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

कायर्पिऽका बमांक-२९ 

सभावृ ांत 
िदनांक-२५.१०.२०१२        वेळ-दपारी ु ३.00 वाजता 

 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ाहीक सभा 
गुरुवार, िदनांक २५/१०/२०१२ रोजी दपारी ु ३.00 वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. 
सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 

 

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

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

 

िवषय बमांक ८७):- नािशक फाटा उड्डाण पूल बी.आर.टी.एस. व्यावसाियक एकूण ३२ 
रःताबािधतांना नकुसान भरपाई व्यितिर  इतर लाभ देणेबाबत... 

 

िवषय बमांक ८८):- तरतुद वग करण करणेबाबतÐमा.राहल भोसलेू ,मा.चंिकांत वाळके 
यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ८९):- तरतुद वग करण करणेबाबत... 
 

िवषय बमांक ९०):- ूभाग ब.३ िचखली रोपवाटीका व गायरानमधील वकृ्षरोपांचे 
देखभाल व सरंक्षणाबाबतÐ मा.राहल भोसलेू ,मा.चिंकांत वाळके यांचा 
ूःताव... 

 
िवषय बमांक ९१):- मनपाचे थेरगांव येथील लआमीबाई बारणे उ ानाची देखभाल 

करण्याचे कामाची मुदत वाढिवणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेू ,मा.चिंकांत 
वाळके यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ९२):-  िपंपरी िचचंवड मनपामाफर् त रेल्वेलाईनचे कडेने वकृ्षारोपण व 
सशुोिभकरण केलेले कन्ःशक्शन यांना ूचिलत दराने देखभाल,केलेले 
िवकास व संरक्षणाकामी देणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेू ,मा.चंिकांत 
वाळके यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ९३):- ूभाग ब.६२ फुगेवाडी मधील सव ब.२७ येथील उ ान सेवाशुल्क 
तत्वावर देणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चंिकांत वाळके यांचा 
ूःताव...  

 

िवषय बमांक ९४):- तरतुद वग करण करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांत वाळके 
यांचा ूःताव...  

 

िवषय बमांक ९५):- ौी. ाने र द ाऽय देशमुख  यांना अथर्सहा य देणेबाबतÐ मा.राहल ु
भोसले, मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव...  

 

िवषय बमांक ९६):- दगार्देवी टेकडी उ ान देखभालीसाठी चालिवणेस देणेबाबतू Ðमा.राहल ु
भोसले, मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव...  

 

िवषय बमांक ९७):- म.न.पा.च्या आिकर् टेक्ट पॅनेलवर ःथापत्यिवषयक व उ ानिवषयक 
कामांसाठी नेमणूक करणेबाबतÐमा.सुषमा तनपुरे, मा.िनता पाडाळे यांचा 
ूःताव...  
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िवषय बमांक ९८):- मजकूर समािव  करण्याची दरुःती करणेबाबतु Ð मा.राहल भोसलेु ,  

मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
  
िवषय बमांक ९९):- नगरसिचव िवभागाकडील ःथायी आःथापना या लेखािशषार्वरुन  

र.रु.२०,०००/- अिखल भारतीय महापौर पिरषद या लेखािशषार्वर 
वगर् करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा 
ूःताव... 
  

िवषय बमांक १००):- ूःतावात नमूदूमाणे फेरबदल करणेबाबतÐमा.राहल भोसलेु ,  

मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
  

िवषय बमांक १०१):- मनपाचे िलगल पॅनेलवर नेमणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता  

सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 

िवषय बमांक १०२):- कामाच्या तरतुदीमध्ये फेरबदल करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु ,  

मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
  

िवषय बमांक १०३):- तरतूद वग करणाबाबत - मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे  

यांचा ूःताव... 
 

िवषय बमांक १०४):- डॉ.अंते र क. िबराजदार यांना मानधनावर घेणेबाबत- मा.राहल ु
भोसले, मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक १०५):- िपंपरी िचचंवड शहरातील ौी. िशवछावा ूित ाण, भोसरी सःंथेचे  

सदःय ौी. कृंणा ढोकले यांना अनदुान बिक्षस म्हणून देणेबाबत- 
मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक १०६):- समुहसंघटकांना मानधन वाढ करणेबाबतÐमा.राहल भोसलेु ,  

मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
  
िवषय बमांक १०७):- अ ूभाग कायर्के्षऽातील रःते गटसर् यांची दैनिंदन साफसफाई 

करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चंिकांता सोनकांबळे यांचा 
ूःताव... 

  
िवषय बमांक १०८):- घंटागाडी ठेकेदारांना िदपावलीिनिम  बक्षीस रक्कम िवनापरतावा  

िवशेष बाब म्हणून अदा करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता  

सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 
िवषय बमांक १०९):- मजकूर समािव  करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता  

सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
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िवषय बमांक ११०):- उ ान सेवा शुल्क तत्वावर देखभाल संरक्षणाकामी देण्याबाबतÐ 
मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 

  

िवषय बमांक १११):- उ ान सेवा शुल्क तत्वावर देखभाल संरक्षणाकामी देणेबाबतÐ  

मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 

िवषय बमांक ११२):- प्लॉट िलजने देणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता  

सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 

िवषय बमांक ११३):- आठवडा बाजाराचे आयोजन करणेबाबतÐ मा.राहल भोसलेु ,  

मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
  

िवषय बमांक ११४):- िपं.िच.ंमनपा पािलका ह ीतील सेनेज चेंबर मॅनहोलमधील गाळ  

यांिऽक प तीने काढण्यासाठी आवँयक यऽंणा  व मनुं य़बळाचा 
पुरवठा करुन गाळ काढण्याचे काम करणेबाबत- मा.राहल भोसलेु , 
मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ११५):- तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.अिवनाश टेकावडे, मा.चिंकांता  

सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 

िवषय बमांक ११६):- द वाडी-िवठ्ठलनगर ूभाग ब.१५साठी सन २०१२-१३ मध्ये ूभाग 
िवकासाकरीता कामांसाठी तरतूद करणेबाबत- मा.जावेद शेख, 
मा.अिवनाथ टेकावडे यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ११७):- िकक बॉक्सींग ःपधार् आयोिजत करणेकामी अथर्सहा य देणेबाबत Ð 
मा.अिवनाश टेकावडे, मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 

 

िवषय बमांक ११८):- ूकल्प सल्लागार (Archtech-PMC) म्हणनू िनयु ी करणेबाबत... 
 

िवषय बमांक ११९):- Dispute Adjudication Board साठी मनपा व गॅमन इंिडया 
िल. यांचेकडन सयंु ीकिरत्या ूितिनधी म्हणून नेमणूक ू
करणेबाबत... 

------------- 
अ) िदनांक ५/१०/२०१२,९/१०/२०१२ व १७/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा  

(कायर्पिऽका बमांक-२६) सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी 
ूकट केले.  
 

ब) िदनांक ९/१०/२०१२ व १७/१०/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक Ð  

२७) सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले.  
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मा.अिवनाश टेकावडे:- मा.ःथायी सिमती ठराव बमांक १४३२ िदनांक १७/१०/२०१२ मध्येÐ  

मा.आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे या मजकूराऐवजी मा.आयु  
यांची िशफारस िवचारात घेऊन हा मजकूर नमदू करणेची तसेच 
मान्यता देणेत येत आहे यानतंर िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या 
पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील कायर्कारी अिभयंता (पयार्वरण) 
यांना स िःथतीत अम्बेिसटर हे पेशोलवरील वाहन उपलब्ध करुन 
िदले असनू इंधनाचा वापर २०० िलटर ूित मिहना असा मयार्िदत 
आहे. स िःथतीत पयार्वरण िवभागाकडे मोशी कचरा डेपो 
व्यवःथापन शहरातील १२ मलैाशु ीकरण कें िांचे चालन देखभाल व 
दरुःती तसेच नदी सुधारणा ूकल्प हवा ध्वनी ूदषण इु ू . कामे 
चाल ूअसून त्यासाठी ूत्यक्ष जागेवर ःथळ पहाणी करावी लागते. 
तथािप इंधनाच्या मयार्देत हे शक्य होत नसल्याने िडझेलवरील 
वाहन उपलब्ध करुन देणे आवँयक आहे. मनपाने १५ पेक्षा जाःत 
टाटा मान्झा (िडझेल) घेतल्यास त्याची िकंमत सरकारी खचार्च्या 
मयार्देमध्ये (र.रु.६.०० लाखापेक्षा कमी) उपलब्ध करुन देण्याचे 
मे.टाटा मोटसर् यांनी मान्य केल्याने आवँयकता व तातडी लक्षात 
घेता कायर्कारी अिभयतंा (पयार्वरण) यांचेसाठी शासकीय खचार्च्या 
मयार्देत एक टाटा मान्झा (िडझेल) सह एकुण १५ ऐवजी १६ गाड्या 
खरेदी करण्यास मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. अशी दरुःती ु
करणेत येवून कायर्पिऽका बमांक २८चा सभावृ ांत कायम करावा.   

 

क) मा.ःथायी सिमती ठराव बमांक १४३२ िदनांक १७/१०/२०१२ मध्येÐ मा.आयु  
यांनी िशफारस केलेूमाणे या मजकूराऐवजी मा.आयु  यांची िशफारस िवचारात 
घेऊन हा मजकूर नमूद करणेची तसेच मान्यता देणेत येत आहे यानंतर िपंपरी 
िचचंवड महानगरपािलकेच्या पयार्वरण अिभयांिऽकी िवभागाकडील कायर्कारी 
अिभयतंा (पयार्वरण) यांना स िःथतीत अम्बेिसटर हे पेशोलवरील वाहन उपलब्ध 
करुन िदले असनू इंधनाचा वापर २०० िलटर ूित मिहना असा मयार्िदत आहे. 
स िःथतीत पयार्वरण िवभागाकडे मोशी कचरा डेपो व्यवःथापन शहरातील १२ 
मलैाशु ीकरण कें िांचे चालन देखभाल व दरुःती तसेच नदी सधुारणा ूकल्प हवा ु
ध्वनी ूदषण इू . कामे चाल ूअसनू त्यासाठी ूत्यक्ष जागेवर ःथळ पहाणी करावी 
लागते. तथािप इंधनाच्या मयार्देत हे शक्य होत नसल्याने िडझेलवरील वाहन 
उपलब्ध करुन देणे आवँयक आहे. मनपाने १५ पेक्षा जाःत टाटा मान्झा (िडझेल) 
घेतल्यास त्याची िकंमत सरकारी खचार्च्या मयार्देमध्ये (र.रु.६.०० लाखापेक्षा कमी) 
उपलब्ध करुन देण्याचे मे.टाटा मोटसर् यांनी मान्य केल्याने आवँयकता व तातडी 
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लक्षात घेता कायर्कारी अिभयतंा (पयार्वरण) यांचेसाठी शासकीय खचार्च्या मयार्देत 
एक टाटा मान्झा (िडझेल) सह एकुण १५ ऐवजी १६ गाड्या खरेदी करण्यास 
मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाूमाणे 
कायर्वाही करणेत यावी अशी दरुःती करणेत ु येत असल्याचे व त्या दरुःतीसह ु
कायर्पिऽका बमांक २८चा सभावृ ांत कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी 
ूकट केले.   

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

ठराव बमांक Ð  १४६९                       िवषय बमांक-१ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– भिूम आिण िजंदगी िवभाग 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.भिूज/२/कािव/१२५/१२ िद.१०/७/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 से.न.ं२३, वाहतुकनगरी येथील भखूंडाबाबत मा.आयु  यांच्या दालनात 
िद.१२/६/२०१२ रोजी ूािधकरणाचे अिधका-यासह बैठक आयोिजत केली होती. सदर 
बैठकीच्या सभावृ ांनसुार सदर वाहतकुनगरी येथील भूखंडाची ५० % र.रू.२,०७,५६,४३५/- 
[र.रू. दोन कोटी सात लाख छपन्न हजार चारशे पःतीस] इतकी रक्कम ूािधकरणास 
हःतांतर करणेस व सबंंधीत भूखंड धारक, मनपा व ूािधकरणामध्ये िऽसदःयीय 
करारनामा करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð 1470                          िवषय बमांक -२ 

िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग–  ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे   
सदंभर्:-मा. महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३२६/१२ िद.१५/९/२०१२      
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१९ अन्वये, 
 ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉ.ब.६३ ते ६७) िचंचवड मधील मनपाच्या ताब्यात आलेल्या 
आरक्षणांसाठी िसमािभंत बांधणे व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.एच.सी.लुकंड 
(िन.र.रू.३७,३२,०५९/- [र.रू.सदोतीस लाख ब ीस हजार एकोणसाठ] पेक्षा ११.११ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन ु िनिवदा मजुंर दराने र.रू. ३४,८३,२९९/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४७१                          िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– उ ान 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा. महापािलका आयु  यांचे जा.ब.उ ान/४/कािव/५४४/१२ िद.१४/०९/२०१२      
िवषय - वकृ्षसवंधर्न िवभागासाठी वकृ्षसंरक्षक लोखंडी िपंजरे खरेदी करणेबाबत... 
        िवषय बमांक ३ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
    सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------------- 
ठराव बमांक Ð १४७२                        िवषय बमांक -४ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६२/१२ िद.१८/०९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.४० अन्वये, 
वॉडर् ब.२२ (वॉडर् ब.६४) िचंचवडगावठाण अंतगर्त धने र पुलाची दरुःतीु , रंगरंगोटी व 
इतर दरुःती िवषयक कामे करणेकामी मेु .के.पी.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६६,६६७/- 
[र.रू.अठरा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पेक्षा १८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.१५,८७,७९६/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७३                         िवषय बमांक -  ५ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग–  ःथापत्य 
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६५/१२ िद.१८/०९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.११८ अन्वये, 
ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉडर् ब.६६ ते ६७) मध्ये िविवध इमारतीची ःथापत्य सुधारणा 
िवषयक कामे करणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६६,६३७/- [र.रू.अठरा लाख 
सहास  हजार सहाशे सदोतीस] पेक्षा १७.३०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१६,२०,८९४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
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अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचेू  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७४                         िवषय बमांक -६ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग–  लेखा  
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर     अनमुोदकÐमा.अि नी िचंचवडे पाटील  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.लेखा/१/कािव/१९११/१२ िद.२४/०९/२०१२      
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मे.शुभम उ ोग या संःथेकडन करसंकलन िवभागाकिरता ू १५ सगंणक चालक 
दरमहा र.रू.७,६६३/- दरानसुार पुरिवण्यात आलेले आहेत. मे.शुभम उ ोक यांचेकडन ू
करसंकलन िवभागाकिरता ज्या अटी व शत नुसार आिण दरानुसार संगणक चालक 
पुरिवण्यात आले आहेत. त्याच अटी व शत नुसार व दरानसुार लेखा िवभागाकिरता ३ 
सगंणक चालक १ वषर् कालावधीसाठी नेमण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७५                        िवषय बमांक -७ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग–  मुख्य लेखा पिरक्षक 
सचुक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे   अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा. मखु्य लेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/७३/१२ िद.२४/०९/२०१२      

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण 
िवभागातील िद.२०.८.१२ ते २६.८.१२ अखेर सपंणाढया आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक 
यांनी ब. मलेुप/१/कािव/७३/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७६                         िवषय बमांक -८ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– मखु्य लेखा पिरक्षक  
सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा. मखु्य लेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/७४/१२ िद.२४/०९/२०१२      
 ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये लेखापिरक्षण 
िवभागातील िद.२७.८.१२ ते २.९.१२ अखेर संपणाढया आठवड्याचा मा.मखु्यलेखापिरक्षक 
यांनी ब. मलेुप/१/कािव/७४/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला सा ािहक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४७७                        िवषय बमांक - ९ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२    िवभाग– मुख्यलेखापिरक्षक  
सचुक Ð मा.छाया साबळे     अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:-मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांचे जा.ब.मलेुप/१/कािव/७५/१२ िद.२४/०९/२०१२      
 मुबंई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अन्वये 
लेखापिरक्षण िवभागातील िद.३.९.१२ ते ९.९.१२ अखेर संपणाढया आठवड्याचा 
मा.मखु्यलेखापिरक्षक यांनी ब. मलेुप/१/कािव/७५/२०१२ िद.२४.९.१२ अन्वये पाठिवलेला 
सा ािहक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७८                         िवषय बमांक -१० 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð  मा.िनता पाडाळे                     अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४५०/१२ िद.२५/०९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.८४ अन्वये, ूभाग ब.१० अजंठानगर येथील टी.सी.आय.रोड ते थरमॅक्स चौक 
रःत्यास दभाजक बसिवणे कामी मेु .साकळे असोिसएन्टस (िन.र.रू.११,६७,१३४/- 
[र.रू.अकरा लाख सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पेक्षा १८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.९,९२,७७०/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४७९                          िवषय बमांक -११ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ð मा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू/कािव/९९/१२ िद.२५/०९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/४९ /२०११-१२ 
मधील अ.ब.४ अन्वये, खंडोबा माळ चौक (स.नं.६१ पी.) गणेश व्हीजन (स.न.ं१७१ अ ब) 
पी.डब्ल्य.ूडी.जागा िनगडी बजाज बस व इतर पाक ग जागा िवकसीत करणेकामी मे.शंकर 
पाडरंग ु (िन.र.रू.१८,६७,४१८/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे अठराु ] पेक्षा २२.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,१०,००४/- पयत काम करून घेणेस 
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तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८०                         िवषय बमांक -१२ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग–  ड ूभाग 
सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१९/कािव/३९८/१२ िद.२०/०९/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.३ अन्वये, 
ूभाग ब.८४ येथे िठकिठकाणी रःत्यांचे चरांची दरुःती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे 
(िन.र.रू.८,३९,९४४/- [र.रू. आठ लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे चव्वेचाळीस] पेक्षा 
३३.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð१४८१                          िवषय बमांक -१३ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर       अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४७९/१२ िद.३/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०९ अन्वये, 
ूभाग ब.५ मधील सेक्टर १६ व १३ मधील रःते हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.ठाकूर इन्ृा ूोजेक्टस ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा ४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१८,८२,३५३/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४८२                         िवषय बमांक -१४ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– भिूम आिण िजंदगी िवभाग 
सचुक - मा.अि नी िचंचवडे पाटील     अनमुोदकÐ मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.भिूज/१/कािव/१२२८/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 मनपाच्या भिूम आिण िजंदगी िवभागाचे तातडीचे कामकाजासाठी ४ डेटा एन्शी 
ऑपरेटसर्ची आवँयता होती. मनपाचे करसंकलन िवभागास यापुव  मे.शभुम उ ोग यांनी 
ठेकेदारी पध्दतीने ूित ऑपरेटर ूितमहा र.रू.७,६६३/- याूमाणे संगणक ऑपरेटसर् 
पुरिवलेले आहेत. त्याूमाणे भिूम आिण िजंदगी िवभागास आवँयक ४ डेटा एन्शी 
ऑपरेटसर् ४ मिहने कालावधीसाठी मे.शुभम उ ोग यांचेकडन ूित ऑपरेटर ूित महा ू
र.रू.७,६६३/- या दराने करारनामा न करता थेट पध्दतीने िद.१/०९/२०१२ पासनू घेणेत 
आलेले असल्याने सदरचे येणारे खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८३                         िवषय बमांक -१५ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/पु.ू./कािव/११६/१२ िद.८/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे  
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.मखु्यालय/HO/४९/२०११-१२ मधील 
अ.ब.९ अन्वये, ड ूभाग कायर्के्षऽातील मखु्य रःत्यावरील शाळांच्या पिरसरात 
िव ा याना/नागरीकांना सरुिक्षत रःता ओलांडण्याच्या सुिवधा तयार करणेकामी मे.योगेश 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,६६,५२९/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार पाचशे एकोणतीस] 
पेक्षा १५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,४६,४७५/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेू त येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४८४                          िवषय बमांक -१६ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– क ूभाग 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/आ/१५/कािव/११५९/१२ िद.०४/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 क ूभाग कायार्लयाचे कायर्के्षऽातील बेवारस राडारोडा उचलनू घेणेकामी 
मे.िसध्दीिवनायक शान्सपोटर् या सःंथेस ूित िदन शक र.रू.४४४/- या दराने 
िद.३१/१२/२०१२ पयत मदुतवाढ देणेस व या संःथेबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८५                         िवषय बमांक -१७ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– जलिनसारण 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०२/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  
 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१३ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त केशवनगर, काकडेपाकर् , तानाजीनगर भागात 
रािहलेल्या िठकाणी भयुारी गटर निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर 
(िन.र.रू.३७,४७,२३३/- [र.रू.सदोतीस लाख स ेचाळीस हजार दोनशे तेहतीस] पेक्षा २८% 

कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस ू मान्यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८६                         िवषय बमांक -१८ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– जलिनसारण 
सचुक - मा.अि नी िचंचवडे पाटील     अनमुोदकÐ मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३०४/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१५ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त िचंचवड गावठाणामध्ये रािहलेल्या िठकाणी 
भयुारी गटर निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४३,३५८/- 
[र.रू.सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार तीनशे अठ्ठावन्न] पेक्षा २६.९८ % कमी) [भाववाढ 
फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेू त येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४८७                         िवषय बमांक -१९ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– वाय.सी.एम.एच. 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.वायसीएमएच/६/कािव/९६५/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 Conference-Vision-2030 Health and Medical Services करीता 
र.रू.९०,०००/- खचार्स मान्यता िदलेली होती. तथापी एकूण खचर् र.रू.१,१६,२२९/- झालेला 
असल्याने जादा झालेल्या र.रू.२६,२२९/-चे खचार्स काय र मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८८                         िवषय बमांक -२० 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१५१/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१ अन्वये, 
ूभाग ब.८७ मध्ये टी.डी.आर. व एफ.एस.आय. च्या बदल्यात ताब्यात आलेल्या 
रःत्यावर खडीकरण व बीबीएम करणेकामी मे.साईूभाग कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.२३,३३,७६२/- [र.रू. तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे बास ] पेक्षा २३.०४% 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,८५,८६६/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४८९                          िवषय बमांक -२१ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५०६/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.११ अन्वये, ूभाग ब.३ िचखली मध्ये िठकिठकाणी पावसाच्या पाण्यासाठी बंद पाईप 
टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू. बावीस लाख चाळीस हजार 
आठशे शहान्नव] पेक्षा १८.८५% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१९,०९,४१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेमधील िनिवदा 
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अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९०                         िवषय बमांक -२२ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५०७/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१४ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील एमआयडीसी पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस 
हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २१.२१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१९,३१,१२७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९१                          िवषय बमांक -२३ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ःथापत्य 
सचुक - मा.अि नी िचंचवडे पाटील     अनमुोदकÐ मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५०८/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५७ अन्वये, ूभाग 
ब.९ संभाजीनगर एच.डी.एफ.सी. कॉलनी येथील पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणे, फुटपाथ तयार करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. २३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २१.२२ % कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजूर दराने र.रू. 
१९,३०,८८२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४९२                         िवषय बमांक -२४ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर    अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५०९/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७६ अन्वये, 
ूभाग ब.११ यमनुानगर मध्ये ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.१४,००,५६०/- [र.रू. चौदा लाख पाचशे साठ] पेक्षा २२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.११,३२,५००/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९३                         िवषय बमांक -२५ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð  मा. िनता पाडाळे                    अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५१०/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०५ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.८ िव ानगर येथील टेल्को रःता पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणे, सशुोिभकरण िवषयक कामे करणेकामी मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २१.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १९,१२,०१०/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या 
बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम 
अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४९४                         िवषय बमांक -२६ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५११/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.११० अन्वये, 
ूभाग ब.११ यमनुानगर मधील िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.के.पी. 
कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. २३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा 
२१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १९,१२,०१०/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९५                          िवषय बमांक -२७ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५१२/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.१९ अन्वये, ूभाग ब.४ कृंणानगर, िशवतेजनगर येथील (रःता ब.१) ःपाईन रोड ते 
पम्प पिरसरातील चौकापयत रःत्याचे हॉटिमक्स डांबरीकरण करणेकामी मे.लोणावला 
कंन्ःशक्शन कं. (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पेक्षा ५.५३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२३,१५,४४१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे  अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४९६                         िवषय बमांक -२८ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िनता पाडाळे                     अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५१३/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.२० अन्वये, वॉडर् ब.४ कृंणानगर येथील उवर्रीत भाजी मडंई परीसर भागात 
हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.लोणावला कंन्ःशक्शन कं. 
(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ५.५३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२३,१५,४४१/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९७                         िवषय बमांक -२९ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५१४/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.१७ मधील िडःशीक्ट सेंटर येथील ूािधकरणाच्या नवीन ूशासकीय 
इमारतीच्या भोवतालचे रःते हॉटिमक्स पध्दतीने करणेकामी मे.लोणावला कंन्ःशक्शन कं. 
(िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा ५.५३ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२२,२२,८२३/- पयत काम करून घेणेस 
तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत 
केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची 
रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १४९८                          िवषय बमांक -३० 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५१५/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/२०१२-१३ मधील 
अ.ब.६८ अन्वये, नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल सतंकृपा हौिसंग सोसायटी, 
अिजंक्य तारा हौिसगं सोसायटी व इतर िठकाणी ःटॉमर् वॉटर सेनेज करणेकामी मे.िवशाल 
िसिव्हल कॉन्शक्टर (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पेक्षा १४.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२१,०५,८८२/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड 
या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली 
वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या अटीस 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १४९९                          िवषय बमांक -३१ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                         िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४५५/१२ िद.४/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९१ अन्वये, 
जलके्षऽ ब.ड़/१४, सांगवी पिरसरात पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल व िकरकोळ दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.िूयांका एंटरूायझेस (िन.र.रू.७,४३,९९४/- [र.रू.सात लाख ऽेचाळीस 
हजार नऊशे चौ-यान्नव] पेक्षा १४.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५००                          िवषय बमांक -३२ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४६७/१२ िद.९/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.११ अन्वये, 
जलके्षऽ ब.ड/४, थेरगांव पिरसरात पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे ु
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करणेकामी मे.िसध्दे र कन्ःशक्शन (िन.र.रू.७,४७,४८४/- [र.रू.सात लाख स ेचाळीस 
हजार चारशे चौ-याऐंशी] पेक्षा १७.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०१                          िवषय बमांक -३३ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.छाया साबळे      अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४८९/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१६ अन्वये, 
काळेवाडी वॉडर् ब.७८ मध्ये रःता खोदाईचे चर भरणेकामी मे.बरखा एंटरूायझेस 
(िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] 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 १५०२                         िवषय बमांक -३४ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४९१/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१७ अन्वये, 
ूभाग ब.९७ िपंपळे गुरव येथील मनपा इमारती व इतर ःथापत्य िवषयक कामे 
करणेकामी मे.बरखा एटंरूायझेस (िन.र.रू.६,६६,६६७/- [र.रू.सहा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पेक्षा २८.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०३                         िवषय बमांक Ð ३५ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदक-मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४९३/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.७९ अन्वये, 
काळेवाडी वॉडर् ब.७९ मध्ये रःता खोदाईचे चर भरणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन 
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(िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] पेक्षा २५.९९ % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०४                         िवषय बमांक -३६ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४९५/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९२ अन्वये, 
काळेवाडी वॉडर् ब.८० मध्ये रःता खोदाईचे चर भरणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.८,८६,९८७/- [र.रू.आठ लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सत्याऐंशी] 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 १५०५                         िवषय बमांक -३७ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४७१/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५ अन्वये, 
थेरगांव वॉडर् ब.८६ मधील मनपा इमारतीची दरुःती करणेकामी मेु .साकळे असोिसएट्स 
(िन.र.रू.९,३३,६६८/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे अडसु ] पेक्षा २७.७७ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०६                         िवषय बमांक -३८ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४७३/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   
   मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४६ अन्वये, 
थेरगांव वॉडर् ब.८२ येथील शाळा इमारती तसेच सडंास मुता-यांची दरुःती करणेकामी ु
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मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.९,३३,६४३/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
ऽेचाळीस] पेक्षा ३०.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०७                         िवषय बमांक -३९ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४७५/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.८७ अन्वये, 
थेरगांव वॉडर् ब.८४ येथे िठकिठकाणी ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.साकळे असोिसएट्स (िन.र.रू.८,४०,०४०/- [र.रू.आठ लाख चाळीस हजार 
चाळीस] पेक्षा ३०.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०८                         िवषय बमांक -४० 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४७७/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð   

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.७ अन्वये, 
ूभाग ब.९२, सांगवी येथील सातपुडा सोसायटी व भागातील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची ु
कामे करणेकामी मे.†ê.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात] पेक्षा ३४.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश 
देणेत आला असल्याने त्याचे  अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५०९               िवषय बमांक -४१ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग  
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४७९/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१० अन्वये, 
वॉडर् ब.९१ सांगवी मधील िहरकणी सोसायटी भागात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु
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करणेकामी मे.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३२.९६% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१०          िवषय बमांक -४२ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ड ूभाग 

सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४८१/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.१३ अन्वये, 
वॉडर् ब.९१ सांगवी सगंमनगर भागात पेव्हींग ब्लॉकची कामे करणेकामी मे.†ê.आर. नायड ू
(िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३३.९५ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५११                     िवषय बमांक -४३ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४८3/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.२२ अन्वये, 
वॉडर् ब.९३ सांगवी वेताळ महाराज सोसायटी मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.†ê.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे 
सात] पेक्षा ३४.९४ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१२                         िवषय बमांक -४४ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४८५/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.३६ अन्वये, 
ूभाग ब.९२ सांगवी येथील वेताळ महाराज मिंदर व पिरसरातील ःथापत्य िवषयक 
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दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .†ê.आर. नायड ू (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.९६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१३                        िवषय बमांक - ४५ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– ड ूभाग 
सचुक - मा.अि नी िचंचवडे पाटील     अनमुोदकÐ मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.डू/१७/कािव/४८७/१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
  मनपाच्या ड ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५५ 
अन्वये, वॉडर् ब.७५ िपंपळेसौंदागर येथे िविवध ःथापत्य िवषयक सुिवधांची दरुःती ु
िवषयक कामे करणेकामी मे.शुभौी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख 
तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१४                         िवषय बमांक -४६ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                        िवभाग– दरसचंारु  
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर       अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.दरसचंारु /२/कािव/१८३/१२ िद.१२/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाचे कायार्लयीन कामकाजात गतीमानता येणेसाठी मा.नगरसदःय, अिधकारी व 
कमर्चारी यांस मे.आयडीया कंपनीची मोबाईल सिुवधा पुरिवलेली असनू कायार्लयीन 
कामकाजासाठी ूःतावात नमुद तीन अिधकारी/कमर्चारी यांस मोबाईल सिुवधा पुरिवणेस 
/ मयार्दा वाढिवणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१५                  िवषय बमांक -४७ 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१६९/१२ िद.१५/१०/२०१२      
िवषय - िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७४ मधील वैभवनगर व इतर भागातील नवीन रःते  

       हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेबाबत... 
  िवषय बमांक ४७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक Ð १५१६                       िवषय बमांक - ४८ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                      िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.िनता पाडाळे                     अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१७०/१२ िद.१५/१०/२०१२      
िवषय - ूभाग ब.८९ मधील सन ७० ते २६ या डी.पी. रःत्याच ेहॉटिमक्स चेनेज ० ते  

       ५०० मी पयत डांबरीकरण करणेबाबत...  

िवषय बमांक ४८ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
                   सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------------- 
ठराव बमांक Ð १५१७                       िवषय बमांक Ð ४९  
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                      िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.छाया साबळे        अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/४ड/कािव/१७१/१२ िद.१५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.९१ अन्वये, 
ूभाग ब.९० िपंपळेिनलख मध्ये शाळा इमारतींची रंगसफेदीची कामे करणे व ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.के पी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१८,६७,३५८/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  हजार तीनशे अठ्ठावन्नु ] पेक्षा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१५,६८,७७७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५१८                        िवषय बमांक - ५० 
िदनांक Ð २५/१०/२०१२                      िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदकÐमा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/३क/कािव/२२०/१२ िद.१५/१०/२०१२      
िवषय - वॉडर् ब.२४ इंिायणीनगर मधील नाल्यावर चतैन्य पाकर् च्या मागे व कमर्वीर 
       सोसायटी जवळ सी.डी.वकर्  बांधणेबाबत...  

       िवषय बमांक ५० चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
         सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 

------------- 
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ठराव बमांक Ð १५१९                        िवषय बमांक - ५१ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे   अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२२१/१२ िद.१५/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.१८ अन्वये, 
वॉडर् ब.२७ मगरःटेडीयम मागील नाल्याचे बेडींग करणे व दरुःती करणेकामी मेु .के 
कमलेश (िन.र.रू.४६,६२,८५९/- [र.रू.शेहेचाळीस लाख बास  हजार आठशे एकोणसाठ] 
पेक्षा ३६.११% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.३१,२८,०५६/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५२०                        िवषय बमांक - ५२ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२२२/१२ िद.१५/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.२ अन्वये, 
वॉडर् ब.२१ स.न.ं१ मधील २४ मी.रःत्याचे कडेने ःटॉमर् वॉटर व फुटपाथ करणेकामी मे.के 
कमलेश (िन.र.रू. ३७,३३,८७५/- [र.रू.सदोतीस लाख तेहतीस हजार आठशे पंच्याह र] 
पेक्षा ३५.९२% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजूर दराने रू .रू.२५,१२,३००/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५२१                        िवषय बमांक - ५३ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२२३/१२ िद.१५/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.११/२०१२-१३ मधील अ.ब.५ अन्वये, 
वॉडर् ब.११ येथील िविवध िठकाणचे रःते खडीकरण व बीबीएम करणेकामी मे.व्यंकटे रा 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ३७,३४,१४५/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार एकशे पंचेचाळीस] 
पेक्षा ३१.८०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२६,७४,०२१/- पयत काम 
करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या 
िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५२२                        िवषय बमांक - ५४ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/३क/कािव/२२४/२०११ िद.१५/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G3/04/102/2011-12 मधील अ.ब.२५ 
अन्वये, वॉडर् ब.१७ सडॅवीक कॉलनी मधील नरुमोहल्ला व पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक 
बसिवणे व दरुःतीु ची कामे करणेकामी मे.शंतनु एटंरूायजेस (िन.र.रू.२४,९७,६६५/- 
[र.रू.चोवीस लाख सत्यान्नव हजार सहाशे पास ] पेक्षा १५.११ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२१,२०,२६८/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५२३                        िवषय बमांक - ५५ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे   
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१८/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.२६ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त मोरवाडी, मासुळकर कॉ़लनी भागात रािहलेल्या 
िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४७,२८३/- 
[र.रू. सदोतीस लाख स ेचाळीस हजार दोनशे याऐशंी] पेक्षा २६%  कमी) [भाववाढ फरक 
कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहेू . 

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

ठराव बमांक Ð १५२४                        िवषय बमांक Ð ५६  
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण  
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१७/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१९ 
अन्वये, भाटनगर मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त खराळवाडी, वाःतुउ ोग, अजमेरा कॉलनी 
भागात उवर्िरत िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी मे.सरुज कॉन्शॅक्टर 
(िन.र.रू.३७,४३,७०१/- [र.रू.सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे एक] पेक्षा २३.२७% 

कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत ू
येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५२५                        िवषय बमांक - ५७ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२                        िवभाग– जलिन:ःसारण  
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर       अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१६/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१२ 
अन्वये, रावेत मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त पुनावळे, ताथवडे भागात भुयारी गटर निलका 
टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.३७,४०,८२८/- [र.रू.सदोतीस लाख चाळीस हजार 
आठशे अठ्ठावीस] पेक्षा ३६.५१% कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक Ð १५२६                        िवषय बमांक - ५८ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण 

सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१५/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.२५ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त वाल्हेकरवाडी, रावेत भागात भुयारी गटर 
निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.३७,४७,२८३/-[र.रू.सदोतीस लाख स ेचाळीस 
हजार दोनशे याऐंशी] पेक्षा ३६.५१% कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५२७                        िवषय बमांक - ५९ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण  
सचुक Ð मा.सभुिा ठोंबरे        अनुमोदक Ð मा.जावेद शेख 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१४/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.८ 
अन्वये, िचंचवड मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त िशवनगरी, िचंचवडेनगर, िबजलीनगर भागात 
रािहलेल्या िठकाणी भयुारी गटर निलका टाकणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् 
(िन.र.रू.३७,४३,७०१/- [र.रू. सदोतीस लाख ऽेचाळीस हजार सातशे एक] पेक्षा ३०.९०% 

कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत ू
येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५२८                        िवषय बमांक - ६० 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण 

सचुक Ð  मा. िनता पाडाळे                    अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१२/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१८ 
अन्वये, कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण कें िांतगर्त वल्लभनगर, महेशनगर येथे उवर्िरत 
िठकाणी भुयारी गटर निलका टाकणेकामी मे.सजंय कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,४५,५२९/- 
[र.रू.सदोतीस लाख पंचेचाळीस हजार पाचशे एकोणतीस] पेक्षा २७.८०% कमी) [भाववाढ 
फरक कलमासह] या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहेू . 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक Ð १५२९                        िवषय बमांक - ६१ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– जलिन:ःसारण 

सचुक Ð मा.छाया साबळे      अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जिन/िन/कािव/१३१३/२०१२ िद.१०/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या जलिनःसारण िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.११ 
अन्वये, भाटनगर मलैाशुध्दीकरण कें िांतगर्त भाटनगर, िजजामाता हॉःपीटल भागात भुयारी 
गटर निलका टाकणेकामी मे.सजंय कॉन्शॅक्टर (िन.र.रू.३७,६७,८३४/- [र.रू.सदोतीस लाख 
सदस  हजार आठशे चौतीु स] पेक्षा २१.९९% कमी) [भाववाढ फरक कलमासह] या 
ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहेू . 

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

ठराव बमांक Ð १५३०                        िवषय बमांक - ६२ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३२/२०१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४४ अन्वये, 
टी.सी.आय.रोड ते थरमॅक्स चौक रःत्याचे हॉटिमक्स पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.व्ही.एम.मातेरे इंृाःशक्चर ूा.िल. (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  ु
हजार चारशे चौदा] पेक्षा ३.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१९,०१,९६१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करूू न घेणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३१                        िवषय बमांक - ६३ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे   अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३३/२०१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७० अन्वये, 
ूभाग ब.१३ िनगडी गावठाण मध्ये वॉडर् ब.  दगडी फरशी व फुटपाथ करणेकामी 
मे.के.पी.कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
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सदसु ] पेक्षा २२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १८,८७,५००/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३२                         िवषय बमांक - ६४ 

िदनांक Ð २५/10/ २०१२                        िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर     अनमुोदकÐमा.अि नी िचंचवडे पाटील  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३४/२०१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९२ अन्वये, 
मोहननगर नवीन ूभाग ब.२६ येथे नवीन सरफेस गटसर् बांधणे व जुने सरफेस गटसर् 
दरुःती करणेकामी मेु .आर.एम.एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,६७,४१३/- [र.रू.अठरा लाख 
सदस  हजार चारशे तेराु ] पेक्षा २५.९२% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू
र.रू.१४,५२,५४९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक राहील या 
अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३३                        िवषय बमांक - ६५ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                        िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३५/२०१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९९ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल िसहंगड हौिसगं सोसायटी व इतर िठकिठकाणी 
ःटॉमर् वॉटर सेनेज करणे कामी मे.आर.एम.एंटरूायजेस (िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा 
लाख सदसु  हजार चारशे चौदा] पेक्षा १८.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१५,९०,५८९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
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राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३४                        िवषय बमांक - ६६ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३६/२०१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.११७ अन्वये, 
नवीन ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येिथल म्हेऽेवःती व इतर िठकाणचे रःते हॉटिमक्स 
पध्दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.लोणावळा कंन्ःशक्शन कं.(िन.र.रू.२३,३४,२६७/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा ३.५३% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू.२३,६४,४६१/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटी 
ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३५                        िवषय बमांक - ६७ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३५१/१२ िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१६ अन्वये, 
ूभाग ब.१०५ बोपखेल रामनगर पंचिशलमिंदर शेजारील नाला नदीपयत बांधणे ःथापत्य 
िवषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.भगवंत कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,०००/- [र.रू.नऊ 
लाख ब ीस हजार] पेक्षा २७.९९% 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 १५३६                        िवषय बमांक - ६८ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.िवनया तापकीर    अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३५२/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४८ 
अन्वये, ूभाग ब.१०५ बोपखेल रामनगर मधील गटर कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक ःथापत्य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत कन्ःश.(िन.र.रू.९,३२,०००/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस 
हजार] पेक्षा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३७                        िवषय बमांक - ६९ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३५५/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५५ 
अन्वये, दापोडी येिथल उड्डाणपूल व मनपा इमारतीची िकरकोळ दरुःतींची कामे ु
करणेकामी मे.भगवंत कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,६५१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे एक्कावन्न] पेक्षा २५.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५३८                        िवषय बमांक - ७० 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð आरती चोंधे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३५७/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८ अन्वये, 
ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मधील िविवध िठकाणी अितबमण िवरोधी कारवाईसाठी वाहने 
पुरिवणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,४३१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे एकतीस] पेक्षा ३५.९९% 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 १५३९                        िवषय बमांक - ७१ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३५९/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१० अन्वये, 
ूभाग ब.१०५ बोपखेल, गणेशनगर मधील कॉ.कं. १ ते २१ मध्ये आवँयक िठकाणी नवीन 
गटसर् करणे उवर्िरत िठकाणी गटसर् दरुःती व ःथापत्य िवषयक देखभाल दरुःतीची इतर ु ु
कामे करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३२,०००/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस 
हजार] पेक्षा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४०                        िवषय बमांक - ७२ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३६१/१२िद.१/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१ अन्वये, 
ूभाग ब.१०१ व १०५ मिधल डांबरीकरणाने िवकसीत झालेल्या रःत्यावर दभाजक दशर्क ु
फलक इ.ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ९,३३,६५१/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक्कावन्न] पेक्षा २७.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४१                        िवषय बमांक - ७३ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ðमा.चिंकांत  वाळके 
दभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३६३/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४ अन्वये, 
ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मध्ये ःमशानभमूी व दफनभूमी मधील पिरसरात देखभाल दरुःती ु
कामे करणे पिरसर िवकसीत करणेकामी मे.बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,६६८/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे अडसु ] पेक्षा २७.९९% 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 १५४२                        िवषय बमांक - ७४ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३६५/१२िद.९/१०/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९ अन्वये, 
ूभाग ब.१०१ फुगेवाडी मधील सेवानगर मधील मंथालय हॉःपीटल तलाठी ऑफीस इ.मध्ये 
देखभाल दरुःती व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मेु .बालाजी कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
९,३३,६५१/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे एक्कावन्न] पेक्षा २७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४३                        िवषय बमांक Ð ७५ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३८२/१२िद.२१/८/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.८९ अन्वये, वॉडर् 
ब.१०१ फुगेवाडी गावठाण मधील िविवध िठकाणी बंद पाईप गटर कॉबीट पेव्हींग ब्लॉक इ.ःथापत्य 
िवषयक देखभाल दरुःती कामे करणेकामी मेु .देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ९,३३,५०९/- [र.रू.नऊ 
लाख तेहतीस हजार पाचशे नऊ] पेक्षा ३०.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४४                        िवषय बमांक - ७६ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक - मा.अि नी िचंचवडे पाटील    अनमुोदकÐ मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२९४/१२िद.२१/८/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.९१ अन्वये, वॉडर् 
ब.९९ साईकृपा िबल्डींग मागील पिरसरात पेव्हींग ब्लॉक व िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.देव कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,७०६/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा] पेक्षा २६.९९% 

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 १५४५                        िवषय बमांक - ७७ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.आरती चोंधे         अनुमोदक Ð मा.राहल भोसलेु   
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२९६/१२ िद.२१/८/१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७४ 
अन्वये, वॉडर् ब.१९ मधील फुटपाथ ब्लॉकची दरुःती करणेकामी मेु .देव कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.९,३२,८९५/- [र.रू.नऊ लाख ब ीस हजार आठशे पंच्यान्नव] पेक्षा २६.९९% कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४६                         िवषय बमांक -७८ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð मा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ð मा.जावेद शेख 
संदभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२९७/१२ िद.२१/८/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.७३ 
अन्वये, वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील नाल्याची दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .देव 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.९,३३,१२६/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे सव्वीस] पेक्षा 
३०.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४७                        िवषय बमांक - ७९ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 

सचुक Ð  मा. िनता पाडाळे                    अनमुोदक Ð मा.सषुमा तनपुरे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/३९०/१२  

िद.१२/१०/२०१२      
 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४७ 
अन्वये, वॉडर् ब.१९ मध्ये ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .देव 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. ९,३१,१९२/- [र.रू.नऊ लाख एकतीस हजार एकशे ब्यान्नव] पेक्षा 
२६.९९% 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 १५४८                        िवषय बमांक - ८० 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.छाया साबळे     अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/४३६/१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.५२ अन्वये, 
ूभाग ब.२४ (वॉ.ब.६७) ूा.रामकृंण मोरे सभागहृाची देखभाल व दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.अदीती कन्ःशक्शन (िन.र.रू.३७,३३,३८६/- [र.रू.सदोतीस लाख तेहतीस 
हजार तीनशे शहाऐंशी] पेक्षा १३.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने ु
र.रू.३४,०३,७८४/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक 
दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस ू
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५४९                        िवषय बमांक - ८१ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांत  वाळके    अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५३८/१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.७४ अन्वये, ूभाग ब.४, कृंणानगर पुणार्नगर येथील आर.टी.ओ.ऑफीस मागील 
अतंगर्त रःते पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने ब्लॉक बसिवणे, फुटपाथ तयार करणेकामी 
मे.आषर्द सािदक शेख (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पेक्षा १९.११ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,८२,५९८/- 
पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, 
िसमेंट, लोखंड या ितन्ही मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक 
राहील या अटीस अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे ू
अवलोकन करणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५५०                        िवषय बमांक - ८२ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य 

सचुक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे   अनमुोदक Ð मा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५४०/१२ िद.१७/१०/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय/HO/१/ २०१२-१३ मधील 
अ.ब.७८ अन्वये, ूभाग ब.४, कृंणानगर येथील िशवाजीपाकर्  ते ःपाईन रोड पावसाच्या 
पाण्याचा िनचरा होण्यासाठी जोडणारी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.देव कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा १४.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. २०,८४,०६९/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी ूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या ितन्ही 
मटेिरयलच्या िनधार्िरत केलेल्या बेिसक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 
दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू
त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५५१                        िवषय बमांक - ८३ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– ःथापत्य  

सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/५४१/१२ िद.१८/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६३ अन्वये, 
वॉडर् ब.४१ काळभोरनगर सुय दय पाकर्  जवळील िनयोिजत १२.०० डी.पी.रःत्यासाठी 
नाल्यावर सी.डी.वकर्  बांधणेकामी मे.आर.टी.सबरवाल (िन.र.रू.२८,०१,११९/- [र.रू.अठ्ठावीस 
लाख एक हजार एकशे एकोणीस] पेक्षा ७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने ु
र.रू.२७,०६,१७५/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, 
लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये 
झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी 
अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहेू . 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५५२                         िवषय बमांक -८४ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                        िवभाग– नगरसिचव 

सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ू.नगरसिचव यांचे जा.ब.नस/१/कािव/१४०५/१२ िद.१७/१०/२०१२      
 नगरसिचव िवभागामध्ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजरुीकामी सादर 
केलेल्या िवनंती अजार्नुसार ूःतावा सोबतचे ूपऽ ‘अ’ मध्ये दशर्िवलेूमाणे रजा मंजरूीस 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५५३                        िवषय बमांक - ८५ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– पाणीपुरवठा 
सचुक Ð मा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ð मा.छाया साबळे  
ससंंदभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पापु/िन/कािव/१०६३/१२ िद.५/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

मनपाच्या पाणीपुरवठा िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४३ 
अन्वये, सेक्टर ब.२३ िनगडी येथील जलशुध्दीकरण कें िा अतंगर्त टप्पा-२ खाजगीकरणाने 
चालिवणे (सन २०१२-१३) कामी मे.ौी िवनय इंिजिनअरींग सिव्हर्सेस ूा.िल. 
(िन.र.रू.५५,२९,८७६/- [र.रू.पंचावन्न लाख एकोणतीस हजार आठशे शहा र] पेक्षा ५% 

कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत आहेू . 
 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------------- 
ठराव बमांक Ð १५५४                         िवषय बमांक -८६ 
िदनांक Ð २५/10/ २०१२                       िवभाग– क ूभाग 
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ð मा. िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/आ/१५/कािव/११५९/१२ िद.०५/१०/२०१२     
िवषय:- क ूभाग कायार्लयाचे कायर्के्षऽातील बेवारस राडारोडा उचलून घेणेकामी  

मे.िसध्दीिवनायक शान्सपोटर् या संःथेस ूित िदन शक र.रू.४४४/- या दराने 
िद.३१/१२/२०१२ पयत मदुतवाढ देणेस व या सःंथेबरोबर करारनामा करून 
कामाचा आदेश देणेस मान्यता देणेबाबत... 

मा.ूभाग अिधकारी यांना त्यांचे िवषयपऽ मागे घेणेस मान्यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------------- 
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ठराव बमांक Ð १५५५                  िवषय बमांक -८७ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२           िवभाग–झोपडपट्टी िनमुर्लन व पुनवर्सन 
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे   अनमुोदक Ð मा.चंिकांत वाळके  
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.झो.िन.पु./१५/कािव/२०६/१२ िद.२५/१०/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð  

 नािशक फाटा उड्डाण पूल बी.आर.टी.एस. व्यावसाियक एकूण ३२ रःताबािधतांना 
नकुसान भरपाई व्यितिर  इतर लाभ देणेबाबत मायबोप्लॅन अहवाल महारा  सोशल इंिज. 
सव्ह सेस (MSES) यांनी िद.१८ ऑक्टोबर २०१२ रोजीच्या पऽान्वये सादर केलेला आहे. तरी 
ज्या व्यावसाियक दकानदारांनी सामंजःय करारनामा करुन िदला आहे असे एकूण ु १८ 
व्यावसाियकांना ूःतावासोबतचे ूपऽ अ ूमाणे Additional Transition Allowance 

र.रु.२८,८००/- ूित लाभाथ  याूमाणे एकूण र.रु.५,१८,४००/- (अक्षरी र.रु. पाच लाख 
अठरा हजार चारशे फ ) व उवर्िरत १४ व्यावसाियक ज्यांनी अ ापपयत करारपऽ सादर 
केलेली नाही. परंतु जे व्यावसाियक सामजंःय करार करण्यास इच्छक असतील त्यांना ू
र.रु.२८,८००/- Additional Transition Allowance अदा करणेकामी एकूण र.रु.४,०३,२००/- 
(अक्षरी र.रु.चार लाख तीन हजार दोनशे फ ) सभंाव्य खचर् असे एकूण ९,२१,६००/- 
(र.रु.नऊ लाख एकवीस हजार सहाशे फ ) अदा करणेस व सदरचा खचर् नगररचना 
िवभागाकडील भसूंपादन िनधी या लेखािशषार्वर खच  टाकणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५५६                    िवषय बमांक -८८ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या सन २०१२-१३ या आिथर्क वषार्मध्ये ूःतावात 
नमदुूमाणे तरतुद वग करण करणेस मान्यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र.रु.५,००,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५५७                   िवषय बमांक -८९ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२            िवभाग Ð क ूभाग, पाणीपुरवठा 
सचुक Ð मा.अरुणा भालेकर    अनमुोदकÐमा.अि नी िचंचवडे-पाटील 
सदंभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक ब. कू/पापु/७/कािव/४६/१२ िद.८/१०/२०१२ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 सन २०१२-१३ पाणीपुरवठा मनपा िनधी अंदाजपऽकात पाणीपुरवठा िवभागातील 
तरतुदी कमी असलेने ठेकेदाराने केलेल्या कामांचे परीमानानुसार िबलांची अदायगी 
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करणेसाठी कामांना वाढीव तरतुद करणे आवँयक आहे. तरतुद वग करणाचा ूःताव मजुंर 
झालेनंतर सदर झालेल्या कामांची िबले अदा करणे शक्य होणार असून ूःतावासोबत 
जोडलेल्या तरतुद वग करणाच्या वाढ/घट तक्त्यानसुार तरतुद वगर् करणेस मान्यता देणेत 
येत आहे.          (वाढ/घट र.रु.३५,००,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५५८                    िवषय बमांक -९० 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 ूभाग ब.३ िचखली रोपवाटीका व गायरानमध्ये मनपातफ वकृ्षारोपण केले असून 
सदर  वकृ्षरोपांचे देखभाल व सरंक्षणाचे काम माऊली बेरोजगार सेवा सःंथा िचखलीस 
यो य त्या दराने पाच वष कालावधीसाठी देण्यास व त्याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स 
मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही 
करणेत यावी.  

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

ठराव बमांक Ð १५५९                    िवषय बमांक -९१ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 मनपाच्या उ ान िवभागाकडील िन.नो.ब. ४४/४-२००४-०५ अन्वये, मनपाचे 
थेरगांव येथील लआमीबाई बारणे उ ान िवकसीत करण्याचे व पुढील पाच वष सदर 
उ ानाची देखभाल करण्याचे काम मे.सिदच्छा कन्ःशक्शन यांना देण्यात आले होते व 
त्याची मदुत िद.३१/१०/२०११ रोजी संपल्यानतंर मा.ःथायी सिमती ठराव बमांक १६४१७ 
िद.२०/१२/२०११ नसुार सदर देखभालीचे काम पुढील एक वषार्साठी म्हणजेच 
िद.३१/१०/२०१२ अखेरपयत मे.सिदच्छा कन्ःशक्शन यांना दरमहा रक्कम रु.४५,१५०/- 
या दराने देण्यात आले आहे. सदर कामाची मुदत िद.३१/१०/२०१२ रोजी पूणर् होत 
असल्याने पुढील पाच वष म्हणजेच िद.३१/१०/२०१७ पयत वाढिवणेस मान्यता देणेत  
येत आहे तसेच त्यासाठी येणारे ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५६०                    िवषय बमांक -९२ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहलू  भोसले, मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचंचवड मनपामाफर् त रेल्वेलाईनचे कडेने वकृ्षारोपण व सुशोिभकरण केलेले 
असनु सदरचे कामकाज मे.सिदच्छा कन्ःशक्शन यांना ूचिलत दराने देखभाल,िवकास व 
सरंक्षणाकामी देणेस मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी.  

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

ठराव बमांक Ð १५६१                    िवषय बमांक -९३ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 ूभाग ब.६२ फुगेवाडी मधील सव ब.२७ येथील िपंपरी िचचंवड 
महानगरपािलकेच्या वतीने िवकसीत केलेल्या “आई” उ ानाचे काम तीन वष 
कालावधीकरीता मे.ौी बालाजी इन्ृाःशक्चसर्, आनदंवन कु रोग वसाहत, दापोडी या 
सःंथेस यो य त्या सेवाशुल्क तत्वावर देण्यास व त्याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स 
मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५६२                    िवषय बमांक -९४ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या सन २०१२-१३ या आिथर्क वषार्मध्ये ूःतावात 
नमदुूमाणे तरतुद वग करणास मान्यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र.रु.६,००,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५६३                      िवषय बमांक -९५ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या अपंग कल्याणकारी योजनेअतंगर्त “अपंग 
व्य ींना व्यवसायासाठी अथर्सहा य” या घटकयोजनेअतंगर्त ौी. ाने र द ाऽय देशमुख 
रा.मोरेवःती, िचखली यांना कॉप रेशन बँक, िचंचवड शाखा, यांनी हॉटेल व्यवसायासाठी 
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र.रु.२,००,०००/- कजर् मंजूर केले असल्याने त्यापैकी ५०% रक्कम अनदुान बँकेच्या नावे 
देण्यास व त्याकामी येणा-या र.रु.१,००,०००/-चे ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५६४                    िवषय बमांक -९६ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेू     अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेू , मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
 ूभाग ब.१४ मधील दगार्देवी टेकडी उ ान हे ौीू .बालाजी ःवयंरोजगार सेवा 
सहकारी संःथा मयार्दीत यांना मनपा दरानसुार ५ वष कालावधीसाठी देखभालीसाठी 
चालिवण्यास देणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक Ð १५६५                    िवषय बमांक -९७ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.सषुमा तनपुरे    अनमुोदक Ð मा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.सषुमा तनपुरे, मा.िनता पाडाळे यांचा ूःताव... 
 “िकपा आिकर् टेक्ट” च्या ौीमती अचर्ना भागवत वोरा यांची म.न.पा.च्या आिकर् टेक्ट 
पॅनेलवर ःथापत्यिवषयक व उ ानिवषयक कामांसाठी नेमणूक करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५६६                    िवषय बमांक -९८ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 मा.ःथायी सिमती ठराव ब.११४५ िद.११/९/२०१२ मधील “७५ सुरक्षारक्षक” व 
“१४५ सरुक्षारक्षक” हा मजकूर वगळण्यात येऊन त्याऐवजी सदर दोन्ही िठकाणी “११० 
सरुक्षारक्षक” हा मजकूर नमदू करण्याची दरुःती करणेस मान्यता देणेत येत आहेु .  

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

 
 
 
 
 
 



 43

ठराव बमांक Ð १५६७                   िवषय बमांक -९९ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 महारा  महापौर पिरषदेमध्ये राज्यातील महानगरपािलकेच्या वगार्नुसार वािषर्क 
वगर्णी महानगरपािलका महारा  महापौर पिरषदेस देणेबाबत िनणर्य झाला असनु त्यानसुार 
वािषर्क वगर्णी र.रु.२०,०००/- सदर पिरषदेस देणे बमूा  आहे. त्याकरीता नगरसिचव  

िवभागाकडील ःथायी आःथापना या लेखािशषार्वरुन र.रु.२०,०००/- अिखल भारतीय 
महापौर पिरषद या लेखािशषार्वर वगर् करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५६८                    िवषय बमांक -१०० 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 ड मखु्यालयामध्ये सन २०१२-१३च्या अदंाजामध्ये कामाच्या तरतूदीमध्ये ूःतावात 
नमदूूमाणे फेरबदल करणेस व तरतूदींमध्ये वाढ/घट करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

        (वाढ/घट र.रु.५५,००,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५६९                    िवषय बमांक -१०१ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 सागर सरेुश कोकाटे, रा.ई२/१०, ौिमकनगर, बालामल चाळ, नवमहारा  
िव ालयामागे, िपंपरीगाव, िपंपरी वाघेरे, पुणे यांस मनपाचे िलगल पॅनेलवर नेमण्यास 
मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५७०                    िवषय बमांक -१०२ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 ड मखु्यालयामध्ये सन २०१२-१३च्या अदंाजामध्ये कामाच्या तरतुदीमध्ये ूःतावात 
नमदुूमाणे फेरबदल करण्यास व तरतूदीमध्ये वाढ/घट करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  
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(वाढ/घट र.रु.७,००,००,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५७१                   िवषय बमांक -१०३ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या सन २०१२-१३ या आिथर्क वषार्मध्ये ूःतावात 
नमदूूमाणे तरतुद वग करणास मान्यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र.रु.५,५०,०००/-) 

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

ठराव बमांक Ð १५७२                    िवषय बमांक -१०४ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोिरयल हॉःपीटल, 
अिःथरोग िवभागामध्ये डॉ.अतें र क. िबराजदार हे मानधनावर ६ वषापासनू कायर्रत 
आहेत. त्यांचा कायर्काल ३ ऑक्टोंबर २०१२ ला पूणर् झालेला आहे. त्यांना पुन्हा त्याच 
िठकाणी मानधनावर घेण्यास मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होण्याची वाट न 
पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी.  

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

ठराव बमांक Ð १५७३                    िवषय बमांक -१०५ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचंचवड शहरातील ौी. िशवछाया ूित ाण, भोसरी सःंथेचे सदःय ौी. 
कृंणा ढोकले यांनी केलेल्या उल्लेखिनय कामिगरीब ल तसेच शहराचे नाव देशभरात व 
जगभरात गाजिवल्याब ल महापािलकेकडन ू त्यांना र.रु.२ लाख ९० हजार अनुदान बिक्षस 
म्हणनू देण्यास मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होण्याची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा.  

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५७४                    िवषय बमांक -१०६ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 ूःतावात नमूद केलेल्या समहुसंघटकांना दरमहा र.रु.१५,०००/- एकिऽत मानधन 
आिण मनपाला देण्यात येणा-या सवर् सुट्टया समुहसंघटकांना देण्यास मान्यता देणेत येत 
आहे. (सध्या कायर्रत असणा-या समुहसंघटकांना ूाधान्य देणेत यावे.) त्याचूमाणे सहा 
मिहने कालावधीसाठीच्या ूत्यक्ष खचार्स वाढत्या महागाई िनदशांकानसुार मानधन वाढ 
करण्यास मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५७५                   िवषय बमांक -१०७ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 अ ूभाग कायर्के्षऽातील रःते गटसर् यांची दैनदंीन साफसफाई करणेचे काम 
मे.व्ही.एम. एस. ःवयरंोजगार सेवा सह.संःथा मयार्. यांना वॉडर् ब. ४५ व ६ जुना या 
िठकाणी देणेत आले आहे. सदर साफसफाई कामाची मदुत िदनांक १६/३/२०१२ रोजी 
सपंली असल्यामळेु व स िःथतीत सःंथेचे काम चाल ू असल्याने मे.व्ही.एम.एस. 
ःवयरंोजगार सेवा सह. सःंथेस निवन िनिवदा कायर्वाही पुणर् होईपयत मुदतवाढ देण्यास व 
त्याकामी ूत्यक्ष येणा-या खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५७६                    िवषय बमांक -१०८ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 घटंागाडी ठेकेदारांना र.रु.१२,०००/- िदपालवीिनिम  बक्षीस रक्कम िवनापरतावा 
िवशेष बाब म्हणून अदा करणेस (एका वषार्मध्ये सहा महीन्यांपासनू पूणर् वषार्पयत सलग 
काम केले असल्यास) व त्याकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

 सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५७७                   िवषय बमांक -१०९ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 मा.ःथायी सिमती ठराव ब.१२९२ िद.२५/९/२०१२ मध्ये “मान्यता देणेत येत 
आहे.” हा मजकूर वगळण्यात येवून त्याऐवजी “मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करण्यात येत आहे.” हा मजकूर समािव  करण्यास मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५७८                    िवषय बमांक -११० 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 खाली नमूद केलेल्या संःथेस त्यांचे नावासमोर दशर्िवलेले उ ान २ वष 
कालावधीकरीता यो य त्या अशंत: सेवा शुल्क तत्वावर देखभाल संरक्षणाकामी देण्यास व 
त्या कामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 
 सतं तुकाराम उ ान से.न.ं२७ - शरयनूगर ूित ाण 

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

ठराव बमांक Ð १५७९                    िवषय बमांक -१११ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 खाली नमूद केलेल्या संःथेस त्यांचे नावासमोर दशर्िवलेले उ ान ३ वष 
कालावधीकरीता यो य त्या अंशत: सेवा शुल्क तत्वावर देखभाल संरक्षणाकामी देण्यास व 
त्या कामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 
 से. २७ अ, माता अमतृामाई िचल्सेन पाकर्   - राजा िशवछऽपती ूित ाण 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५८०                    िवषय बमांक -११२ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 महारा  राज्य ौिमक माथाडी शान्सोटर्, सुरक्षारक्षक आिण जनरल कामगार 
यिुनयन (रजी.) ही माथाडी कामगारांच्या िवकासासाठी कायर्रत असनू त्यांनी मागणी 
केलेूमाणे जकात नाक्याजवळील मोकळा प्लॉट १० वष कालावधीकरीता मा.उपसचंालक 
नगररचना ठरवतील त्या लीजने संघटनेच्या कायार्लयासाठी महारा  राज्य ौिमक माथाडी 
शान्ःपोटर्, सरुक्षारक्षक आिण जनरल कामगार यिुनयन (रजी.) सःंथेस देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होण्याची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा.  

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

ठराव बमांक Ð १५८१                    िवषय बमांक -११३ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 महानगरपािलकेच्या मिहला व बालकल्याण योजनेमधील िदपावलीिनिम  खालील 
िठकाणी आठवडा बाजाराचे आयोजन करण्यास व त्याकिरता ूत्येकी पन्नास ःटॉल 
उभारणेकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  
 

अ.ब. सःंथेचे नाव िठकाण 

१. लआमीबाई बारणे मिहला ूित ाण डांगे चौक थेरगांव 

२. सःंकृती मिहला बचत गट पावर्ती उ ान व सुखकतार् अपाटर्मेंट 
शेजारील मदैान, िचंचवडगाव 

३. सखी मिहला बचत गट महासघं भ ी श ी चौक,ूािधकरण 
४. गहृलआमी मिहला औ ोिगक सह. सःंथा मयार्. सतं तुकाराम उ ानाजवळील मैदान 

ूािधकरण 
५. चतैन्य मिहला बचत गट म्हाडा कॉलनी, 

मोरवाडी, िपंपरी 
डी माटर् समोर, िचंचवड ःटेशन 

 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५८२                    िवषय बमांक -११४ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.राहल भोसलेु     अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.राहल भोसलेु , मा.चिंकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या िव तु िवभागातील (कायर्शाळा) इ. िनिवदा 
नोटीस ३/२०१०-११ नसुार िपं.िच.ंमनपा पािलका ह ीतील सेनेज चेंबर मॅनहोलमधील गाळ 
यांिऽक प तीने काढण्यासाठी आवँयक यऽंणा  व मनुं य़बळाचा पुरवठा करुन गाळ 
काढण्याचे काम करणेसाठी कमीत कमी दराने ठेकेदार मे.बॅबोलोट असोिसएटस यांची ्
िनिवदा िःवकृतीची कायर्वाही चालू आहे. तरी ठराव बमांक १३६५९ िद.२३/२/२०११ नसुार 
वरील काम दोन ठेकेदारांना समसमान िवभागुन देण्याचा ठराव मंजुर झाला होता. तरी 
सरुज कॉन्शॅक्टर यांनी काम करण्यास नकार िदल्याने सदर काम करण्यासाठी सुरज 
कॉन्शॅक्टरचे कामगार व सपुरवायझर यांची कंपनी मे. मिनष असोिसएटस यांना अ व ब ्
या दोन्ही ूभागाचे काम मनपाच्या अटी-शत नसुार करारनामा करुन घेण्यास मान्यता 
देणेत येत आहे. मे. मिनष असोिसएटस मध्ये ःथािनक चोकअप कामगार व सुपरवायझर ्
असल्यामुळे त्यांना पुव पासनू कामाचा अनभुव असल्याने त्यांचा कामाचा अनभुव िवचारात 
घेऊन व मशनरीच्या दोन िकल ःकर पंप व इंजनस दोन मॅन्यअुल मॉब, एक कॅूेसर, एक 
गाळ वाहतुक करणेकामी वाहन व मनुंयबळाच्या सहा याने काम करुन घेण्यास व त्यास 
येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

 तरी वरील िनिवदा ३/२०१०-११ नसुार काम करुन घेण्याचे मे.बॅबोलोट असोिसएटस ्
व मे. मिनष असोिसएटस या दोन्ही ठेकेदारांस समसमान िवभागनु देण्यास व ्
त्यांचेसमवेत सात वषाचा करारनामा करुन घेण्यास मान्यता देणेत येत आहे. सदर 
कामाची तातडी व िनकड व आवँयकता िवचारात घेता सदरचे कामे मे. मिनष 
असोिसएटस ही कंपनी चोकअप कामगार व सपुरवायझर यांची असनू यांना थेट प तीने ्
काम करुन घेण्यास व ज्या त्या वषार्च्या भाववाढीूमाणे भाववाढ फरक देण्यास व येणा-
या सपंुणर् खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाच न पाहता 
ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी.  

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

ठराव बमांक Ð १५८३                    िवषय बमांक -११५ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ð मा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर्:-मा.अिवनाश टेकावडे, मा.चंिकांता सोनकांबळे यांचा ूःताव... 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या सन २०१२-१३ या आिथर्क वषार्मध्ये ूःतावात 
नमदुूमाणे तरतुद वग करण करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

(एकूण वाढ/घट र.रु.९०,४१,०००/-) 

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक Ð १५८४                    िवषय बमांक -११६ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.जावेद शेख    अनमुोदक Ð मा.अिवनाश टेकावडे 
सदंभर्:-मा.जावेद शेख, मा.अिवनाश टेकावडे यांचा ूःताव... 
 द वाडी-िवठ्ठलनगर ूभाग ब.१५साठी सन २०१२-१३ मध्ये ूभाग िवकासाकरीता 
खालील कामांसाठी तरतूद करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

१) ू.ब.१५ मधील साईमंिदर ते आकुड  म्हाळसाकांत चौक मखु्य रःःत्यापयत 
नाल्याची ५ फुटाने खोली वाढिवणे व िसमािभंतीची दरुःती करणे ु (१ कोटी 
तरतूद) 

२) ू.ब.१५ मधील जैन मंिदर, उपकार चेंबसर् रामनिसग होम, ौीकृंणनगर, 
द वाडी मुख्य रःता इ. िठकाणाच्या पाण्याचा िनचरा होण्यासाठी ःशॉम वॉटर 
करणेबाबत तरतूद (१ कोटी) 

३) नाल्यामधील जलिनॐारण निलका बेड लेव्हलपेक्षा खाली घेणे (तरतूद १ कोटी) 

४) अतंगर्त रःत्यामधील मोठ्या व्यासाची जलिनःसारण निलका टाकणे (१ कोटी 
तरतूद)  

५) ू.ब.१५ मध्ये नाल्यावर नागिरकांसाठी ःकाय वॉक बांधणे (१ कोटी तरतूद) 

६) ू.ब.१५ मधील अतंगर्त रःते व िसमेंट काँबीटचे बनिवणेबाबत (१ कोटी 
तरतूद) 

उपरो  कामांचा समावेश करुन तरतूद करण्यास मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५८५                   िवषय बमांक -११७ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२             
सचुक Ð मा.अिवनाश टेकावडे    अनमुोदक Ð मा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.अिवनाश टेकावडे मा.चिंकांत वाळके यांचा ूःताव... 
िकक बॉक्सींग ःपधार् आयोिजत करणेकामी अथर्सहा य म्हणून र.रु.२५,००,०००/- अनदुान 
(३० लाख मयार्देव्यितिर ) शासन मान्यतेच्या अटीवर महारा  िकक बॉिक्सगं 
असोिसएशच्या नावे अदा करणेस मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठिवणेत यावा.  

 सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
------------- 
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ठराव बमांक Ð १५८६                    िवषय बमांक -११८ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२            िवभाग - ःथापत्य 
सचुक Ð मा.छाया साबळे    अनमुोदक Ð मा.िवनया तापकीर 
संदभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक ब. ःथा/वा.क./कािव/५७/२०१२ िद.२३/१०/२०१२ 
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 िपंपरी िचचंवड म.न.पा.तील बी.आर.टी.एस. रःत्यावर बस ःटेशन्स बांधणेकामी 
मे.थडर् व्हेव िडझाईनर पुणे यांची ूःतावात नमदू केल्यानसुार ूकल्प सल्लागार 
(Archtech-PMC) म्हणनू िनयु ी करणेस मान्यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव बमांक Ð १५८७                    िवषय बमांक -११९ 
िदनांक Ð २५/10/२०१२            िवभाग - ःथापत्य 
सचुक Ð मा.िनता पाडाळे    अनमुोदक Ð मा.सभुिा ठोंबरे 
संदभर्:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक ब. ःथा/बी.आर.टी.एस./२२७/२०१२ िद.१८/१०/२०१२ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 Dispute Adjudication Board साठी मनपा व गॅमन इंिडया िल. यांचेकडन ू
सयंु ीकिरत्या ूितिनधी म्हणून ूःतावात नमदू केलेूमाणे ौी.पी.एस. अिंबके, सेवािनवृ  
मखु्य अिभयंता,िसडको यांची संयु िरत्या नेमावयाचा ूितिनधी म्हणून नेमणूक करणेसाठी  
येणा-या र.रु.४,५१,२५०/- अिधक देय असणा-या करासहचे खचार्स अथवा ूत्यक्ष येणा-या 
खचार्स मान्यता देणेत येत आहे.  

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. 
  (•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üßûüüü) 

     सभापती            
   ःथायी सिमती   

                िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका,  
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका,                                 िपपंरी-४११ ०१८.                     
िपंपरी-४११ ०१८. 
नगरसिचव िवभाग, 
बमांक- नस/७/कािव/१३९७/२०१२ 
िदनांक- २९/१०/२०१२ 

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


