची व बेडींगचे काम 
करणेकामी मे.भालेराव कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२३,२९,९७३/- [र.रू.तेवीस लाख एकोणतीस 
हजार नऊशे याह र] पेक्षा ३१.३१% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.१६,८०,४८१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५६५         िवषय बमांक Ð २४ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३        िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/११७/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G2/22/14/२०११-१२ मधील अ.ब.११ 
अन्वये, वॉडर् ब.११(निवन ूभाग ब. ७)  वडमुखवाडी येथील टीडीआर चे बदल्यात 
मनपाच्या ताब्यात आलेल्या िवकास आराख यातील रःते िवकसीत करणेकामी मे.नाणेकर 
अन्ड असोिसए स (िन.र.रु. २४,९९,०४१/- [र.रू.चोवीस लाख नव्यान्नव हजार 
एक्केचाळीस] पेक्षा २०.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू. 
२०,७८,९८९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 
त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५६६               िवषय बमांक Ð २५ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.आशा शेंडगे        अनमुोदक Ð मा.कदम सदगुरु 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/११८/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G३/12/11/२०११-१२ मधील अ.ब.१० 
अन्वये, वॉडर् ब.९९(निवन ूभाग ब. ६२)  मधील गावठाण भागातील व उवर्िरत िठकाणी 
पेव्हींग ब्लॉक बसिवणे व िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.२२,४०,८९८/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार आठशे अठ्ठ्यान्नव] पेक्षा 
२५.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१७,६२,३५४/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५६७          िवषय बमांक Ð २६ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३         िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/११९/२०१२िद.१२/६/२०१२.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील 
अ.ब.१२ अन्वये, वॉडर् ब.१०५(निवन ूभाग ब. ६४)  बोपखेल गावठाण, रामनगर, 
गणेशनगर व पिरसर येथील गटर, कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक कामे करणे व देखभाल 
दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.दृ ी कंन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६७,२६२/- [र.रू.अठरा लाख 
सदसु  हजार दोनशे बास ] पेक्षा २१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.१५,३७,१३०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबरी, िसमेंट, 
लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५६८          िवषय बमांक Ð २७ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३         िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. माया बारणे      अनमुोदक Ð मा.महेशदादा लांडगे 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२०/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ.ब.८ 
अन्वये, वॉडर् ब.१०५(निवन ूभाग ब. ६४)  बोपखेल मधील िपंपरी िचचंवड मनपाच्या 
शाळेसाठी सवर् िशक्षण अिभयाना अतंगर्त देखभाल दरुुःती व अनषुंिगक ःथापत्य िवषयक 
कामे करणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२३,३४,२४२/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे बेचाळीस] पेक्षा १३.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने 
र.रू.२१,२०,०७५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५६९              िवषय बमांक Ð २८ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/१२१/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G4B/25/59/२०११-१२ मधील अ.ब.१९ 
अन्वये, वॉडर् ब.२१ मधील गटर, ब्लॉक, चेंबर इ. ची दरुुःती करणेकामी मे.संजय 
कॉन्शॅक्टर (िन.र.रु.२४,४३,०९६/- [र.रू.चोवीस लाख ऽेचाळीस हजार शहाण्णव ] पेक्षा 
२७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१८,५२,८८०/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर 
करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५७०          िवषय बमांक Ð २९ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.शकंुतला धराडे        अनमुोदक Ð मा.आशा शेंडगे 
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/१२२/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G२/२२/१४/२०११-१२ मधील अ.ब.५ 
अन्वये, क ूभागातील िविवध िठकाणच्या रःत्यामध्ये सिव्हर्स लाईन टाकल्यानतंर 
रःते दरुुःती करणेकामी मे.जे.जी.नाणेकर (िन.र.रु.२४,९९,९७६/- [र.रू.चोवीस लाख 
नव्याण्णव हजार नऊशे शहा र ] पेक्षा २.०० % जाःत) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.२५,४९,९७५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५७१       िवषय बमांक Ð ३० 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा.महेशदादा लांडगे     अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/१२३/२०१२िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील अ.ब.३ 
अन्वये, वॉडर् ब.३० निवन ूभाग ब.३८  नेहरुननगर येथील ःमशानभमुी, मुिःलम 
दफनभमुी व िलगंायत दफनभुमी मधील ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.अक्षय 
कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२३,३३,५१६/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार पाचशे सोळा ] 
पेक्षा २७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१७,६९,७७४/- पयत 
काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून 
त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५७२            िवषय बमांक Ð ३१ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३        िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१/कािव/१२४/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील अ.ब.११ 
अन्वये, वॉडर् ब.१०२ निवन ूभाग ब.६२ दापोडी मधील  ःथापत्य िवषयक िकरकोळ 
दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.सयुोग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२२,२२,३८०/- [र.रू.बावीस 
लाख बावीस हजार तीनशे ऐंशी ] पेक्षा २१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१८,२०,३६३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५७३                         िवषय बमांक Ð ३२ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. चिंकांत वाळके        अनमुोदक Ð मा.माया बारणे 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२५/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G२/११/०६/२०११-१२ मधील अ.ब.४ अन्वये, 
वॉडर् ब.१०१ निवन ूभाग ब.६२  फुगेवाडी मधील ारकानगरी ते दापोडी फ्लाय ओव्हर 
पयतचा रःता िवकिसत करणेकामी मे.सुयोग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६६,२५१/- 
[र.रू.अठरा लाख सहास  हजार दोनशे एक्कावन्न ] पेक्षा २८.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१३,९१,४८६/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५७४          िवषय बमांक Ð ३३ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२६/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील अ.ब.३७ 
अन्वये, वॉडर् ब.१०३ निवन ूभाग ब.६२  दापोडी मधील ःथापत्य िवषयक िकरकोळ 
दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.सयुोग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.२२,२२,३८०/- [र.रू.बावीस 
लाख बावीस हजार तीनशे ऐंशी ] पेक्षा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१८,६७,०३२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५७५         िवषय बमांक Ð ३४ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य  

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२७/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील अ.ब.३० 
अन्वये, वॉडर् ब.१०१ निवन ूभाग ब.६२ फुगेवाडी गावठाण, कंुदननगर व पिरसर येथील 
निवन िठकाणी गटर, काँबीट पेव्हींग, पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेची कामे करणे व इतर 
अनषुंगीक ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.सयुोग कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.१८,६७,२६२/- [र.रू.अठरा लाख सदसु  हजार दोनशे बास  ] पेक्षा २५.९९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१४,५१,०५८/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५७६          िवषय बमांक Ð ३५ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ð मा.माया बारणे       अनमुोदक Ð मा. चंिकांत वाळके 
सदंभर्:- मा. शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२८/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G२/११/०६/२०११-१२ मधील अ.ब.२ 
अन्वये, वॉडर् ब.१०५ निवन ूभाग ब.६४  बोपखेल मधील नदी िकना-यालगत िवकास 
आराखडयानुसार रःता भराव खडी करणाने िवकिसत करणे व इतर अनषुंिगक ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे. सयुोग कन्ःशक्शन (िन.र.रु.१८,६६,२५१/- [र.रू.अठरा लाख 
सहास  हजार दोनशे एक्कावन्न ] पेक्षा २५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर 
दराने र.रू.१४,५०,२७२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ 
कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५७७          िवषय बमांक Ð ३६ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð ःथापत्य 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा. शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/१२९/२०१३िद.१२/६/२०१३.    
       मा. शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G४B/१४/३९/२०११-१२ मधील 
अ.ब.२३ अन्वये, वॉडर् ब.९९ निवन ूभाग ब.६३ मधील राघोबा लांडगे मागर् पिरसरात 
पेिव्हंग ब्लॉक बसिवणे व िकरकोळ दरुुःतीची कामे करणेकामी मे.एच.एम.कन्ःशक्शन 
(िन.र.रु.२२,४०,८९९/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे नव्याण्णव ] पेक्षा २०.७५ 
% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१८,६४,७०८/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे भाववाढ कलमानसुार मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहून त्यांचेबरोबर करारनामा करून 
कामाचे आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
     ------- 
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ठराव बमांक Ð ३५७८       िवषय बमांक Ð ३७ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð िव तु  

सचुक Ð मा.कदम सदगुरु            अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.िव/मकुा/४/कािव/३४४/२०१३  
      िद.१३/६/२०१३.           
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाचे िव ुत मखु्य कायार्लयाकडील (जशुकें ) सेक्टर २३ िन.नो.ब.१७/२०१२-१३ 
मधील काम ब.४मनपाच्या ब ूभागांतगर्त येणा-या व ड ूभागातील थेरगाव, 
लआमणनगर, गावठाण स.न.ं९ येथील शुध्द पाणीपरुवठा करणा-या पंप हाऊस मधील पंपीग 
मिशनरीची देखभाल दरुुःती करणेकामी  मे.फ्लोमकॅ इंिजिनअिरंग काप रेशन 
(िन.रु.रु.३६,२९,३४९/-   (अक्षरी र.रु.छ ीस लाख, एकोणतीस हजार, ितनशे 
एकोणपन्नास फ ) पेक्षा १८.००% कमी ) यांची सवार्त कमी दराची िनिवदा असल्याने 
िःवकृत करुन त्यांचेबरोबर करारनामा करुन घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव बमांक Ð ३५७९         िवषय बमांक Ð ३८ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३          िवभाग Ð कामगार कल्याण 

सचुक Ð मा. िवनया तापकीर       अनमुोदक Ð मा. सषुमा तनपुरे  
सदंभर्:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.काक/१/कािव/३००/२०१३िद.१५/६/२०१३.           
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेत JnNURM अंतगर्त िविवध ूकल्पांचे 
कामकाज कायार्िन्वत आहेत.  त्याअनषुंगाने Capacity Building Under JnNURM िवषयी 
िद.४/०६/२०१३ रोजी One Day Conference ला हजर राहणेसाठी झालेला िवमानाने 
जाणे/येणेचा व िनयमाूमाणे िमळणारा ूवास भ ा असा एकुण र.रु.२१,९३०/- (अक्षरी 
र.रु.एकवीस हजार नऊशे तीस फ ) कामगार कल्याण अिधकारी यांना अदा करणेकामी 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५८०          िवषय बमांक Ð ३९ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे      अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 
ड ूभागातील ूभाग ब.५९ सांगवी येथील सव्ह नं.२६ येथील महानगरपािलका 

िवकास आराखडयातील आरक्षण ब.३२६ उ ान या ूयोजनासाठी जागा महानगरपािलकेच्या 
ताब्यात आलेली आहे.  िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका उ ान िवभागामाफर् त ड 
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ूभागातील उ ानाचे ःथापत्य व उ ान िवषयक नुतनीकरणाचे कामे करणेकिरता 
िनिवदा नोटीस ब.२८/२/ २०१२ - १३ िनिवदा ूिबया ूःतािवत करण्यात आली आहे.  
या कामामधनु ूभाग ब.५९ मधबुन सांगवी येथील सं.न.ं२६ येथील मनपा िवकास 
आराखडयातील उ ान िवकसीत करणेचे काम करणेत येणार आहे.ूभाग ब.५९ मधुबन 
सांगवी येथील स.ंन.ं२६ उ ानासाठी िसमािभंत बांधणे व उ ान िवषयक िवकसीत करणेची 
कामे करणेकरीता मनपा पॅनेलवरील मे. िबपा आिकर् टेक्टचे ौी. िकरीट बोरा यांची 
सल्लागार पदी नेमणेबाबत ःथायी सिमती सभा िद. २९/१/२०१३ ठ.ब.२८०१ अन्वये 
मजुंरी िदलेली असुन त्यांना काम करणेबाबत आदेश मनपा माफर् त देणेत आले आहे.  तरी 
ूभाग ब.५९ मधबुन सांगवी येथील स.न.ं२६ मधील उ ानाची जागा ताब्यात आलेली 
असल्याने उ ानाचे अ ावत िवकसीकरणाचे काम त्वरीत करणे करीता ड ूभागातील 
उ ानाचे ःथापत्य व उ ान िवषयक नुतनीकरणाचे कामे करणे िन.नो.ब. २८/२/२०१२-१३ 
िनवीदा रक्कम रुपये ११७७३३२/- या कामाअंतगर्त करुन घेणेचा ूःताव मंजुर करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð ३५८१          िवषय बमांक Ð ४० 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे      अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 
  िपंपरी िचंचवड मनपाच्या ह ीतील ूभाग ब.६० सांगवी गावठाण मध्ये 
पुव च्या वॉडर् ब.९१ ूमाणे मॉडेल वॉडर् िवकसीत घेणेकामी व सवर्समावेशक सेवा 
होणेकामी सवर् भौितक सिुवधांचा समावेश एकाच कामात करुन याच ूभागातील 
कामांच्या तरतुदीमध्ये खालील ूपऽ अ नसुार वाढ - घट करणेस व एकच काम 
काढणेस व १००% जागा  ताब्यात असल्याने उपलब्ध तरतुदींचे दु पट अंदाजपऽकीय 
रक्कम खच  करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
 सदर ूःताव कायम होणेची वाट न पाहता कायर्वाही करणेत यावी. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५८२           िवषय बमांक Ð ४१ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे      अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 

 ब ूभाग व मखु्यालयामध्ये सन २०१३ Ð १४ च्या अदंाजामध्ये कामाच्या 
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  तरतुदींमध्ये फेरबदल करावयाचा आहे.  तरी त्याूमाणे बदल होणेस िवनतंी आहे.  

ूःतावात नमुद ूमाणे कामाच्या तरतुदीमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता देणेत येत 
आहे. (वाढ/ घट रु.७,००,०००/- (अक्षरी रु. सात लाख) 

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

ठराव बमांक Ð ३५८३           िवषय बमांक Ð ४२ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे      अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 

िपंपरीिचचंवड महानगरपािलका ःथापत्य मखु्य कायार्लयाकडी िन.नो.ब. G2/3/602011-12  

मधील अ.ब.३२ अन्वये वॉडर् ब.१३िदघी येथे िठकिठकाणी रःते खडीकरण व बी बी एम 
करणे.  मे.व्ही.ए.झोंबाडे (िन.र.रु.२४९८०६५/- (अक्षरी र.रु. चोवीस लाख अठ्ठयाण्णव 
हजार पास ) पेक्षा १२.७० % कमी ) या ठेकेदाराकडुन िनिवदा मजुंर दराने 
र.रु.२२८९८५१/- पयत काम करुन घेणेस तसेच िनिवदा मंजुर दराने िनिवदा अटी 
शत ूमाणे बाजारभावानुसार मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील.  या अटीस अधीन राहुन त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५८४          िवषय बमांक Ð ४३ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे      अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 

ड ूभाग व ड मुख्यालयामध्ये सन २०१३ Ð १४ च्या अदंाजामध्ये कामाच्या 
तरतुदींमध्ये फेरबदल करावयाचा आहे.  तरी त्याूमाणे बदल करणेस व ूःतावात नमुद 
ूमाणे कामाच्या तरतुदीमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता देणेत येत आहे. (वाढ / घट 
र.रु.९,००,०००/- अक्षरी र.रु.नऊ लाख फ ) 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५८५          िवषय बमांक Ð ४४ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. सषुमा तनपुरे        अनमुोदक Ð मा.शकंुतला धराडे  
सदंभर्:- मा.सषुमा तनपुरे,मा.शकंुतला धराडे यांचा ूःताव - 

 थेरगाव बोट क्लब उ ान येथील झकु झकु गाडी भाडे तत्वावर 
चालिवण्यासाठी मे.मोरया एंटरूायजेस यांना िदनांक २२/३/२०१३ पासनु पुढील 
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तीन वष कालावधी करीता सध्याचे भाडे दराने व अटी शत वर चालिवण्यास देणेस 
व त्याकामी करारनामा करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

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

 

ठराव बमांक Ð ३५८६         िवषय बमांक Ð ४५ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा.आशा शेडगे      अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:- मा. आशा शेडगे,मा.िवनया तापकीर यांचा ूःताव - 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या माध्यिमक िव ालयातील माध्यिमक 
शालांत परीके्षत ूथम येणा-या िव ाथ्यार्स पािरतोषीक देण्यात यावे सदर 
िव ाथ्यार्स जर ९०% पेक्षा कमी गुण असल्यास, परंतु िपं.िच.ंमहानगरपािलकेच्या 
माध्यिमक िव ालयात ूथम आल्यास त्या िव ाथ्यार्स एक लाख रुपयांचे 
पािरतोषीक देण्यास मान्यता देणेत येत आहे 

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

 
ठराव बमांक Ð ३५८७           िवषय बमांक Ð ४६ 
िदनांक Ð १८/६/२०१३       

सचुक Ð मा. आशा शेंडगे      अनमुोदक Ð मा.माया बारणे 
सदंभर्:- मा. आशा शेंडगे ,मा.माया बारणे यांचा ूःताव - 

महापािलकेच्या वाय.सी.एम रुग्णालयातील कॅथलबॅ चालिवण्यासाठी देतांना सदर 
िठकाणी पॅथोलॉजी लबॅ व मेिडकल ःटोर चाल ुकरण्याची परवानगी महापािलकेच्या वतीने 
देण्यात आली होती.  परंतु पथॅोलॉजी लॅब व मेिडकल  ःटोर चालु करण्यासाठी कोणत्याही 
िनिवदा मागिवण्यात आल्या नाहीत अथवा त्याबाबतचा  अितिर  मोबदला महापािलकेला 
अदा करण्यात आलेला नाही.  पॅथॉलॉजी लबॅ व मेिडकल ःटोर चालु करण्याची िनिवदा 
ूिबया राबिवल्यास महा पािलकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल.  त्यामळेु पॅथोलॉजी लबॅ व 
मेिडकल ःटोर चाल ु करण्यासाठी िनिवदा ूिबया तात्काळ राबवावी.  महापािलकेच्या 
वाय.सी.एम. रुग्णालयातील सी.टी.ःकॅन यऽंणा चालिवण्यासाठी पुव  िनिवदा काढण्यात 
आल्या होत्या.  सदर िनिवदेची मुदत संपल्यावर ठेकेदाराला मुदत वाढ देण्यात आली 
होती.  सदर  िठकाणी सी.टी.ःकॅन काढतांना दराची आकारणी ही िस.िज.एच.एस/शासकीय 
दराूमाणे करणे बंधनकारक आहे.  परंतु ूत्यक्षात सी.टी.ःकॅन काढतांना 
िस.िज.एच.एस/शासकीय दरापेक्षा जादा दराची आकारणी केली जात आहे.  तरी 
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 वाय.सी.एम रुग्णालयातील सी.टी.ःकॅन यऽंणा चालिवण्यासाठी िदलेली मदुत वाढ 
र  करुन नव्याने िनिवदा ूिबया त्वरीत राबिवण्यास व चौकशी करण्यास मान्यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
 

यानतंर मा. सभापती यांनी सभा सपंल्याचे जािहर केले.  
 

         (जगताप नवनाथ द ु) 
सभापती 

           ःथायी सिमती 
                           िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 

                          िपंपरी - ४११ ०१८. 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११ ०१८.नगरसिचव िवभाग, 
बमांक - नस/४/कािव/५७२/२०१३ 

िदनांक - २०/०६/२०१३.         
    
   

  
 

 

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

 


