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

मामा..ःथायी सिमतीःथायी सिमती  
कायर्पिऽका बमांक कायर्पिऽका बमांक ÐÐ २५ २५  

सभावृ ांतसभावृ ांत  
  

िदनांक Ð २५.९.२०१२                     वेळ Ð दपारी ु ३.०० वाजता 
 

     िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा.ःथायी सिमतीची सा ािहक सभा मगंळवार 
िदनांक २५.९.२०१२ रोजी दपारी ु ३.०० वाजता महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील महापौर 
मधकुरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील सन्मा. सदःय 
उपिःथत होते.  
   १) मा.जगदीश शेट्टी    - सभापती 
   २) मा.अिवनाश (दादा) टेकावडे 
   ३) मा.चंिकांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ४) मा.िवनया ूिदप (आबा) तापकीर 
   ५) मा.छाया जगन्नाथ साबळे 
   ६) मा.सौ.तनपुरे सषुमा राजेंि 
   ७) मा.पाडाळे िनता िवलास 
   ८) मा.जावेद रमजान शेख 
   ९) मा.जगताप नवनाथ द ु 
   १०) मा.ठोंबरे सभुिा ई र 
   ११) मा.भोसले राहल हनुमतंराव ु  
   १२) मा.चोंधे आरती सुरेश 
   १३) मा.भालेकर अरुणा िदलीप 
   १४) मा.अि नी गजानन िचचंवडे-पाटील 
   १५) मा.सोनकांबळे चिंकांता लआमण  
 यािशवाय मा.डॉ.ौीकर परदेशी-आयु ,मा.ूकाश कदम-अित.आयु ,मा.सावंत-सहआयु , 
मा.पवार,मा.मुढें,मा.कारचे,मा.ढेरे,मा.गावडे,मा.टेकाळे,मा.झरेु,मा.दरगडेुु ,मा.बंब-सहा.आयु , मा.घाडगे-
मखु्यलेखापिरक्षक, मा.चाकणकर-ू.नगरसिचव,मा.कांबळे-ू.शहर अिभयतंा, मा.सरुगुडे-िवकास 
अिभयतंा, मा.चव्हाण-सहशहर अिभयतंा, मा.भोसले- मखु्यलेखापाल, मा.डॉ.जगदाळे-ू.आरोग्य 
वै िकय अिधकारी, मा.भदाणे-उपसचंालक (नगररचना),मा.बनकर,मा.ढगे,मा.चव्हाण,मा.रामदास 
जाधव,मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.िचचंवडे,मा.किपले,मा.साळवी,मा.लडकत,मा.खाबडे-
कायर्.अिभयंता,मा.जाधव-िशक्षणािधकारी, मा.साळंकेु -मखु्य उ ान अिधक्षक, मा.डॉ.गोरे-पशुवै िकय 
अिधकारी, मा.चव्हाण-आरोग्य कायर्कारी अिधकारी,मा.पोमण-सगंणक अिधकारी, मा.गावडे-
अिग्नशामक अिधकारी, मा.साळवे-अित.वै िकय अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते.  

----------- 
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 उपिःथत सन्मा.सदःयांचे संमतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल 
करुन घेणेत आले :- 
 
िवषय बमांक ७६) रा ीय कायर्बमांतगर्त जननी िशशु सरुक्षा कायर्बम अतंगर्त गरोदर मातांना व 

नवजात अभर्कांना मोफत सेवा देणेबाबत... 
 
िवषय बमांक ७७) िनिवदा नोटीस ब.१/४-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस मंजुरीबाबत... 
 
िवषय बमांक ७८) कै.यशवंतराव चव्हाण ःमतृी रुग्णालयातील मोठ्या ूमाणात जमा झालेले 

भगंार/िनकामी सािहत्याची वगर्वारी करण्याच्या दृ ीने तात्पुरत्या ःवरुपात 
ठेकेदारी कमर्चारी नेमणेबाबत... 

 
िवषय बमांक ७९) TEMASEK Foundation water leadership programme  चे ूिशक्षणास 

िदनांक १२ नोव्हेंबर २०१२ ते २३ नोव्हेंबर २०१२ या कालावधीत िसंगापुर 
येथील ूिशक्षणाचे खचार्स मान्यता िमळणेबाबत... 

 
िवषय बमांक ८०) तरतुद वगर् करणेबाबत Ð मा.िनता पाडाळे, मा.िवनया तापकीर यांचा ूःताव... 
 
िवषय बमांक ८१) िनिवदा नोटीस ब.४/३१-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८२) िनिवदा नोटीस ब.४/३२-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८३) िनिवदा नोटीस ब.४/३४-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८४) िनिवदा नोटीस ब.४/३०-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८५) िनिवदा नोटीस ब.४/३३-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८६) िनिवदा नोटीस ब.४/३६-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस 

मजुंरीबाबत... 
िवषय बमांक ८७) सन २०१२-१३चे अदंाजपऽकातील तरतुदीमध्ये फेरबदल करुन तरतूद वगर् 

करणेबाबत- मा.िनता पाडाळे, मा.सषुमा तनपुरे यांचा ूःताव... 
िवषय बमांक ८८) सतं गाडगेबाबा अिभयानाअतंगर्त पथनाट्य सादर करणेबाबत Ð मा.िनता 

पाडाळे, मा.सषुमा तनपुरे यांचा ूःताव... 
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िवषय बमांक ८९) वाहनतळ चालिवणेस देणेबाबत Ð मा.िनता पाडाळे मा.सषुमा तनपुरे 

यांचा ूःताव... 
 
िवषय बमांक ९०) कुःती खेळाचा समावेश करणेबाबत Ð मा.सषुमा तनपुरे मा.आरती चौंधे यांचा 

ूःताव... 
 
िवषय बमांक ९१) तरतुद वगर् करणेबाबत Ð मा.जावेद शेख मा.राहल भोसले यांचा ूःतावू ... 
 
िवषय बमांक ९२) पाणी िबलाच्या अभय योजनेबाबत... 
 
िवषय बमांक ९३) तरतुद वगर् करणेबाबत - मा.िनता पाडाळे मा.सषुमा तनपुरे यांचा ूःताव... 
 
िवषय बमांक ९४) CDIA सःंथेबाबत िपंपरी िचचंवड मनपाचे Technical Assistance करारनामा 

करणेबाबत  
िवषय बमांक ९५) सभा आयोजनाबाबत - मा.जगदीश शेट्टी, मा.िवनया तापकीर यांचा ूःताव... 

------------------- 
िदनांक १८/०९/२०१२ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका बमांक-२४) सभावृ ांत कायम 

करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 
------------------- 

ठराव बमांक - १२०३      िवषय बमांक -१ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४१२/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.११४ अन्वये ूभाग 
बमांक १४ मध्ये रःते खडीमुरुम व बी बी एम पध्दतीने डांबरीकरण करणे (डांबरी रःते) कामी 
मे.वेंकटे रा कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पेक्षा १८.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,०९,८०४/- 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 अू सल्याने 
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२०४     िवषय बमांक -२ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२    िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर    अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४१३/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय Ho/१ /२०१२-१३ मधील अ.ब.१० 
अन्वये, ूभाग ब.४ हरगुडेवःती, नेवाळेवःती मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड 
(िन.र.रू.१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा ३२.३२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १३,२७,०५९/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानसुार 
व िनिवदेतील ि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 - १२०५      िवषय बमांक -३ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४१४/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय Ho/१ /२०१२-१३ मधील अ.ब.३१ 
अन्वये, नवीन ूभाग ब.१ तळवडे रूपीरनगर भागातील रःते खडीमुरुम व बीबीएम पध्दतीने 
करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] 
पेक्षा ३२.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,५८,८२४/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनयमानसुार व िनिवदेतील ि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 - १२०६      िवषय बमांक -४ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४१५/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय Ho१/२०१२-१३ मधील अ.ब.११३ 
अन्वये, ूभाग ब.५ बालघरे वःती मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.सदुाम बी गंुड (िन.र.रू. 
१८,६७,४१४/- [र.रू.अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पेक्षा ३२.३२ % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजूंर दराने र.रू. १३,२७,०५९/- 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 - १२०७      िवषय बमांक -५ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य  
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर्:-मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४१६/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अ मखु्यालय Ho/१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१६ 
अन्वये, अ ूभागातील जलतरण तलावांची दरुःती व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मेु .िूझम 
एन्टरूायजेस (िन.र.रू.११,६७,१३४/- [र.रू.अकरा लाख सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पेक्षा ७.८६ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.११,२९,१६७/- 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. 
---------- 

 
 
 
 
 
 



 6
 
ठराव बमांक - १२०८      िवषय बमांक -६ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ðूशासन 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ूशा/१/कािव/९७३/१२ िद.१३/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð                                      

महारा  िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा (िनयंऽण) अध्यादेश २००६ व महारा  प्लॉःटीक 
कॅरीबॅग (उत्पातन व वापर) िनयम २००६ मधील कलम ३ (दोन) (क) नसुारचे अिधकार हे मुंबई 
ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ चे कलम ६८ (२) मधील तरतुदीनसुार ूःतावासोबतच पिरिश  अ 
मध्ये नमदु केलेल्या अिधकारी/कमर्चाढयांना व्हिजर्न िकंवा पनुर्चिबत प्लॉःटीक पासनू बनिवलेल्या 
िपशव्यांची (कॅरीबॅग) िकमान जाडी ५० मायबॉनपेक्षा कमी आिण आकार ८X१२ इंचापेक्षा कमी 
असणाढया प्लॉःटीक िपशव्यांचा (कॅरीबॅग) िनिमर्ती, संमह िवतरण िकंवा िवबी करणारी व्य ी/कंपनी 
यांचेवर कारवाई व दंड करण्याचे अिधकार ूदान करण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२०९      िवषय बमांक -७ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२१/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    
      मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०७ अन्वये, ूभाग 
ब.२० (वॉडर् ब.६१) िचंचवडेनगर मध्ये िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.ए.डी.देवकर 
(िन.र.रू. ३७,३४,०००/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा २२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ु
िनिवदा मजुंर दराने र.रू.३०,५८,१४६/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट 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. 
---------- 

ठराव बमांक - १२१०      िवषय बमांक -८ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२२/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.११० अन्वये, ताथवडे 
अतंगर्त पाथवेसाठी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.ए.डी.देवकर (िन.र.रू.३३,६१,३३०/- [र.रू.तेहतीस 
लाख एकस  हजार तीनशे तीस] पेक्षा २५.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजुर दराने ु
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र.रू.२६,४७,०४७/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट 
कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बंधनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२११      िवषय बमांक -९ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२३/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१० अन्वये, ू.ब.३१ 
मध्ये उवर्रीत िठकाणी भूिमगत पावसाळी गटर करणे (नवीन ूभाग ब.३९) कामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र.रू.३६,९७,४७९/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार चारशे एकोणऐंशी] पेक्षा २५.१०% कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.२९,०७,८८२/- 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 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस ू मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२१२      िवषय बमांक -१० 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२४/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.३ अन्वये, ू.ब.३१ 
मध्ये उवर्रीत िठकिठकाणी पेव्हरब्लॉक फुटपाथ करणे (नवीन ूभाग ब.३९) कामी मे.पी.जे.मोटवानी 
(िन.र.रू.३६,९७,२००/- [र.रू.छ ीस लाख सत्यान्नव हजार दोनशे] पेक्षा २३.०३% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.२९,८८,०२२/- 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 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस ू मान्यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२१३     िवषय बमांक -११ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२५/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०२ अन्वये, ूभाग 
ब.१८ (वॉडर् ब.५७) िकवळे मधील भागात गटसर् करणेकामी मे.अदीती कन्ःशक्शन 
(िन.र.रू.३७,३४,०००/- [र.रू.सदोतीस लाख चौतीस हजार] पेक्षा १७.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडन ु
िनिवदा मजुंर दराने र.रू.३२,२७,९१२/- पयत काम करून घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये 
कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक 
राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेसू  मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२१४      िवषय बमांक -१२ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२६/१२ िद.१५/९/२०१२     
िवषय Ð ूभाग ब.२१ ते २४ (वा.ब.६३ ते ६७) िचचंवड मधील मनपाच्या ताब्यात आलेल्या  

  आरक्षणांसाठी िसमािभंत बांधणे व ःथापत्यिवषयक कामे करणेबाबत...  
िवषय बमांक १२चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १२१५      िवषय बमांक -१३ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब. ःथा/िन/२ब/कािव/३२७/१२ िद.१५/९/२०१२     
 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.G१/१०/२४/२०११-१२ मधील अ.ब.९ अन्वये, 
ूभाग ब.३३ मधील रःत्याचे साईडपट्टी व शेंचेस खडीमुरुम व बी बी एम पध्दतीने करणेकामी 
मे.जे.जी. नाणेकर (िन.र.रू.१४,९२,५१८/- [र.रू.चौदा लाख ब्यान्नव हजार पाचशे अठरा] पेक्षा ७.७७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू.१४,४५,३७७/- पयत काम करून घेणेस तसेच 
िनयमानसुार व िनिवदेमधील ि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 घेणेत ू
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक - १२१६     िवषय बमांक -१४ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ूशासन 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ूशासन/६/कािव/५२६/१२ िद.१४/९/२०१२      
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस िवचारात घेवुन Ð    

ौी.राजेंि अशोक ठोसर, वॉडर् बॉय यांना अंितम एकवेळ संधी िमळावी याःतव सेवेत घेणेत 
यावे.  

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

ठराव बमांक - १२१७      िवषय बमांक -१५ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð नागरवःती िवकास योजना 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर् :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.नािवयो/६/कािव/९५४/१२ िद.२८/०८/२०१२      

२) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िद.१२/०९/२०१२ ठराव ब.१३ ची िशफारस 
िवचारात घेवुन,  
मे.अिखल भारतीय ःथािनक ःवरा य सःंथा पुणे यांचे माफर् त िद.३१/०७/२०१३ अखेर 

पयतच्या कालावधीत ूःतावासोबतचे ूपऽ अ नुसार एकूण १५ िवषयांचे ूिशक्षण हे वःती पातळीवर 
मिहलांच्या मागणीनुसार व वेळेत सदरची ूिशक्षण योजना राबिवणेकामी व येणाढया ूत्यक्ष खचार्स 
मान्यता देण्यास तसेच या योजनेचा मुळ उ ेशही मिहलांना ूिशक्षण देणे हाच असून सःंथेला 
कामाचे आदेश देताना ःवयरंोजगाराची अट काढण्यात यावी व ूिशक्षण देणे हाच मुळ उ ेश ठेवणेस 
तसेच मिहलांना जाःतीत जाःत कोससचे ूिशक्षण घेता यावे यासाठी मिहलांनी यापुव  काही कोससचे 
ूिशक्षण घेतले असले तरी त्यांनासुध्दा ूिशक्षणाचा लाभ देणेस व एकापेक्षा अिधक ूिशक्षण घेण्यास 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२१८      िवषय बमांक -१६ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð नागरवःती िवकास योजना 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब. नािवयो/१०/कािव/१३७/१२ िद.१०/०९/२०१२       

२) मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती सभा िद.१२/०९/२०१२ ठराव ब.१४  
सवुणर् जयतंी शहरी रोजगार योजनेच्या मािहती, िशक्षण सपंकर्  या घटकांतगर्तचे मिहलांकरीता 

िदनांक २५/०७/२०१२ चे आयोिजत मेळाव्याचे ूा.रामकृंण मोरे ूेक्षागहृाचे भाडे र.रू.११,०६०/- व 
इतर भाडे र.रू.४,४१२/- असे एकूण र.रू.१५,४७२/- मिहला व बाल कल्याण योजनेच्या तरतूदीतून 
खचर् करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२१९     िवषय बमांक -१७ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ðमध्यवत  भांडार 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.आरती चोंधे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.मभां/१०/कािव/२७८/१२ िद.१६/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस िवचारात घेवुन Ð    
मनपाचे वाहनांकिरता टायसर् व ट्यबु खरेदी करणे, तातडीची बाब म्हणनु मनपास आवँयक 

वेगवेगळ्या साईजचे टायर, ट्यबु, ई.िन.ब.१३/१-२०१२-१३ मधील लघु म दराचे िनिवदाकार मे.आनदं 
शेडींग काप . यांचेकडन ू १४ ूकारचे िविवध टायर खरेदी करणेस व येणाढया र.रू.१९,२२,७५२/- 
[र.रू.एकोणीस लाख बावीस हजार सातशे बावन्न] चे खचार्स तसेच आवँयकतेनसुार वेळोवेळी 
लागणारे िविवध ूकारचे टायर ट्यबूज सदरचे लघु म िनिवदाकाराकडन मजूंर दराने िद् ू .३१/३/२०१३ 
पयत उपलब्ध तरतूद र.रु.६०,००,०००/- चे कमाल मयार्देत खरेदी करण्यास व येणा-या खचार्स 
मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२०      िवषय बमांक -१८ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð झो.िन.पु.ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.झोिनपु/ःथा/जा/कािव/८५५/१२ िद.१४/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    
ूभाग ब.८ मधील झोपडपट्टीमध्ये शौचालय बांधणे व इतर अनषुंिगक कामे करणे 

कामासाठी िनिवदा न मागिवता करारनामा करून आदेशासोबत कामाच्या खचार्चे २५ % रक्कम 
अमीम म्हणून व २५ % रक्कम खच  झाल्यानंतर पुढील २५ % रक्कम असे ४ ह यामध्ये कामांची 
रक्कम अदागाई करणेचे अटीवर तसेच कायर्वाही भार शुल्क अदंाजपऽकीय रकमेच्या १७.५० % 
म्हणजेच र.रू. ६,७०,२१२/-) अशा ूकारे एकूण र.रू.४५,००,०००/- चे खचार्स मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२१      िवषय बमांक -१९ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð नगररचना व िवकास 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेू  
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.नरिव/कािव/२क/१६८/१२ िद.१५/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð    
मौजे भोसरी येथील भोसरी आळंदी रःता ते िदघी ह ीपयत स.न.ं २०४ मधील मंुबई ूांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अन्वये घोिषत १२ मी रःत्याचे भसूंपादन 
करणेकामी सदर रःताबािधत के्षऽ आगाऊ ताब्यात देणेबाबत िहतसबंंधीतांना िवनतंी करण्यात आलेली 
असनू सदर बािधत के्षऽाचा ताबा महापािलकेस आगाऊ ःवरूपात देणेकामी कोणताही ूःताव सादर 
झालेला नाही. त्यामळेु सदर रःत्याचे भसूपंादन करणे आवँयक असनू िवषयांकीत रःत्याचे 
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भसूंपादन करण्यास मा.महापािलका सभेने मान्यता िदलेली असल्याने सदर रःता भसूपंादन 
करणेकामी येणाढया खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२२      िवषय बमांक -२० 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð माध्यिमक िशक्षण 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.माध्य/िश/५/कािव/२०७/१२ िद.१५/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
िबडा ूबोिधनी (ःपोटर्स ःकुल) िव ालयास एक वेळ भोजन पुरवठा करणेकामी 

ई.िन.नो.ब.४/२०१२-२०१३ नसुार लघु म दरूा  िनिवदाधारक मे.साई सेवा केटरसर्, िचंचवड, पुणे-
३३. यांना एक वेळ भोजन ूित ताट र.रू.३५.९० ूमाणे पुरिवणेस, त्यांचेबरोबर करारनामा करणेस, 
याकामी येणाढया एकूण र.रू.२२,०२,८२०/-चे खचार्स तसेच िनिवदा अटी/शत  ब.१३ नसुार 
सरुूवातीपासून ३ वषार्करीता येणाढया खचार्स अथवा ूत्यक्ष येणाढया खचार्स मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२३      िवषय बमांक -२१ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð पशुवै कीय 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.पवै/१/कािव/६१४/१२ िद.१५/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मे.अिँनमल हेल्थ ऑगर्नायझेशन, ूािधकरण, िनगडी, पुणे-४४. या सःंथेने मागील १८ व्या 

पशुगणनेचे कामकाज केले असल्याने त्यांना कामाचा अनभुव असल्याने त्यांच्या कडील 
ूगणकांमाफर् त १९ वी पशुगणना २०१२ चे कामकाज करून घेणेचे करीता त्यांचे बरोबर कामकाजाच्या 
अटी व शत चा करारनामा करून याकामी येणाढया खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२४      िवषय बमांक -२२ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð झोिनपू ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.सक्षम ूािधकारी तथा सहा.आयु  यांचे जा.ब.झोिनपू/ःथा/िन/कािव/५९३/१२  

िद.१५/९/२०१२      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या झो.िन.पू.ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३४ अन्वये, 

तापकीरनगर झोपडपट्टीमध्ये िकरकोळ दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .एम.जी.मगंळवेडेकर (िन.र.रू. 
७,४६,२४४/- [र.रू.सात लाख शेहेचाळीस हजार दोनशे चव्वेचाळीस] पेक्षा १९.९० % कमी) या 
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ठेकेदाराकडन िनिवदा दर मजुंर दु राने र.रू.५,९७,७४१/- पयत काम करून घेण्यास 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२५      िवषय बमांक -२३ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð अ ूभाग आरोग्य कायार्लय 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.अू/आ.-१/कािव/१०४६/१२ िद.१५/०९/२०१२       

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या अ ूभाग, आरोग्य िवभागास से.नं.२६, ूािधकरण येथे गणेशोत्सव काळात गणेश 
तलावातील पाणवनःपती, कचरा, प्लॉिःटक काढणे व अनुषंिगक कामासाठी बोटीची आवँयकता 
असल्याने ूा  कोटेशनमधील सवार्त कमी र.रू.१,३००/- ूितिदन (बोट चालिवणारा १ कामगार, ४ 
लाईफ जकेॅटसह बोट परुिवणे) या दराने मे.गजराज बोटींग क्लब, देहगांवू , ता.हवेली, िज.पुणे यांचे 
कडन करारनामा न करता सदरचे काम करून घेणेस व याकामी येणाढया अदंाजे रू .रू.१८,२००/- चे 
खचार्स मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२६      िवषय बमांक -२४ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð उ ान 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.उ ान/४/कािव/५४४/१२ िद.१४/९/२०१२      
िवषय - वकृ्षसवंधर्न िवभागासाठी वकृ्षसंरक्षक लोखंडी िपंजरे खरेदी करणेबाबत... 

िवषय बमांक २४चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.  
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १२२७      िवषय बमांक -२५ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð क ूभाग 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/१९९/१२ िद.७/९/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.२ अन्वये, भोसरी वॉडर् 

ब.१८ गवळीनगर मिधल बंद पाईप गटसर्ची कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.९,३३,५०२/- 
[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे दोन] पेक्षा ३२.५० % 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 - १२२८      िवषय बमांक -२६ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð क ूभाग 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/१९५/१२ िद.७/९/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३५ अन्वये, वॉडर् 

ब.१२ चढहोली येथे िवरंगुळा कें ि बांधणे कामी मे.एस.बी.सवई (िन.र.रू.९,३३,१४४/- [र.रू.नऊ लाख 
तेहतीस हजार एकशे चव्वेचाळीस] पेक्षा ७.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा 
आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२२९      िवषय बमांक -२७ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð क ूभाग 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/१९७/१२ िद. /८/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१५ अन्वये, वॉडर् 

ब.१३ येथे बोडर् बेंचेस वाचनालय इ.ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई 
(िन.र.रू.९,३४,५८४/- [र.रू.नऊ लाख चौतीस हजार पाचशे चौढयाऐंशी] पेक्षा २८.०५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२३०      िवषय बमांक -२८ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð क ूभाग 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२०१/१२ िद.७/९/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.१७ अन्वये, भोसरी 

वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मिधल रःते िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .एस.बी.सवई (िन.र.रू. 
९,३३,४४८/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार चारशे आठ्ठेचाळीस] पेक्षा ३२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२३१      िवषय बमांक -२९ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð क ूभाग 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.कू/लेखा/िन.क./१५/कािव/२०३/१२ िद.७/९/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या क ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.४४ अन्वये, भोसरी 

वॉडर् ब.१८ गवळीनगर मधील ःथापत्य िवषयक कामांची दरुःती ु करणेकामी मे.एस.बी.सवई 
(िन.र.रू.९,३३,२५०/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे पन्नास] पेक्षा ३५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२३२      िवषय बमांक -३० 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५३/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१४ अन्वये, ू.ब.२७ 

जुना ३५ ताब्यात असलेल्या आरक्षीत भागांना तारकंुपन करणेकामी मे.दीप कन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
२८,९९,७६१/- [र.रू.अठ्ठावीस लाख नव्यान्नव हजार सातशे एकस ] पेक्षा १८.८१% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने रु .रू. २४,७२,०३२/- 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 
बंधनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर कराू रनामा करून घेणेस मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२३३      िवषय बमांक -३१ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५४/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.१३१ अन्वये, िपंपरीनगर 

येथील कमला नेहरू शाळा इमारतीची रंग सफेदी व ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.ू ा 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.११,१९,५५७/- [र.रू.अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे स ावन्न] पेक्षा ८.०० 
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% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने ू र.रू.१०,८१,४९२/- 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 त्याचेू  अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२३४      िवषय बमांक -३२ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५५/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.७७ अन्वये, 

करसंकलन िवभागातील फिनर्चर व देखभाल दरुःती िवषयक कामे करणेकामी मेु .अिवंकार 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२२,४०,८९६/- [र.रू.बावीस लाख चाळीस हजार आठशे शहान्नव] पेक्षा १३.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.२०,४७,०५८/- 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 करारनाू मा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२३५      िवषय बमांक -३३ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५६/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.७९ अन्वये, वॉडर् ब.७१ 

(जुना) मधील ःवच्छतागहृाची दरुःती व देखभालीची कामे करणेकामी मेु .शुख मसुा शेख मनुीर 
(िन.र.रू. ११,१९,५५७/- [र.रू.अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे स ावन्न] पेक्षा १६.९० % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. ९,७६,८६९/- 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 करणेू त 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२३६      िवषय बमांक -३४ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५७/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.७८ अन्वये, ूभाग 

ब.४२ (जुना ६८, ६९) मध्ये ःथापत्य िवषयक िकरकोळ दरुःती व देखभालीची कामे करणेकामी ु
मे.शुख मसुा शेख मनुीर (िन.र.रू.११,२०,४५०/- [र.रू.अकरा लाख वीस हजार चारशे पन्नास] पेक्षा 
१२.८० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१०,२५,८८४/- 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 - १२३७      िवषय बमांक -३५ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयतंा यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५८/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.३७ अन्वये, ूभाग 

ब.२१ दळवीनगर खड्डे शेचेस बीबीएम पध्दतीने दरुःत करणेकामी मेु .िशवकमल एंटरूायजेस 
(िन.र.रू. १८,६६,५११/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार पाचशे अकरा] पेक्षा १२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १७,२४,६५६/- 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 करणेू त 
येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२३८      िवषय बमांक -३६ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अिवनाथ टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३५९/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.४७ अन्वये, ू.ब.२० 

वॉडर् ब.६१ िचचंवडेनगर मधील खड्डे शेचेंस बीबीएम पध्दतीने दरुःत करणेकामी मेु .परमानदं ए 
कृपलानी (िन.र.रू.१८,६६,६००/- [र.रू.अठरा लाख सहास  हजार सहाशे] पेक्षा १२.५५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १७,१३,९५९/- 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 - १२३९      िवषय बमांक -३७ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाया साबळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६०/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.७६ अन्वये, वॉडर् ब.४२ 

(जुना ब.६८) मधील ःमशानभूमीचे सशुोिभकरण करणेकामी मे.शुख मसुा शेख मनुीर (िन.र.रू. 
११,२०,४४८/- [र.रू.अकरा लाख वीस हजार चारशे आठ्ठेचाळीस] पेक्षा ७.८६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू. १०,८४,०००/- 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 करणेू त 
येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२४०      िवषय बमांक -३८ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६१/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.३२ अन्वये, 

ूभाग ब.४० खराळवाडी मधील मनपा इमारतींची ःथापत्य िवषयक सुधारणांची व दरुःतीची कामे ु
करणे (जुना ू.ब.३३) कामी मे.के.पी.कन्ःशक्शन (िन.र.रू.११,१९,९६३/- [र.रू. अकरा लाख एकोणीस 
हजार नऊशे ऽेस ] पेक्षा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.९,९९,६८५/- 
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 - १२४१      िवषय बमांक -३९ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६२/१२ िद.१८/९/२०१२      
िवषय - िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.४० अन्वये, वॉडर् ब.२२ (वॉडर् ब.६४) िचचंवडगावठाण 
अतंगर्त धने र पुलाची दरुःतीु , रंगरंगोटी व इतर दरुःती िवषयक कामे करणेु  

िवषय बमांक ३९चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक - १२४२      िवषय बमांक -४० 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðराहल भोसलेु  
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६३/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.४९ अन्वये, जुना वॉडर् 

ब.७१ मध्ये िविवध िठकाणी इंटर ब्लॉकींग ब्लॉक बसिवणे व दरुःती व देखभालीची कामे करणे ु
कामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२२,२९,७५१/- [र.रू.बावीस लाख एकोणतीस हजार सातशे 
एक्कावन्न] पेक्षा १५.३० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,८३,०२९/- 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 घेू णेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२४३     िवषय बमांक -४१ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६४/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.८६ अन्वये, ूभाग 

ब.२४ (वॉडर् ब.६७) ूा.रामकृंण मोरे नाट्यगहृ ूभागातील भागामध्ये ःशॉमर् वॉटर गटर व पेव्हींग 
ब्लॉक बसिवणेकामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६६,५६८/- [र.रू. अठरा लाख सहास  हजार 
पाचशे अडसु ] पेक्षा १६.३० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१६,४०,४३३/- 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 येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२४४      िवषय बमांक -४२ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६५/१२ िद.१८/९/२०१२      
िवषय - ूभाग ब.२१ ते २४ (वॉडर् ब.६६ ते ६७) मध्ये िविवध इमारतीची ःथापत्य सधुारणा िवषयक  

 कामे करणेबाबत... 
िवषय बमांक ४२चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

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

ठराव बमांक - १२४५      िवषय बमांक -४३ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/२ब/कािव/३६६/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.२/२०१२-१३ मधील अ.ब.९८ अन्वये, ूभाग 

ब.२३ (वॉडर् ब.६६) केशवनगर मध्ये तालेरा रूग्णालयाची देखभाल व दरुःती सधुारणांची कामे करणे ु
कामी मे.िनतीन राघव भामरे (िन.र.रू.१८,६५,५४६/- [र.रू.अठरा लाख पास  हजार पाचशे 
शेहेचाळीस] पेक्षा १७.८० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दरानेू  र.रू.१६,१०,१५३/- 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 त्यांचेबरोू बर करारनामा करून घेणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 

ठराव बमांक - १२४६      िवषय बमांक -४४ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð जनतासपंकर्  व ःवागतकक्ष 
सचुक Ðमा.िवनया तापकीर     अनमुोदक Ðमा.छाय़ा साबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जस/ं१/कािव/२५६/१२ िद.१८/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या कायर्के्षऽात राबिवण्यात आलेल्या तसेच राबिवण्यात येणारे ूकल्प/कामे/योजना 

इ.भेट देवनू पाहणी करण्याकरीता जेएनएनयुआरएम अतंगर्त कें िशासनाचे अिधकारी यांनी 
िद.२८/७/१२ रोजी व महारा  िवधान मंडळ मिहला हक्क व कल्याण सिमतीच्या सदःयांनी 
िद.७/८/१२ ते ९/८/१२ या कालावधीत मनपास भेट िदली होती. त्यावेळी या मान्यवरांच्या भोजन, 
चहापान, ना ा, इ.व्यवःथेकामी र.रू.९३,५४०/- [र.रू. यान्नव हजार पाचशे चाळीस] इतका खचर् 
झालेला असून सदर खचर् थेट पध्दतीने करण्यात आला असल्याने त्यास काय र मान्यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव बमांक - १२४७      िवषय बमांक -४५ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सषुमा तनपुरे     अनमुोदक Ðमा.िनता पाडाळे 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४२४/१२ िद.१७/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.३३ अन्वये, ूभाग 

ब.१३ यमनुानगर मधील िनगडी गावठाण मध्ये िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी मे.के.पी. 
कंन्ःशक्शन (िन.र.रू.२३,३४,२६७/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पेक्षा २०.२० % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१९,५५,८८२/- 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 अवू लोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक - १२४८      िवषय बमांक -४६ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.जावेद शेख      अनमुोदक Ðमा.नवनाथ जगताप 
सदंभर् :- मा.शहर अिभयंता यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४२५/१२ िद.१७/९/२०१२      

 मा.शहर अिभयतंा यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.१/२०१२-१३ मधील अ.ब.६६ अन्वये, ूभाग ब.९ 

सभंाजीनगर मध्ये बजाज ःकुल ते टेल्को रःता पिरसर येथे पिरसरात इंटरलॉकींग पध्दतीने 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 मंजूर 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 - १२४९      िवषय बमांक -४७ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.सभुिा ठोंबरे     अनमुोदक Ðमा.राहल ु भोसले 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४२७/१२ िद.१७/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.HO/१३/२०१२-१३ मधील अ.ब.०१ अन्वये, अ 

ूभागातील अितबमण कारवाईसाठी बेन जेसीबी शक पुरिवणेकामी मे.सकंल्प कंन्ःशक्शन (िन.र.रू. 
५०,००,०००/- [र.रू.पन्नास लाख] पेक्षा २२.०२% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजुर दराने ु
र.रू.४०,९३,९५०/- 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 बंधनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२५०      िवषय बमांक -४८ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð ःथापत्य 
सचुक Ðमा.आरती चोंधे     अनमुोदक Ðमा.अरुणा भालेकर 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.ःथा/िन/१अ/कािव/४२९/१२ िद.१७/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.अमुख्यालय HO/१/२०१२-१३ मधील अ.ब.५१ 

अन्वये, वॉडर् ब.४१ आकुड  खंडोबामाळ ते दळवीनगर Rob रःत्याच्या कडेने फुटपाथ करणे व रोड 
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िडव्हडर करणेकामी मे.बिहरट ॄदसर् (िन.र.रू.४२,९५,०५१/- [र.रू.बेचाळीस लाख 
पंच्यान्नव हजार एक्कावन्न] पेक्षा १२.९०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजुंर दराने ु
र.रू.३९,२८,०३९/- 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 बंधनकारक राहील या 
अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर करारनामा करून घेणेस मान्यता ू देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२५१      िवषय बमांक -४९ 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð जकात 
सचुक Ðमा.अि नी िचंचवडे-पाटील    अनमुोदक Ðमा.चिंकांता सोनकांबळे 
सदंभर् :- मा.महापािलका आयु  यांचे जा.ब.जकात/१३/कािव/३२०/१२ िद. १८/९/२०१२      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
आळंदी फाटा (चोिवसावाडी) येथील जकात नाक्याचे ूःतावात नमूद ूमाणे भईुभाडे ौीम. 

िहराबाई तुकाराम काळजे व इतर यांना िद.१५.१.९८ ते ३०.६.१० या कालावधीचे र.रू.४४,१५३/- व 
िद.१/६/१० व ९/१२/१० या ६ मिहने ९ िदवस या कालावधीचे (१०५x १२१ x 
६=७६२३०+(१२७०५/३१ x ९=७९९१९) असे एकूण र.रू.१,२४,०७२/- अदा करणे आवँयक असल्याने 
सदर भूईभाडे ौीम.िहराबाई काळजे व इतर तीन यांना समान िहँयामध्ये करारनामा न करता अदा 
करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव बमांक - १२५२      िवषय बमांक -५० 
िदनांक Ð २५/९/२०१२     िवभाग Ð अ ूभाग 
सचुक Ðमा.अिवनाश टेकावडे     अनमुोदक Ðमा.चिंकांत वाळके 
सदंभर् :- मा.ूभाग अिधकारी यांचे जा.ब.अू/िन/कािव/२/१२ िद.१७/९/२०१२      

 मा.ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे Ð 
मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.३८ अन्वये, 

अजंठानगर मधील उवर्िरत रःते व चर खडीमरुुम करून बीबीएम करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्स. 
(िन.र.रू.९,३३,७०७/-[र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.७०% 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 बठराव बमांक मांक --  11225533                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5511  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२          िवभाग  िवभाग  --  अ ूभाग कायार्लय  अ ूभाग कायार्लय  

सचुक सचुक -- मा मा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे            अनमुोदक  अनमुोदक  -- मा मा..चिंकांत वाळके चिंकांत वाळके   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..ूभाग अिधकारी यांचे जाूभाग अिधकारी यांचे जा..बब. . अूअू//िनिन//कािवकािव//44//22001122. . िदनांक िदनांक 1177//99//22001122    

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५१ अन्वये, निवन 

ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील सहयोग नगर व इतर िठकाणचे रःते खडीमरुुम करून बीबीएम 
पध्दतीने तयार करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. (िन.र.रू.९,२४,३७०/- [र.रू. नऊ लाख चोवीस हजार 
तीनशे स र] पेक्षा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला 
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --11225544            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5522  

िदनांक िदनांक -- २५ २५//९९//२२०१२०१२            िवभाग िवभाग -- अ ूभाग कायार्लय अ ूभाग कायार्लय  
सचुक सचुक -- मा मा..िवनया तापकीरिवनया तापकीर            अनमुोदकअनमुोदक-- मा मा..छाया साबळेछाया साबळे  

सदंभर् सदंभर् ::-- मा मा. . ूभाग अिधकारी यांचे जाूभाग अिधकारी यांचे जा..बब. . अूअू//िनिन//कािवकािव//66//22001122..िदनांक िदनांक 1177//99//22001122    

  मामा. . ूभाग अिधकारी ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.५२ अन्वये, निवन 

ूभाग ब.२ िऽवेणीनगर येथील ौीकृंण हौ.सोसा.व सतंकृपा हौ.सोसा येथील रःते खडीमुरुम बीबीएम 
पध्दतीने तयार करणेकामी मे.व्यकंटे रा कन्स. (िन.र.रू. ९,२४,३७०/- [र.रू. नऊ लाख चोवीस 
हजार तीनशे स र] पेक्षा ३२.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत 
आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11225555            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5533  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग -- अ ूभाग कायार्लय अ ूभाग कायार्लय  
सचुक सचुक -- मा मा..  सषुमासषुमा  तनपुरे तनपुरे           अनमुोदक अनमुोदक -- मा मा..िनता पाडाळेिनता पाडाळे  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा. . ूभाग अिधकारी यांचे जाूभाग अिधकारी यांचे जा..बब. . अूअू//िनिन//कािवकािव//88//22001122..  िदनांक िदनांक 1177//99//22001122    

                मामा. . ूभाग अिधकारी ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे -  
मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.८४ अन्वये, निवन 

ूभाग ब.४ नेवाळेवःती मधील रःते खडीकरण करणेकामी मे.व्यंकटे रा कन्स. 
(िन.र.रू.८,८७,०२१/- [र.रू.आठ लाख सत्याऐंशी हजार एकवीस] पेक्षा ३२.७० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ 
†ÖÆêü.. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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                         ---- -- 
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11225566                        ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5544  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२        िवभाग िवभाग -- अ ूभाग कायार्लय अ ूभाग कायार्लय  
सचुक सचुक -- मा मा..जावेद शेखजावेद शेख        अनमुोदक अनमुोदक -- मा मा..  नवनाथ जगताप नवनाथ जगताप   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा. . ूभाग अिधकारी यांचे जाूभाग अिधकारी यांचे जा..बब. . अूअू//िनिन//कािवकािव//1100//1122  िदिदनांक नांक 1177//99//22001122  
मामा. . ूभाग अिधकारी ूभाग अिधकारी यांनी िशफारस केलेूमाणे -  

 

मनपाच्या अ ूभाग कायार्लयाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.९१ अन्वये, निवन 
ूभाग ब.१ तळवडे रूपीनगर भागातील रःते खडीकरण बीएमबी पध्दतीने करणेकामी मे.व्यकंटे रा 
कन्स. (िन.र.रू.९,३३,७०७/- [र.रू.नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] पेक्षा ३२.७०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा करून कामाचा आदेश देणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ 
†ÖÆêü..    सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

------ 
 

ठराव बमांक ठराव बमांक --11225577                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5555  

िदनांक िदनांक -- २५ २५//९९//२०१२२०१२            िवभाग     िवभाग -- सगंणक  सगंणक   

सचुक सचुक -- मा मा. . सभुिा ठोंबरेसभुिा ठोंबरे              अनुमोदक    अनुमोदक-- मा मा..राहल भोसले ुराहल भोसले ु   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..महापािलका आयु  यांचे जामहापािलका आयु  यांचे जा..बब..सगंणकसगंणक//66//कािवकािव//338822//22001122   िद िद. . 1188//99//22001122  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
सॉ टवेअर टेक्नॉलॉजी पाकर्  ऑफ इंिडया िह कें िशासन अंगीकृत सःंथा असल्याने कें ि 

शासनाने ठरवून िदलेल्या दराने िनिवदा न मागिवता थेट पध्दतीने िद.२८/०८/१२ चे करारनामा अटी 
व शत ूमाणे कामकाज करणेस व िद.१/७/१२ ते ३१/१२/१२ या कालावधीचे बँडिवड्थ चाजस व ८ 
कायार्लये मुख्यकायार्लयाशी जोडणेकामी एकूण १२,०४,४९९/- चे खचार्स मान्यता देणेŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11225588            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5566  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग -- जेएनएनयुआरएम कक्ष  जेएनएनयुआरएम कक्ष   

सचुक सचुक -- मा मा. . आरती चोंधेआरती चोंधे            अनमुोदकअनमुोदक-- मा मा..अरुणा भालेकर अरुणा भालेकर   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..महापािलका आयु  यांचे जामहापािलका आयु  यांचे जा..बब. . जेएनएनयआुरएमजेएनएनयआुरएम//0033//कािवकािव//338811//22001122  

              ××¤¤üü®®ÖÖÖÖ ÓÓÛÛúú  1188//99//22001122    
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

 JNNURM Director, New Delhi यांचे िद.२१/१/१२ व २२/१/१२ रोजीचे मनपा भेटीचे वेळी 
झालेला र.रू.१२,७१९/- आिण JNNURM Director, NURM-I व Under Secretary NURM-I व त्यांचे Team 

यांचे िद.२८/७/१२ व २९/७/१२ रोजीचे मनपा भेटीवेळी झालेल्या र.रू.२०,९०१/- या वाहन 
इंधन/हॉटेल वाःतव्य खचार्स काय र मान्यता देणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
------ 
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ठराव बमांकठराव बमांक  --  11225599            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5577  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२           िवभाग  िवभाग -- ःथापत्य उ ान ःथापत्य उ ान  

सचुक सचुक -- मा मा..अि नी िचंचवडेअि नी िचंचवडे--पाटील                     अनमुोदक पाटील                     अनमुोदक –– मा मा. . चंिकांता सोनकांबळे चिंकांता सोनकांबळे   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..महापािलका आयु  यांचे जामहापािलका आयु  यांचे जा..बब..ःथाःथा//उ ानउ ान//कािवकािव//4433//22001122, , िदिद..2211//99//22001122              
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

ूःतावा सोबत जोडलेल्या पिरिश -अ नसुार सन २०१२-१३ चे अदंाजपऽकातील “ःथापत्य 
उ ाने” कामांमधील तरतुदीत वाढ/घट करणेस मान्यता देणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. [वाढ/घट 
र.रू.१,१९,४५,०००/-] 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226600            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5588  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग -- वायसीएमएच वायसीएमएच//भांडारभांडार  
सचुक सचुक -- मा मा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे            अनमुोदक अनमुोदक -- मा मा. . आरती चोंधेआरती चोंधे  
सदंभर्सदंभर्::--मामा..महापािलकाआयुमहापािलकाआयु     यांचेयांचेजाजा..बब..वायसीएमएचवायसीएमएच//भांडारभांडार//११अअ//कािवकािव//6600//22001122    िदिद..1188//99//22001122  
    

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 वाय.सी.एम.रूग्णालयाचे डायिलिसस िवभागामधील, Gambro कंपनीचे दोन डायिलिसस 

मिशनकिरता चार नग िफल्टर खरेदीकामी उत्पादक कंपनीचे अिधकृत िवबेते मे.मनाली एंटरूायझेस 
यांनी सादर केलेल्या दरानसुार, थेट पध्दतीने िनिवदा न मागिवता खरेदी करणेकामी करारनामा 
करणेस व त्यासाठी येणाढया र.रू.४६,८००/- [र.रू.शेहेचाळीस हजार आठशे] चे खचार्स मान्यता देणेत 

µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
  
ठराव बमांक ठराव बमांक --11226611            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  5599  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२          िवभाग िवभाग -- ःथापत्य  ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा..चिंकांत वाळकेचंिकांत वाळके                    अनमुोदक अनमुोदक -- मा मा..िवनया  तापकीर  िवनया  तापकीर    

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..महापािलका आयु  यांचे जामहापािलका आयु  यांचे जा..बब..ःथाःथा//िनिन//33कक//कािवकािव//116611//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.३/२०१२-१३ मधील अ.ब.४९ अन्वये, वॉडर् ब.११ 

येिथल साईनगर, लआमीनारायण नगर येथील रःते डांबरीकरण करणेकामी मे.व्ही.एम.मातेरे 
इंृाःशक्चर (इंिडया) ूा.िल. (िन.र.रू.८४,०२,९०३/- [र.रू.चौढयाऐंशी लाख दोन हजार नऊशे तीन] 
पेक्षा ३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवु दा मजुंर दराने र.रू.८५,५८,३५७/- पयत काम करून 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीूमाणे डांबर, िसमेंट, लोखंड या तीनही 
मटेिरयलच्या िनधार्रीत केलेल्या बेसीक दरामध्ये कंऽाट कालावधीमध्ये झालेली वाढ/घट दरानसुार 
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फरकाची रक्कम अदा/वसलू करणे बधंनकारक राहील या अटी अिधन राहन त्यांचेबरोबर ू
करारनामा करून घेणेस मान्यता देणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226622                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --    6600    

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                                              िवभाग िवभाग   --  ःथापत्य   ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा..छाया साबळेछाया साबळे        अनमुोदकअनमुोदक--मामा..सौसौ. . सषुमा तनपुरेसषुमा तनपुरे  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे यांचे  जाजा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//110077//22001122 िद िद..2200//99//22001122  
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.३८ अन्वये, थेरगांव 
वॉडर् ब.८५ मध्ये द नगर, बारणेवःती पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार सातशे सत्याऐंशी] 
पेक्षा २७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,३४,७३२/- 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 असल्यानेू  
त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

  
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226633                                                ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6611  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य   ःथापत्य   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब..ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//110088//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
              मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
    मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.४८ अन्वये, 
िपंपरीवाघेरे ूभाग ब.७३ मधील िभमनगर व इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.आर.एम.एटंरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,११०/- [र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे दहा] 
पेक्षा ३५.२४ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,८७,१४८/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
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ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226644                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6622  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२        िवभाग िवभाग --  ःथापत्य ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा.. नवनाथ जगताप नवनाथ जगताप            अनमुोदक अनमुोदक -- मा मा..सभुिा ठोंबरेसभुिा ठोंबरे  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब ःथा ःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//110099//22001122  िदिद..2200//99//22001122  

.     .       मामा..  शहर अिभशहर अिभयंतायंता  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.३३ अन्वये, िपंपरी 

वाघेरे ूभाग ब.७४ मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.२०,२९,८५८/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे अठ्ठावन्न] पेक्षा ३४.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१३,८५,५९१/- 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 करणेू त 

µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226655                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6633  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्यःथापत्य  

सचुक सचुक --  राहल भोसलेुराहल भोसलेु                         अनुमोदक अनुमोदक --  मामा..आरती चोंधेआरती चोंधे    

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111100  िदिद..2200//99//22001122  
              मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.८८ अन्वये, वॉडर् ब.९० 
येथे िठकिठकाणी पेव्हींग ब्लॉकचे पाथवे तयार करणेकामी मे.आर.एम. एंटरूायजेस (िन.र.रू. 
१०,२६,८००/- [र.रू.दहा लाख सव्वीस हजार आठशे] पेक्षा २९.७० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.७,५७,९३२/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --11226666                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6644  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग -- ःथापत्य ःथापत्य  

सचुक सचुक -- मा मा.. अरुणा भालेकर अरुणा भालेकर                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा.. िनता पाडाळे िनता पाडाळे  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..शहर अिभयंताशहर अिभयंता यां यांचे जाचे जा..बब..  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111111//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
              मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
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मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.४२ अन्वये, 

ूभाग ब.९० येथील उवर्रीत भागात बंद पाईप गटर करणेकामी मे.आर एम एटंरूायजेस 
(िन.र.रू.२४,२६,९९२/- [र.रू.चोवीस लाख सव्वीस हजार नऊशे ब्यान्नव] पेक्षा ३३.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,०७,३८९/- 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 करणेू त 

µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226677                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6655  
िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य   ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा..अि नी िचंचवडेअि नी िचंचवडे-- पाटील पाटील                                  अनुमोदक अनमुोदक --  मामा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111122//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
              मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.७८ अन्वये, वॉडर् ब.९६ 
गजानन महाराजनगर येथे िठकिठकाणी एफआरपी वाचनालय मतुाढया बसःटॉप व बेंचेस 
बसिवणेकामी मे.दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.१०,८३,१००/- [र.रू.दहा लाख याऐंशी हजार शंभर] पेक्षा 
१६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.९,४४,०३५/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11226688                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6666  

िदनांक िदनांक -- २५ २५//९९//२२०१२०१२            िवभाग िवभाग -- ःथापत्य िवभाग ःथापत्य िवभाग  

सचुक सचुक -- मा मा.. चिंकांता सोनकांबळे चंिकांता सोनकांबळे                                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..िवनया तापकीरिवनया तापकीर  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111133//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
              मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.३९ अन्वये, वॉडर् ब.९० 
येथील ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .आर एम एंटरूायजेस (िन.र.रू.१०,३९,९७७/- 
[र.रू.दहा लाख एकोणचाळीस हजार नऊशे स याह र] पेक्षा ३१.९०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.७,४३,६३६/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 
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सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --    11226699                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6677  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा..  राहल भोसलेुराहल भोसलेु             अनमुोदक अनमुोदक --  मामा.. आरती चोंधे  आरती चोंधे   

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे  यांचे जाजा..बब..  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111144//22001122िदिद..2200//99//22001122  
  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

  मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.११२ अन्वये, ूभाग वॉडर् 
ब.८४ मध्ये बेलिठकानगर व पिरसरामध्ये ःटॉमर् वॉटर सेन करणे पेव्हींग ब्लॉक बसिवणेकामी 
मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे आठ] पेक्षा 
२६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,८८,६४९/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --    11227700                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6688  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग -- ःथापत्य  ःथापत्य   

सचुक सचुक --  मामा.. नवनाथ जगताप नवनाथ जगताप            अनमुोदक अनमुोदक --  मामा.. सभुिा ठोंबरे  सुभिा ठोंबरे 
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे यांचे  जाजा..बब..  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111155//22001122िदिद..2200//99//22001122  

  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.७३ अन्वये, थेरगांव 
वॉडर् ब.८५ मध्ये िहरामण बारणे चाळ पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु
मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे आठ] पेक्षा 
२५.८९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१८,१५,५९७/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ठराव बमांक ठराव बमांक --    11227711                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  6699  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२          िवभाग िवभाग --  ःथापत्य िवभाग  ःथापत्य िवभाग  

सचुक सचुक -- मा मा.. नवनाथ जगताप नवनाथ जगताप            अनमुोदक अनमुोदक --  मामा.. सभुिा ठोंबरे सुभिा ठोंबरे  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे जा यांचे जा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//111166//22001122 िद िद..2200//99//22001122  

  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.६५ अन्वये, िपंपरी 

वाघेरे ूभाग ब.७३ मध्ये बालामल चाळ व इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे ु
करणेकामी मे.आर एम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,८५८/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार आठशे 
अठ्ठावन्न] पेक्षा २९.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१४,९६,८४८/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227722                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7700    

िदनांक िदनांक -- २५ २५//९९//२०१२२०१२                              िवभाग िवभाग --  ःथापत्य िवभागःथापत्य िवभाग  

सचुक सचुक -- मा मा..अि नी िचंचवडे अि नी िचंचवडे -- पाटील पाटील                              अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा.. अरुणा भालेकर अरुणा भालेकर    

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..शहर अिभयंताशहर अिभयंता यांचे जा यांचे जा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//112288//22001122 िद िद..2200//99//22001122  
  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.६७ अन्वये, वॉडर् 

ब.७५ िपंपळे सौंदागर येथे िठकिठकाणी एफआरपी वाचनालय मुताढया बसःटॉप व बेंचेस 
बसिवणेकामी मे.िव ा एटंरूायजेस (िन.र.रू.१०,८३,१००/- [र.रू.दहा लाख याऐंशी हजार शंभर] पेक्षा 
१६.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.९,४४,०३५/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227733                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7711  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य िवभागःथापत्य िवभाग  
सचुकसचुक  -- मा मा..छाया साबळे छाया साबळे             अनमुोदक अनमुोदक --  मामा..जावेद शेखजावेद शेख  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यांचे  यांचे   जाजा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//112299//22001122    िदिद..2200//99//22001122        
          मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
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 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.२० अन्वये, 
वॉडर् ब.७२ मधील उवर्रीत गल्ल्यांमध्ये पेव्हींग ब्लॉक पुरिवणे व बसिवणेकामी मे.ौीगणेश 
कन्ःशक्शन (िन.र.रू. १२,१२,६०६/- [र.रू.बारा लाख बारा हजार सहाशे सहा] पेक्षा १५.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१०,८२,२५१/- 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 कू रणेत 

µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 
सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 

---------- 
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227744                                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7722 

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य ःथापत्य   
सचुक सचुक -- मा मा..सौसौ. . सषुमा तनपुरेसषुमा तनपुरे          अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा.. नवनाथ जगताप नवनाथ जगताप  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयंशहर अिभयंताता यांचे जा यांचे जा..बब..  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//113300िदिद..2200//99//22001122  

  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.२३ अन्वये, थेरगांव वॉडर् 
ब.८३ मध्ये कैलासनगर व इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी ु मे.सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२०,२९,७८७/- [र.रू.वीस लाख एकोणतीस हजार सातशे सत्याऐंशी] पेक्षा 
२७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१५,३४,७३२/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

ठराठराव बमांक व बमांक --  11227755                                              ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7733  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२            िवभाग िवभाग --  ःथापत्य   ःथापत्य   

सचुक सचुक -- मा मा.. राहल भोसलेु राहल भोसलेु             अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..छाया साबळेछाया साबळे  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा.. शहर अिभयतंा शहर अिभयतंा यांचे यांचे  जाजा..बब..  ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//113311//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

 मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.१०६ अन्वये, थेरगांव 
वॉडर् ब.८६ मध्ये गणेशनगर व इतर पिरसरात ःथापत्य िवषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 
एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३३,२०८/- [र.रू.तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे आठ] पेक्षा २८.८८ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने रू .रू.१७,४२,३४६/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227766                                            ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7744  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२          िवभाग िवभाग --  ःथापत्य ःथापत्य   
सचुक सचुक -- मा मा.. चिंकांता सोनकांबळे चंिकांता सोनकांबळे                  अनमुोदक अनमुोदक --  मामा.. अरुणा भालेकर अरुणा भालेकर    

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंा शहर अिभयतंा यांचे यांचे जाजा..बब..ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//113322//22001122  िदिद..2200//99//22001122  
  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 

   मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.९ अन्वये, ूभाग ब.८७ 
येथे िठकिठकाणी बदं पाईप गटर करणेकामी मे.सोहम एंटरूायजेस (िन.र.रू.२३,३४,११०/- 
[र.रू.तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे दहा] पेक्षा २१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर ू
दराने र.रू.१९,११,८८१/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

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

 

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227777                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7755  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ःथापत्य ःथापत्य   
सचुक सचुक -- मा मा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  चंिकांत वाळकेचंिकांत वाळके  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा यां यांचेचे  जाजा..बब. . ःथाःथा//िनिन//44डड//कािवकािव//113333//22001122  िदिद..2200//99//22001122        

 मामा..  शहर अिभयतंाशहर अिभयतंा  यांनी िशफारस केलेूमाणे - 
मनपाच्या ःथापत्य िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.८१ अन्वये, वॉडर् ब.८१ 

मध्ये ःथापत्य िवषयक दरुःतीची कामे करणेकामी मेु .दृ ी कन्ःशक्शन (िन.र.रू.२०,२९,५९४/- [र.रू. 
वीस लाख एकोणतीस हजार पाचशे चौढयान्नव] पेक्षा २३.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजूंर दराने र.रू.१६,१९,८२९/- 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 µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

सदर ठराव सवार्नमुते मान्य झाला. 
---------- 
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ÃÖ³ÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖŸÖ ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý®Ö ‘ÖêÞÖêŸÖ †Ö»Öê»Öê ×¾ÖÂÖµÖ ‘ÖêÞÖêŸÖ †Ö»Öê - 

  

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227788                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7766  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ¾¾ÖÖ îîªªÛÛúúßßµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  चंिकांत वाळकेचंिकांत वाळके  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब. . ¾¾ÖÖ îîªª//77//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//22553377//22001122  िदिद..2211//99//22001122  
  ´́ÖÖÖÖ..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêê úú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê..    
¸̧üü ÖÖÂÂ™™ÒÒ üü ßßµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖ ÔÔÛÛÎÎ úú´́ÖÖÖÖ††ÓÓŸŸÖÖÝÝÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  ÝÝÖÖ¸̧üü ÖÖ êê¤¤üü ¸̧üü  ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êêÃÃÖÖÖÖššüüßß    11))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ²²ÖÖÖÖôôÓÓ ûûŸŸÖÖ¯̄ÖÖÞÞÖÖ  22))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ××ÃÃÖÖ——ÖÖ êê ××¸̧üüµµÖÖ®®ÖÖ  33))  

´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ††ÖÖîîÂÂÖÖ¬¬ÖÖÖÖ êê ¯̄ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü  44))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖÞÞÖÖßß  ((¯̄ÖÖ òò££ÖÖÖÖ êê»»ÖÖÖÖ òò••ÖÖßß))  55))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ((´́ÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¸̧üüŒŒŸŸÖÖ¯̄ÖÖ êêœœüüßß´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã®®ÖÖ))  66))  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  
((uusseerr  cchhaarrggeess))  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ®®ÖÖ¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††³³ÖÖ ÔÔÛÛúúÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  11))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ††ÖÖîîÂÂÖÖ¬¬ÖÖÖÖ êê ¯̄ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü  22))  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ŸŸÖÖ¯̄ÖÖÖÖÃÃÖÖÞÞÖÖßß  ((¯̄ÖÖ òò££ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ òò••ÖÖßß))  33))  
´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ¸̧üüŒŒŸŸÖÖ  ((´́ÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¸̧üüŒŒŸŸÖÖ¯̄ÖÖ êêœœüüßß  ´́ÖÖ¬¬ÖÖ ãã®®ÖÖ))  44))  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ»»ÖÖŸŸÖÖ  ((UUsseerr  cchhaarrggeess))  ÆÆüüµµÖÖÖÖ  ²²ÖÖÖÖ²²ÖÖßß  ••ÖÖ®®ÖÖ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ¿¿ÖÖ ãã  ÃÃÖÖ ãã ¸̧üüõõÖÖÖÖ  
ÛÛúúÖÖµµÖÖ ÔÔÛÛÎÎ úú´́ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖÝÝÖÖ ÔÔŸŸÖÖ  येत असल्याने जननी िशशु सुरक्षा कायर्बमाअतंगर्त येत असल्याने जननी िशशु सुरक्षा कायर्बमाअतंगर्त ÝÝÖÖ¸̧üü ÖÖ êê¤¤üü¸̧üü  ´́ÖÖÖÖŸŸÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖÖÖ  ¾¾ÖÖ  ®®ÖÖ¾¾ÖÖ••ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ††³³ÖÖ ÔÔÛÛúúÖÖ ÓÓ®®ÖÖÖÖ  
´́ÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ““µµÖÖÖÖ  ¹¹ýýÝÝÞÞÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖÖÖŸŸÖÖ  //  ¤¤üü¾¾ÖÖÖÖÜÜÖÖÖÖ®®ÖÖÖÖ  µµÖÖ êê££ÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ êê±±úúŸŸÖÖ  ††ÖÖ îîÂÂÖÖ¬¬ÖÖÖÖ êê ¯̄ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü//ÃÃÖÖ êê ¾¾ÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêÛÛúúÖÖ´́ÖÖßß  ´́ÖÖÖÖ..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  
ÃÃÖÖ³³ÖÖ êêÛÛúú››êê üü  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..    ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ éé¢¢ÖÖÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖ´́ÖÖ  ÆÆüüÖÖ êêÞÞÖÖ êê““ÖÖßß  ¾¾ÖÖÖÖ™™üü  ®®ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖÆÆüüŸŸÖÖÖÖ  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  
ÃÃÖÖ³³ÖÖ êêÛÛúú››êê üü  ¯̄ÖÖÖÖššüü××¾¾ÖÖÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖ..  

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
                  ------------  

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11227799                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7777  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..××¾¾ÖÖ®®ÖÖµµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¯̄ÖÖÛÛúúßß¸̧üü                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ””ûûÖÖµµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ²²ÖÖôôêê ûû  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब. . ××¾¾ÖÖ//××®®ÖÖ//55//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//551166//22001122        िदिद..2255//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê..    

मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.1/२०१२-१३ मधील अ.ब.4 अन्वये, ŸÖÖ»Öê¸üÖ ¹ýÝÞÖÖ»ÖµÖ 
×¾ÖÃŸÖÖ¸üßÛú¸üÞÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê •Ö®Ö ȩ̂ü™ü¸ü ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´Öê करणेकामी मे.ÃÖã́ Öß ‡»ÖêŒ™ÒüßÛú»Ö 

ÃÖ¾ÆüáÃÖêÃÖ (िन.र.रू.4757577/-र.रू.ÃÖ¢Öê“ÖÖôûßÃÖ लाख ÃÖ¢ÖÖ¾Ö®®Ö हजार ¯ÖÖ“Öशे सत्याÆü¢Ö¸ü ] पेक्षा    
15.82 % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजूंर दराने करारनामा कू ¹ý®Ö ‘ÖêÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ 
†ÖÆêü.  

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
    
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228800                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7788  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                                    िवभाग िवभाग --  ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖ..ÃÃÖÖßß..‹‹´́ÖÖ..  ¹¹ýýÝÝÞÞÖÖÖÖ»»ÖÖµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..ÃÃÖÖ ããÂÂÖÖ´́ÖÖÖÖ  ŸŸÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖ ãã ¸̧êê üü                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ××®®ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ››üüÖÖôôêê ûû  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब. . ¾¾ÖÖÖÖµµÖÖÃÃÖÖßß‹‹´́ÖÖ‹‹““ÖÖ//††ÖÖ××®®ÖÖ//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//4400//22001122                िदिद..2255//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê..    
³³ÖÖ ÓÓÝÝÖÖÖÖ¸̧üü  ××®®ÖÖÛÛúúÖÖ´́ÖÖßß  ÃÃÖÖÖÖ××ÆÆüüŸŸµµÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖÝÝÖÖááÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êêÛÛúúÖÖ´́ÖÖßß  »»ÖÖÖÖÝÝÖÖÞÞÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ´́ÖÖ®®ÖÖ ãã ÂÂµµÖÖ²²ÖÖôôûûÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ´́ÖÖ êê..²²ÖÖßß..¾¾ÆÆüüßß..••ÖÖßß..‡‡ÓÓ××››üüµµÖÖÖÖ  

¯̄ÖÖ ÏÏ ÖÖ..××»»ÖÖ..  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××ŸŸÖÖ××¤¤üü®®ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸÖÖßß  ÛÛúú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üü ßß  ¸̧üü..¹¹ýý..227788  ==  3300  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖ ÔÔ  ÛÛúú¸̧üü ÖÖ ÓÓÃÃÖÖÆÆüüßßŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ  ¤¤üü¸̧üü ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê  1155  ¯̄ÖÖ ãã¹¹ýýÂÂÖÖ  ÛÛúú´́ÖÖ ÔÔ““ÖÖÖÖ¸̧üüßß  
ššêê üüÛÛêê úú¤¤üüÖÖ¸̧üü ßß  ¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß®®ÖÖ êê  ‘‘ÖÖ êêÞÞÖÖ êêÛÛúúÖÖ´́ÖÖßß  2266  ××¤¤üü¾¾ÖÖÃÃÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖÖÖššüüßß  µµÖÖ êêÞÞÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ‹‹ÛÛææúúÞÞÖÖ  ¸̧üü..¹¹ýý..11,,0088,,553377//--  ((††õõÖÖ¸̧üü ßß  ¸̧üü..¹¹ýý..‹‹ÛÛúú  »»ÖÖÖÖÜÜÖÖ  ††ÖÖššüü  
ÆÆüü••ÖÖÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖ¿¿ÖÖ êê  ÃÃÖÖ¤¤üüÖÖ êêŸŸÖÖßßÃÃÖÖ  ¹¹ýý¯̄ÖÖµµÖÖ êê  ±±úúŒŒŸŸÖÖ))  ¸̧üüÛÛúú´́ÖÖ êê““µµÖÖÖÖ  ÜÜÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..  

  
          ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
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ठठराव बमांक राव बमांक --  11228811                                                                      ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  7799  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --    ÃÃÖÖÓÓÝÝÖÖÞÞÖÖÛÛúú  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖÝÝÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..““ÖÖ ÓÓ¦¦üüÛÛúúÖÖ ÓÓŸŸÖÖ  ¾¾ÖÖÖÖôôûûÛÛêê úú                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..¸̧üü ÖÖÆÆãã üü»»ÖÖ  ³³ÖÖÖÖ êêÃÃÖÖ»»ÖÖ êê  
सदंभर्सदंभर्::--  मामा..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ यांच यांच êê  जाजा..बब..ÃÃÖÖ ÓÓÝÝÖÖÞÞÖÖÛÛúú//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//448866//22001122  िदिद..2255//99//22001122  

    ´́ÖÖÖÖ..´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛúúÖÖ  ††ÖÖµµÖÖ ããŒŒŸŸÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ××¾¾ÖÖ““ÖÖÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖ  ‘‘ÖÖ êê ¾¾ÖÖ ãã®®ÖÖ..    
¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖÖÖ¾¾ÖÖÖÖŸŸÖÖ  ®®ÖÖ´́ÖÖ ãã¤¤üü  ††××¬¬ÖÖÛÛúúÖÖ--µµÖÖÖÖ ÓÓÃÃÖÖ  ´́ÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖÖÖ““ÖÖ êê  ¾¾ÖÖŸŸÖÖßß®®ÖÖ êê  TTEEMMAASSEEKK  FFoouunnddaattiioonn  wwaatteerr  lleeaaddeerrsshhiipp  

pprrooggrraammmmee  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ±±ÔÔúúŸŸÖÖ  ××¤¤üü®®ÖÖÖÖ ÓÓÛÛúú  1122  ®®ÖÖÖÖ êê ¾¾ÆÆÓÓ üü êê ²²ÖÖ¸̧üü  22001122  ŸŸÖÖ êê  2233  ®®ÖÖÖÖ êê ¾¾ÆÆÓÓ üü êê ²²ÖÖ¸̧üü  22001122  µµÖÖÖÖ  ÛÛúúÖÖ»»ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ¬¬ÖÖßßŸŸÖÖ  ØØÃÃÖÖÝÝÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü  
××¾¾ÖÖ´́ÖÖÖÖ®®ÖÖ¯̄ÖÖ ÏÏ ¾¾ÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  ÜÜÖÖ““ÖÖ ÔÔ  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ØØÃÃÖÖÝÝÖÖÖÖ¯̄ÖÖ ææ ¸̧üü  µµÖÖ êê££ÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖõõÖÖÞÞÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  ˆ̂¯̄ÖÖ××ÃÃ££ÖÖŸŸÖÖ  ¸̧üüÖÖÆÆüüÞÞÖÖ êêÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  µµÖÖÖÖÃÃÖÖÖÖššüüßß  µµÖÖ êêÞÞÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  
¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµÖÖõõÖÖ  ÜÜÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖ  ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü““ÖÖÖÖ  ÜÜÖÖ““ÖÖ ÔÔ  ÆÆüüÖÖ  ÛÛúúÖÖ´́ÖÖÝÝÖÖÖÖ¸̧üü  ÛÛúú»»µµÖÖÖÖÞÞÖÖ  ××¾¾ÖÖ³³ÖÖÖÖÝÝÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖ êêÛÛúú››üüßß»»ÖÖ  ÛÛúúÖÖ´́ÖÖÝÝÖÖÖÖ¸̧üü  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖõõÖÖÞÞÖÖ  µµÖÖÖÖ  »»ÖÖ êêÜÜÖÖÖÖ××¿¿ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔŸŸÖÖ ææ®®ÖÖ  
ÜÜÖÖ““ÖÖáá  ™™üüÖÖÛÛúúÞÞÖÖ êêÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..ˆ̂¯̄ÖÖ´́ÖÖÆÆüüÖÖ¯̄ÖÖÖÖ îî ¸̧üü ,,  ´́ÖÖÖÖ..ÃÃÖÖ³³ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸÖÖßß  ÃÃ££ÖÖÖÖµµÖÖßß  ÃÃÖÖ××´́ÖÖŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ´́ÖÖÖÖ..××¾¾ÖÖ¸̧üü ÖÖ êê¬¬ÖÖßß  
¯̄ÖÖõõÖÖ®®ÖÖ êêŸŸÖÖ êê  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖÖÖÆÆüüßß  ¯̄ÖÖ ÏÏ ××¿¿ÖÖõõÖÖÞÞÖÖÖÖÃÃÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖššüü××¾¾ÖÖÞÞÖÖ êêÃÃÖÖ  ¾¾ÖÖ  ŸŸµµÖÖÖÖÛÛúúÖÖ´́ÖÖßß  µµÖÖ êêÞÞÖÖÖÖ--µµÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏŸŸµµÖÖõõÖÖ  ÜÜÖÖ““ÖÖÖÖ ÔÔÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü..  

          ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
    
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228822                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8800  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                      

सचुक सचुक -- मा मा..××®®ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ››üüÖÖôôêê ûû              अनमुोदकअनमुोदक  --  ´́ÖÖÖÖ..××¾¾ÖÖ®®ÖÖµµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¯̄ÖÖÛÛúúßß¸̧üü    

सदंभर् सदंभर् ::--    ´́ÖÖÖÖ..  ××®®ÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ››üüÖÖôôêê ûû,,  ´́ÖÖÖÖ..××¾¾ÖÖ®®ÖÖµµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¯̄ÖÖÛÛúúßß¸̧üü  µµÖÖÖÖ ÓÓ““ÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖ ÏÏÃÃŸŸÖÖÖÖ¾¾ÖÖ..........          
    ØØ¯̄ÖÖ¯̄ÖÖ¸̧üüßß  ØØ““ÖÖ““ÖÖ¾¾ÖÖ››üü  ´́ÖÖÆÆüüÖÖ®®ÖÖÝÝÖÖ¸̧üü ¯̄ÖÖÖÖ××»»ÖÖÛÛêêúú““µµÖÖÖÖ  ÃÃÖÖ®®ÖÖ  22001122--22001133  µµÖÖÖÖ  ††ÖÖÙÙ££ÖÖÛÛúú  ¾¾ÖÖÂÂÖÖÖÖ ÔÔ ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  ÜÜÖÖÖÖ»»ÖÖßß  ®®ÖÖ´́ÖÖ ææ¤¤üü  

ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê  ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ææ¤¤üü  ¾¾ÖÖÝÝÖÖááÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êêÃÃÖÖ  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖŸŸÖÖÖÖ  ¤¤êê üüÞÞÖÖ êêŸŸÖÖ  µµÖÖ êêŸŸÖÖ  ††ÖÖÆÆêê üü ..        
††..ÛÛÎÎ úú    »»ÖÖ êêÜÜÖÖÖÖ××¿¿ÖÖÂÂÖÖ ÔÔ üü  ††ÓÓ¤¤üüÖÖ••ÖÖ¯̄ÖÖ¡¡ÖÖÛÛ

úúÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ®®ÖÖ 
ÛÛÎÎ úú..//††..ÛÛÎÎúú    

ÃÃÖÖ®®ÖÖ  22001122--
1133  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê 
††ÃÃÖÖ»»ÖÖ êê»»ÖÖßß  
ŸŸÖÖ¸̧üüŸŸÖÖ ãã¤¤üü  
¸̧üü..¹¹ýý..  

ÃÃÖÖ®®ÖÖ  22001122
--1133  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê
††ÖÖ¾¾ÖÖ¿¿µµÖÖÛÛúú  
¸̧üü..¹¹ýý..  

¾¾ÖÖÖÖœœüü    ‘‘ÖÖ™™üü  

11  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  ÛÛÎÎúú..8811  
ÛÛúúÖÖôôêê ûû¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  
¯̄ÖÖ¾¾ÖÖ®®ÖÖÖÖ®®ÖÖÝÝÖÖ¸̧üü  
¯̄ÖÖ××¸̧üüÃÃÖÖ¸̧üü ÖÖŸŸÖÖßß»»ÖÖ  
‡‡ÓÓ™™üü¸̧üü»»ÖÖÖÖ òò ØØÛÛúúÝÝÖÖ  
¯̄ÖÖ êê ¾¾ÆÆüüààÝÝÖÖ  ²²»»ÖÖÖÖ òòÛÛúú““ÖÖßß  
¤¤ãã üü¹¹ýýÃÃŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  ‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  
ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÛÛúú  
ÛÛúúÖÖ´́ÖÖ êê  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êê  

××ÛÛúú¸̧üüÛÛúúÖÖ êêôôûû  
¤¤ãã üü¹¹ýýÃÃŸŸÖÖßß  ¾¾ÖÖ  
¤¤êê üüÜÜÖÖ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ  

447777//9911  11,,2255,,000000  22,,7755,,000000  11,,5500,,000000  --  

22  ÛÛúúÖÖôôêê ûû¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  
ÛÛÎÎúú..7799  ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  
¸̧üüÃÃŸŸµµÖÖÖÖÃÃÖÖ  
££ÖÖ´́ÖÖÖÖ ìì ¯̄»»ÖÖÖÖÃÃ™™üü  ¯̄ÖÖ¼¼êê üü  
´́ÖÖÖÖ¸̧üüÞÞÖÖ êê  ŸŸÖÖÃÃÖÖ êê““ÖÖ  
ÃÃÖÖ ãã¿¿ÖÖÖÖ êê ××³³ÖÖÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ  
ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êê  

››üüÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ¸̧üü ßß  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê  444455//9999  22,,0000,,000000  66,,7755,,000000  44,,7755,,000000    

33  ÛÛúúÖÖôôêê ûû¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  
ÛÛÎÎúú..7788  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  
¸̧üü ÖÖ××ÆÆüü»»ÖÖ êê»»µµÖÖÖÖ  ³³ÖÖÖÖÝÝÖÖÖÖŸŸÖÖ  

¤¤üüÝÝÖÖ››üüßß  
±±úú¸̧üü¿¿ÖÖßß  ¾¾ÖÖ  
±±ããúú™™üü ¯̄ÖÖÖÖ££ÖÖ  

442244//5533  22,,0000,,000000  66,,0000,,000000  44,,0000,,000000  --  
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‡‡ÓÓ™™üü¸̧üü»»ÖÖÖÖ òò ØØÛÛúúÝÝÖÖ  
²²»»ÖÖÖÖ òòÛÛúú  ²²ÖÖÃÃÖÖ××¾¾ÖÖÞÞÖÖ êê  ¾¾ÖÖ  
‡‡ŸŸÖÖ¸̧üü  
ÃÃ££ÖÖÖÖ¯̄ÖÖŸŸµµÖÖ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖÛÛúú  
ÛÛúúÖÖ´́ÖÖ êê  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êê  

44  ÛÛúúÖÖôôêê ûû¾¾ÖÖÖÖ››üüßß  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  
ÛÛÎÎúú..7788  ´́ÖÖ¬¬ÖÖßß»»ÖÖ  
¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê  ÆÆüüÖÖ òò™™üü××´́ÖÖŒŒÃÃÖÖ  
¯̄ÖÖ¬¬¤¤üüŸŸÖÖßß®®ÖÖ êê  
››üüÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ¸̧üü ßßÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ  
ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êê ..  

››üüÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ¸̧üü ßß  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê  441144//1188  2222,,5577,,000000 55,,8822,,000000  --  88,,7755,,000000  

55  ¾¾ÖÖÖÖ òò››ÔÔ üü  ÛÛÎÎúú..8811  
××¾¾ÖÖ••ÖÖµµÖÖ®®ÖÖÝÝÖÖ¸̧üü  
³³ÖÖÖÖÝÝÖÖÖÖ´́ÖÖ¬¬µµÖÖ êê  ²²ÖÖ ÓÓ¤¤üü  
¯̄ÖÖÖÖ‡‡ÔÔ ¯̄ÖÖ  ÛÛúú¸̧üüÞÞÖÖ êê..  

››üüÖÖ ÓÓ ²²ÖÖ¸̧üü ßß  ¸̧üüÃÃŸŸÖÖ êê  338811//11  66,,5500,,000000  33,,5500,,000000  --  11,,5500,,000000  

  ‹‹ÛÛããúúÞÞÖÖ  ¸̧üü..¹¹ýý..      3344,,3322,,000000 2244,,8822,,000000 1100,,2255,,000000  1100,,2255,,000000 
  
  

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
            ----------------  

    
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228833                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8811  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  

सचुक सचुक -- मा मा..ÃÃÖÖ ãã³³ÖÖ¦¦üüÖÖ  ššüüÖÖ ëë ²²ÖÖ¸̧êê üü                        अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ††ÖÖ¸̧üüŸŸÖÖßß  ““ÖÖÖÖ îî¬¬ÖÖ êê  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब. . ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//448888//22001122  िदिद..2244//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê..    
मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.31 अन्वये, ³ÖãÝÖµÖÖê †ÓŸÖÝÖÔŸÖ 

Ø¯Ö¯Öôêû ÃÖÖî¤üÖÝÖ¸ü µÖê£Öß»Ö ¯ÖÓ¯Ö ÆüÖ‰úÃÖêÃÖ“Öß “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß मे.±ú»ÖÖê´ÖòÛú ‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì¸êü¿Ö®Ö 
(िन.र.रू.२1,72,044/- [र.रू.‹Ûú¾ÖßÃÖ लाख ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü हजार “Ö¾¾Öê“ÖÖôûßÃÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.95 % कमी) या 
ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेू त µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
                    ------------    
  

  ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228844                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8822  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  

सचुक सचुक -- मा मा..††¹¹ýýÞÞÖÖÖÖ  ³³ÖÖÖÖ»»ÖÖ êêÛÛúú¸̧üü                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ††××ÀÀ¾¾ÖÖ®®ÖÖßß  ØØ““ÖÖ““ÖÖ¾¾ÖÖ››êê üü  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब..  ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//448899//22001122  िदिद..2244//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê ..    
 मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.32 अन्वये,´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ³ÖãÝÖµÖÖê 

†ÓŸÖÝÖÔŸÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß ´Öê®Ö ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸üß »ÖÖê »Öê¾Æü»Ö ¯ÖÓ̄ Ö ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß मे.±ú»ÖÖế ÖòÛú ‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö (िन.र.रू.२0,44,728/- [र.रू.¾ÖßÃÖ लाख “Ö¾¾Öê“ÖÖôûßÃÖ हजार 
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ÃÖÖŸÖ¿Öê †šüšüÖ¾ÖßÃÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.99 % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेत आला ू
असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
                  ----------------  

  ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228855                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8833  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..““ÖÖ ÓÓ¦¦üüÛÛúúÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  ÃÃÖÖÖÖ êê®®ÖÖÛÛúúÖÖ ÓÓ ²²ÖÖôôêê ûû                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ••ÖÖÖÖ¾¾ÖÖ êê¤¤üü  ¿¿ÖÖ êêÜÜÖÖ  
सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब..  ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//449911//22001122  िदिद..2244//99//22001122  

    ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê ..      
मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.34 अन्वये,´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ³ÖãÝÖµÖÖê 

†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¾Öî³Ö¾Ö®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÓ̄ Ö ÆüÖ‰úÃÖ ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸üß ¾ÖÖ‘Öȩ̂ êü ¯ÖÓ̄ Ö ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê 
Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß मे.±ú»ÖÖế ÖòÛú ‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö (िन.र.रू.15,07,128/- [र.रू.¯ÖÓ¬Ö¸üÖ लाख ÃÖÖŸÖ हजार ‹Ûú¿Öê 

†šüšüÖ¾ÖßÃÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.90 % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

        ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
--------------------  

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228866                                                ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8844  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..  चिंकांत वाळकेचंिकांत वाळके                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ××¾¾ÖÖ®®ÖÖµµÖÖÖÖ  ŸŸÖÖÖÖ¯̄ÖÖÛÛúúßß¸̧üü  

सदंभर् सदंभर् ::--    मामा..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब..  ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//448877//22001122  िदिद..2244//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê ..      
मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.30 अन्वये,´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ³ÖãÝÖµÖÖê 

†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÛúÖÛú›êü ¯ÖÖÛÔú ¾Ö Ûêú¿Ö¾Ö®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÓ̄ Ö ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß 
मे.±ú»ÖÖế ÖòÛú ‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö (िन.र.रू.17,89,128/- [र.रू.ÃÖŸÖ¸üÖ लाख ‹ÛúÖêÞÖ®Ö¾¾Ö¤ü हजार ‹Ûú¿Öê 

†šüšüÖ¾ÖßÃÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.90 % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेत आला असल्याने ू
त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

  
          ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  

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

ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228877                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8855  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  

सचुक सचुक -- मा मा..®®ÖÖßßŸŸÖÖÖÖ  ¯̄ÖÖÖÖ››üüÖÖôôîî ûû                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  ®®ÖÖ¾¾ÖÖ®®ÖÖÖÖ££ÖÖ  ••ÖÖÝÝÖÖŸŸÖÖÖÖ¯̄ÖÖ  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब..  ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//449900//22001122  िदिद..2244//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê ..      
मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.33 अन्वये,´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ³ÖãÝÖµÖÖê 

†ÓŸÖÝÖÔŸÖ Ø“Ö“Ö¾Ö›ü »ÖÖê »Öê¾Æü»Ö ¾Ö ÝÖÖêÜÖ»Öê ¯ÖÖÛÔú ¾Ö ¯ÖÓ¯Ö ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê 
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Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß मे.±ú»ÖÖế ÖòÛú ‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö (िन.र.रू.16,47,528/- [र.रू.ÃÖÖêôûÖ 

लाखÃÖ¢Öê“ÖÖôûßÃÖ हजार ¯ÖÖ“Ö¿Öê †šüšüÖ¾ÖßÃÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.91 % कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा ू
करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेत µÖêŸÖ †ÖÆêü.. 

ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  
--------------------  

    
ठराव बमांक ठराव बमांक --  11228888                                                  ××¾¾ÖÖÂÂÖÖµµÖÖ  बमांक बमांक --  8866  

िदनांक िदनांक --  २५२५//९९//२०१२२०१२                िवभाग िवभाग --  ××¾¾ÖÖªªããŸŸÖÖ  ´́ÖÖ ããÜÜµµÖÖ  ÛÛúúÖÖµµÖÖÖÖ ÔÔ»»ÖÖµµÖÖ  
सचुक सचुक -- मा मा..अिवनाश टेकावडेअिवनाश टेकावडे                अनमुोदकअनमुोदक  --  मामा..  चंिकांत वाळकेचंिकांत वाळके  

सदंभर् सदंभर् ::--  मामा..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ यांचे यांचे  जाजा..बब..  ××¾¾ÖÖ//´́ÖÖ ããÛÛúúÖÖ//44//ÛÛúúÖÖ××¾¾ÖÖ//449922//22001122  िदिद..2244//99//22001122  
    ´́ÖÖÖÖ..  ÃÃÖÖÆÆüü..¿¿ÖÖÆÆüü¸̧üü  ††××³³ÖÖµµÖÖ ÓÓŸŸÖÖÖÖ  µµÖÖÖÖ ÓÓ®®ÖÖßß  ××¿¿ÖÖ±±úúÖÖ¸̧üüÃÃÖÖ  ÛÛêêúú»»ÖÖ êê ¯̄ÖÖ ÏÏ ´́ÖÖÖÖÞÞÖÖ êê ..      
मनपाच्या ×¾ÖªãŸÖ िवभागाकडील िन.नो.ब.४/२०१२-१३ मधील अ.ब.36 अन्वये,´Ö®Ö¯ÖÖ“Öê ³ÖãÝÖµÖÖê 

†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÃÖÖÓÝÖ¾Öß ¯ÖÓ¯Ö ÆüÖ‰úÃÖ µÖê£Öß»Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú “ÖÖ»Ö®Ö, ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß Ûú¸üÞÖê Ûú¸üÞÖêÛúÖ´Öß मे.±ú»ÖÖế ÖòÛú 
‡Ó×•Ö.ÛúÖ¯ÖÖì̧ êü¿Ö®Ö (िन.र.रू.7,38,816/- [र.रू.ÃÖÖŸÖ लाख †›üÖêŸÖßÃÖ हजार †Öšü¿Öê ÃÖÖêôûÖ ±úŒŸÖ] पेक्षा 0.93 
% कमी) या ठेकेदाराकडन करारनामा करून घेणेत आला असल्याने त्याचे अवलोकन करणेू त µÖêŸÖ 

†ÖÆêü.. 
                  ÃÃÖÖ¤¤üü¸̧üü  ššüü¸̧üü ÖÖ¾¾ÖÖ  ÃÃÖÖ¾¾ÖÖÖÖ ÔÔ ®®ÖÖ ãã ´́ÖÖŸŸÖÖ êê  ´́ÖÖÖÖ®®µµÖÖ  ——ÖÖÖÖ»»ÖÖÖÖ..  

--------------------  
  
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1289     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 87 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû    †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ. ×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû,´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã ȩ̂ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 

 
ÃÖ®Ö 2012 -13 “Öê †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖŸÖß»Ö ŸÖ¸üŸÖã¤üß´Ö¬µÖê ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûú¸üÞÖêÃÖ 

´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
†®Öã.
ÛÎú 

ÛúÖ´ÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÔ ¯ÖÖ®Ö 
ÛÎú./ 
†®Öã.ÛÎú

ÃÖ®Ö 2012/13 
“ÖÖ †Ó¤üÖ•Ö 

¾ÖÖœü ‘Ö™ü  ÃÖ®Ö 2012/13 
¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ 
†Ó¤üÖ•Ö 

1 Ø¯Ö¯Ö¸üß 
ÝÖÏê›üÃÖê̄ Ö ȩ̂ü™ü¸ü 
´Ö¬Öß»Ö ›üÖ¾µÖÖ 
²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¸üÃŸµÖÖ“Öê 
¾ÖÖÆüŸÖãÛú ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
×šüÛúÖÞÖß 
†®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ÛúÖ´Öê 
Ûú¸üÞÖê 

Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖ 
µÖÖê•Ö®ÖÖ 

31/26 25,00,000 45,00,000 0 70,00,000 

2 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖãÞÖê 
¸üÃŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö 

Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖ 

- 0 9,00,000 0 9,00,000 
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¤üÖ¯ÖÖê›üß ŸÖê 
×®ÖÝÖ›üß 
“ÖÖîÛúÖ¯ÖµÖÕŸÖ 
×šüÛú×šüÛúÖÞÖß 
›üÖÓ²Ö¸üßÛú¸üÞÖ 
¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß 
¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
Ûú¸üÞÖê 

µÖÖê•Ö®ÖÖ 

3 ´Ö®Ö¯ÖÖ ´Öê™ÒüÖê 
¯ÖÏÛú»¯Ö 

Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖ 
µÖÖê•Ö®ÖÖ 

35/19 5,00,00,000 0 54,00,000 4,46,00,000 

 ‹ÛãúÞÖ   5,25,00,000 54,00,000 54,00,000 5,25,00,000 
. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 

 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1290     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 88 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû    †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ. ×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû,´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã ȩ̂ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 
 •Öß.‹´Ö.×ÛÎú‹¿Ö®ÃÖ ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ´ÖãÓ²Ö‡ÔŸÖ ¾Ö šüÖÞÖê ×•Ö»ÊÖŸÖ ÃÖÓŸÖ ÝÖÖ›üÝÖê²ÖÖ²ÖÖ †×³ÖµÖÖ®ÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ 
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ŸÖê£Öê ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ÆüÖ ®ÖÖ™üµÖ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯ÖÏ²ÖÖê¬Ö®ÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü.  ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
¯Öã¾ÖÖÔ®Öã³Ö¾Ö »ÖõÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯Öãœüß»Ö ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ¾ÖÖò›üÖÔŸÖ 1 µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 128 ¯Ö£Ö®ÖÖ™üµÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ 
²ÖÖ¸üÖ ´Ö×Æü®Öê ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖêÝÖ ¸üŒÛú´Ö ¹ý¯ÖµÖê 7,000/- µÖÖ ¤ü¸üÖ®Öê ¯Ö£Ö®ÖÖ™üµÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
¾Ö ŸµÖÖÛúÖ´Öß µÖêÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÛúÖµÖ´Ö ÆüÖêÞµÖÖ“Öß 
¾ÖÖ™ü ®Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 

 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1291    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 89 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû    †®Öã´ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.üÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ. ×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû,´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã ȩ̂ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 
 ÃÖ¾Öì ®ÖÓ. 219 † ¯ÖîÛúß ×ÃÖ.ÃÖ.®ÖÓ.4747 ´Ö¬Öß»Ö 30’ x 50’ •ÖÖÝÖÖ ŸÖß®Ö ¾ÖÂÖì ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß 
²ÖÓ•ÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏŸÖßÂšüÖ®Ö ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ ´ÖÖ.ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ®ÖÝÖ¸ü¸ü“Ö®ÖÖ šü¸ü¾ÖŸÖß»Ö ŸµÖÖ ³ÖÖ›êü¤ü¸üÖ®Öê ¾Ö 
µÖÖêÝµÖ ŸµÖÖ †™üß ¿ÖŸÖá¾Ö¸ü ¾ÖÖÆü®Ö ŸÖôû “ÖÖ»Ö×¾ÖÞÖêÛúÖ´Öß ¤êüÞµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÛúÖ´Öß µÖêÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ ÜÖ“ÖÖÔÃÖ 
´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  ÃÖ³ÖÖ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ ÛúÖµÖ´Ö ÆüÖêÞµÖÖ“Öß ¾ÖÖ™ü ®Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ šü¸üÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 
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šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1292    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 90 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü    †®Öã́ ÖÖê¤üÛú :- ´ÖÖ.ü†Ö¸üŸÖß “ÖÖë¬Öê 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü,´ÖÖ.†Ö¸üŸÖß “ÖÖë¬Öêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 
 ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÆüÖêŸÖÛú¹ý ¾Ö ¸üÖ•µÖ ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ÃÖÆü³ÖÖÝÖß 
ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ÜÖêôûÖ›ãÓü®ÖÖ ¤ü¢ÖÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖã¹ý Ûêú»Öß †ÃÖã®Ö ŸµÖÖŸÖ ÛãúÃŸÖß ÜÖêôûÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 

 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1293    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 91 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.•ÖÖ¾Öê¤ü ¿ÖêÜÖ    †®Öã´ÖÖê¤Ûú :- ´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.•ÖÖ¾Öê¤ü ¿ÖêÜÖ,´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öêü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 
 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ÃÖ®Ö 2012 - 13 µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
ŸÖ¸üŸÖã¤ü ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûú¸ÞµÖÖÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

†.ÛÎú  »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÔ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖŸÖß»Ö 
¯ÖÖ®Ö ÛÎú./†.ÛÎú. 

ÃÖ®Ö 
2012-13 
´Ö¬µÖê 
†ÃÖ»Öê»Öß 
ŸÖ¸üŸÖã¤ü 
¸ü.¹ý. 

ÃÖ®Ö 
2012-13 
´Ö¬µÖê 
†Ö¾Ö¿µÖÛú 
¸ü.¹ý. 

¾ÖÖœü ‘Ö™ü 

1 ÛúÖôêû¾ÖÖ›üß 
´Ö¬µÖê ²ÖÓ¤ü 
¯ÖÖ‡Ô̄ Ö ÝÖ™üÃÖÔ 
Ûú¸üÞÖê ¾Ö 
‡Ó™ü¸ü»ÖÖòØÛúÝÖ 
¯Öê¾ÆüàÝÖ 
²»ÖÖòÛú 
²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê 

ÝÖÖ¾ÖšüÖÞÖ 
ÝÖ™üÃÖÔ 

382/4 0 1,50,000 1,50,000 - 

2 ¾ÖÖò›Ôü ÛÎú.81 
×¾Ö•ÖµÖ®ÖÝÖ¸ü 
³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê 
²ÖÓ¤ü ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö 
Ûú¸üÞÖê 

›üÖÓ²Ö¸üß 
¸üÃŸÖê 

381/1 6,50,000 5,00,000 - 1,50,000

                 ‹ÛãúÞÖ ¸ü.¹ý. 6,50,000 6,50,000 1,50,000 1,50,000
 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 
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šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1294    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 92 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ - ¯ÖÖÞÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ  
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.•ÖÖ¾Öê¤ü ¿ÖêÜÖ    †®Öã´ÖÖê¤Ûú :- ´ÖÖ.¸üÖÆãü»Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê •ÖÖ.ÛÎú.¯ÖÖ¯Öã/1019/2012 ×¤ü.21/09/2012 
 ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ®Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÞÖê - 

¯ÖÖÞÖß ×²Ö»Öê £ÖÛú×¾Ö»Öê»µÖÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¯ÖÖÞÖß ×²Ö»ÖÖ“µÖÖ †³ÖµÖ 
µÖÖê•Ö®ÖêÃÖ ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ÃÖ³ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 01/09/2012 †®¾ÖµÖê ˆ¯ÖÃÖã“Ö®ÖêÃÖÆü ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ×¤ü»Öê»Öß  
†ÖÆêü.  †³ÖµÖ µÖÖê•Ö®Öê“Öß 30 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2012 “Öß ´Öã¤üŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ ÆüµÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß 
Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Öò´¯»Öê™ËüÃÖ, ²Öò®ÖÃÖÔ, °»ÖêŒÃÖ - ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤üß µÖÖ ÛúÖ´Öß †Ó¤üÖ•Öê ¸ü.¹ý.1,00,000/- ‹Ûú »ÖÖÜÖ 
ÜÖ“ÖÔ †¯Öê×õÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ ÜÖ“ÖÔ ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖÛú›üß»Ö ¯ÖÖÞÖß ´Öß™ü¸ü ×ÃÖ×Ã™ü´Ö 
†Ö‰ú™ü ÃÖÖêÚÃÖÝÖ Ûú¸üÞÖê µÖÖ »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÔ ŸÖ¸üŸÖã¤üß´Ö¬Öã®Ö Ûú¸üÞÖêÃÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖšüß †ÖÝÖÖ‰ú ¸üŒÛú´Ö 
¹ý.1,00,000/- ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ µÖÖÓ®ÖÖ †¤üÖ Ûú¸üÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 

 
 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1295    ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 93 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû    †®Öã́ ÖÖê¤Ûú :- ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû,´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö - 
 Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ ÃÖ®Ö 2012 -13 µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÖÔ´Ö¬µÖê ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
ŸÖ¸üŸÖã¤ü ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûú¸ÞÖêÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
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†. 
ÛÎú 

 »ÖêÜÖÖ×¿ÖÂÖÔ †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡ÖÛúÖŸÖß»Ö 
¯ÖÖ®Ö ÛÎú./†.ÛÎú. 

ÃÖ®Ö 2012-
13 ´Ö¬µÖê 
†ÃÖ»Öê»Öß 
ŸÖ¸üŸÖã¤ü 
¸ü.¹ý. 

ÃÖ®Ö 2012-
13 ´Ö¬µÖê 
†Ö¾Ö¿µÖÛú 
¸ü.¹ý. 

¾ÖÖœü  ‘Ö™ü 

1 ÛúÖôêû¾ÖÖ›üß ¾ÖÖò›Ôü 
ÛÎú.80 ´Ö¬Öß»Ö 
¸üÖ×Æü»Öê»µÖÖ 
³ÖÖÝÖÖŸÖ 
‡Ó™ü¸ü»ÖÖòØÛúÝÖ 
²»ÖÖòÛú ²ÖÃÖ×¾ÖÞÖê 
¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ×¾ÖÂÖµÖÛú 
ÛúÖ´Öê Ûú¸üÞÖê 

¤üÝÖ›üß 
±ú¸ü¿Öß ¾Ö 
±ãú™ü¯ÖÖ£Ö 

424/55 7,00,000 14,00,000 7,00,000 - 

2 ÛúÖôêû¾ÖÖ›üß ¾ÖÖò›Ôü 
ÛÎú.80 ´Ö¬Öß»Ö 
¸üÃŸÖê ÆüÖò™ü×´ÖŒÃÖ 
¯Ö¬¤üŸÖß®Öê 
›üÖÓ²Ö¸üßÛú¸üÞÖ 
Ûú¸üÞÖê 

›üÖÓ²Ö¸üß 
¸üÃŸÖê 

414/20 22,57,000 15,57,000 - 7,00,000

  ‹ÛãúÞÖ 
¸ü.¹ý. 

 29,57,000 29,57,000 7,00,000 7,00,000

 
ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 

---------- 
šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1296     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 94 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012       ×¾Ö³ÖÖÝÖ - ¯ÖÖÞÖß¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö •Ö»Ö×®Ö:ÃÖÖ¸üÞÖ  
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.×®ÖŸÖÖ ¯ÖÖ›üÖôêû    †®Öã́ ÖÖê¤Ûú :- ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã̧ êü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ“Öê •ÖÖ.ÛÎú.¯ÖÖ¯Öã/•Ö×®Ö/998/2012 ×¤ü.21/9/2012 - 
  ´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ †ÖµÖãŒŸÖ µÖÖÓ®Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê¯ÖÏ´ÖÖÞÖê -  
CDIA µÖÖ ÃÖÓÃ£ÖêÃÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú®Öê  Office Space, 
Printer,Computer, Net Connection, ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ˆ¯ÖÛú¸üÞÖê (Equipment) (leak 
detector, Pipe locator, Valve Operator, Pressure etc.Guages) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö 
¤êüÞÖêÃÖÖšüß †Ó¤üÖ•Öê ¸ü.¹ý.16,50,000/- ‡ŸÖÛúÖ ÜÖ“ÖÔ ÆüÖêÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.  ŸÖ¸üß CDIA ÃÖÓÃ£ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß 
Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ“Öê Technical Assistance Ûú¸üÖ¸ü®ÖÖ´ÖÖ Ûú¸üÞÖêÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ 
ÜÖ“ÖÖÔÃÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ ¤êüÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 
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šü¸üÖ¾Ö ÛÎú´ÖÖÓÛ  - 1297     ×¾ÖÂÖµÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 95 
×¤ü®ÖÖÓÛú -  25/9/2012         
ÃÖã“ÖÛú :- ´ÖÖ.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ŸÖ®Ö¯Öã¸êü    †®Öã´ÖÖê¤Ûú :- ´ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖÖ ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ:- ´ÖÖ.•ÖÝÖ¤üß¿Ö ¿Öê¼üß,´ÖÖ.×¾Ö®ÖµÖÖ ŸÖÖ¯ÖÛúß¸ü µÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.. 
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 3/10/2012 ¸üÖê•Öß“Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ“Öß ´ÖÖ.Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´ÖŸÖß ÃÖ³ÖÖ ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü 

×¤ü®ÖÖÓÛú 5/10/2012 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 4.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 
 

ÃÖ¤ü¸ü šü¸üÖ¾Ö ÃÖ¾ÖÖÔ®Öã́ ÖŸÖê ´ÖÖ®µÖ —ÖÖ»ÖÖ. 
---------- 

 
µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß µÖÖÓ®Öß ÃÖ³ÖÖ ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ“Öê •ÖÖÆüß¸ü Ûêú»Öê. 
 
 

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

                           Ø¯Ö¯Ö¸üß ×“ÖÓ“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ  
            Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018.  

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, 
Ø¯Ö¯Ö¸üß- 411 018.  ®ÖÝÖ¸üÃÖ×“Ö¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú - ®ÖÃÖ/4/ÛúÖ×¾Ö/1227/2012                                         
×¤ü®ÖÖÓÛú -  28/9/2012 “Öê »ÖÝÖŸÖ              
    

      

  
      

 
 
¯ÖÏŸÖ- ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÜÖÖ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ¾Ö ¿ÖÖÜÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖêÛú›êü 

       ¯Öãœüß»Ö µÖÖêÝµÖ ŸµÖÖ ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß ¸ü¾ÖÖ®ÖÖ.  
 
  
  
  
  
  
  
 


