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

कायर्पित्रका क्रमांक - १३१ 
सभाव तांतृ  

 

िदनांक - ०२/०९/२०१४                   वळे - सकाळी ११.०० वाजता 
 

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

िदनांक ०२/०९/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर 

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

उपि थत होते. 

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

३. मा. बारणे माया संतोष 
४. मा. धराडे शंकतला ु भाऊसाहेब 
५. मा. ल ढे गणेश नारायण  
६. मा. कदम सदग  महादेवु  

७. मा. भोडवे संगीता राजेद्र 
८. मा. शडगे आशा सखदेवु  

९. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफर्  सनी 
१०. मा. भालेकर शांताराम क डीबा ऊफर्  एस.के.बाप ू  
११. मा. सौ.गवळी सिनता ु (माई) पांडरंगु  

१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
१३. मा. िवनय ऊफर्  िवनायक रमेश गायकवाड 
१४. मा. अतल अरिवदं ऊफर्  नानासाहेब िशतोळेु  

१५. मा. प्रसाद शेट्टी 
 

 यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयक्तु , मा.डॉ.डोईफोड े मा.गावड,ेमा.कलकणीर्ु ,मा.गायकवाड,मा.फंदेु , 
मा.माछरे,मा.दरगडेु ु -सहा.आयक्तु ,मा.उ हास जगताप–नगरसिचव,मा.कांबळे-प्र.शहर अिभयंता,मा.सरगड ेु ु - 
िवकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाटील, मा.तपे ु – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मख्यलेखपाु ल, मा. 
डॉ.अिनल रॉय - आरोग्य वै यकीय अिधकारी, मा.डॉ.मनोज देशमखु -वै यकीय अिधक्षक, मा.दधेकरु , 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.िचचंवड,े मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकणीर्, 
मा.खाबड,ेमा.दांगट,मा.बरशेट्टी,मा.जंधारेु ,मा.गलबले,मा.घोड,ेमा.केदारी,मा.कांबळे,मा.शेख-कायर्.अिभयंता, 
मा.कांबळे–प्र.िशक्षणािधकारी (मा यिमक),डॉ.गोरे-पशवै यकीय अिधकारीु ,मा.पोमण–संगणक अिधकारी, 
मा.पवार-प्र.कायदा स लागार,मा.बोदाड,ेमा.लोणकर,मा.बहरेु -प्रशासन अिधकारी, मा.जरांड-ेसरक्षा अिधकारी ु
हे अिधकारी सभेस उपि थत होते.  

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

िवषय क्रमांक ४८) वॉटर टकर बांधणी  ँ (चािसजसह)  करणेबाबतचा करारनामा क न घेणेबाबत - 
मा.माया बारणे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ४९) पणे इंटरनशनल िफ म फेि टवल िपपंरी िचचंवड शहरात आयोिजत करणेबाबत ु ॅ
- मा.माया बारणे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ५०) महानगरपािलका ह ीतील मोकाट कञीु /जनावरे पकडणेबाबत - मा.सदग  कदम ु  
व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ५१) तरतद वगीर्करणाबाबतु -मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ५२) महानगरपािलके या “फ” के्षञीय कायार्लयातील प्रपञ “अ” ऐवजी द त प्रपञ ु  
“अ” प्रमाणे ठराव वाचणे बाबत - मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा 
प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ५३) सन २०१४-१५ या आथीर्क वषार्म ये तरतद वगीर्करण करणेबाबत ु - मा.संिगता 
भ डवे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ५४) यशवंतराव च हाण हॉि पटल व इतर ग्णालय करीता िलनन सािह य खरेदी  
करणेबाबत - मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ५५) मनपाचे वैदयिकय िवभाग यांनी मागणी केलेनसार फिनर्चर सािह य खरेदी ु
करणेबाबत... 

 

िवषय क्रमांक ५६) मनपा या मख्य प्रशासकीय इमारतीतील थाप य िवभागाकडन फिनर्चर ु ु
नतनीकु रणाचे कामाम ये िवदयत िवषयक कामे व अनषंिगक कामे ु ु
करणेबाबत... 

 

िवषय क्रमांक ५७)  खराळवाडी प्रभागातील (प्रभाग क्र. ४०) गंगानगर येथील सावतामाळी 
उदयानातील डीपी बसिवणेबाबत-मा.सदग  कदमु , मा.माया बारणे व मा.सिनता ु
गवळी यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ५८)  थाप य िवभागातील कामा या तरतदीम ये ु फेरबदल क न तरतद वगर् ु
करणेबाबत - मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ५९) “ड” प्रभाग व “ड” मख्यालयाम येु  कामा या तरतदीम येू  फेरबदल करणेबाबत-  
मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६०) िवशेष योजना या लेखािशषार्तंगर्त वाढ –घट करणेबाबत - मा.सिनता गवळी व ु  
मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६१) तरतद वगर् क न रक्कम अदा करणेबाबतू ... 
 

िवषय क्रमांक ६२) दवाखाने/ ग्णालयाकिरता आव यक असणारे औषधे/सािह य खरेदीबाबत... 
 

िवषय क्रमांक ६३) अ.क्र. ५१ अ वये वभैवनगर पंपींग टेशन त ेिपपंळे सौदागर पंपींग टेशन  
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पयर्ंत रायिझगं मेन टाकणेबाबत... 
 

िवषय क्रमांक ६४) अ.क्र. २४ अ वये अ प्रभागातील ड्रनेेजलाईन व चबरची वाषीर्क ठेकेदार प दतीने 
देखभाल द ती करणेबाबतु ... 

 

िवषय क्रमांक ६५) अ क्षेञीय कायार्लयाम ये कामां या तरतदीम ये फेरबदल करणेबाबत ु –  
मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६६) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये तरतद ु  
वगीर्करण करणेबाबत - मा.सिनता गवळी ु व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६७) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये तरतद ु
वगीर्करण करणेबाबत - मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६८) पयार्वरण िवभागाकडील भांडवली कामाचे तरतद वु गीर्करण करणेबाबत - 
मा.सिनता गवळीु , मा.सदग  कदमु , मा.प्रसाद शटे्टी, मा.शांताराम भालेकर यांचा 
प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ६९) र ते सफाई कामास १ वषर् कालावधीसाठी मदतवाढ देणेबाबत ु - मा.शांताराम  
भालेकर व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ७०) तरतदू  वगीर्करण करणेबाबत-मा.सिनता गवळीु , मा.शांताराम भालेकर यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ७१) मजकर समािव ट कर याची द ती करणेबाबतू ु -मा.सिनता गवळी व माु .संिगता  
भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ७२) थाप य िवभागातील कामा या तरतदीम ये फेरबदल क न तू रतद वगर् ु  
करणेबाबत - मा.संिगता भ डवे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु ... 

 

िवषय क्रमांक ७३) कायम व पी पदभार देणेबाबत - मा.प्रसाद शटे्टी व मा.बाळासाहेब तरस यांचा  
प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ७४) नवीन नळकनेक्शन देणेबाबत-मा.सिनता गवळी व संिगता भ डवे यांचा ु  
प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ७५) वै यकीय अिधकारी यांना मदतवाढ देणेबाबत ु - मा.सिनता गवळी व संिगता ु  
भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ७६) तरतद वगीर्करण करणेबाबतू -मा.सिनता गवळी व संिगता भ डवे यांचा प्र तावु ... 
 

िवषय क्रमांक ७७) ट्रिफक वॉडर्न परिव याचेॅ ु  कालाविधस मदतवाढ देणेबाबत ु - मा.सिनताु  गवळी व 
मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ७८) मनपा या मैलाश दीकरणु  कद्रातील अंतगर्त र यांचे डांबरीकरण करणेबाबत...  
 

िवषय क्रमांक ७९) थाप य क के्षित्रय कायार्लय कामाचे तरतद वगीर्करण करणेू बाबत- मा.संिगता 
भ डवे व मा.सिनताु  गवळी यांचा प्र ताव... 
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िवषय क्रमांक ८०) ड क्षेित्रय कायार्लय अंतगर्त िव यत िवभागातील भांडवली कामांसाठी ु तरतद ू
वगीर्करण करणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ८१) तरतद वगीर्करण करणेू बाबत-मा.िवनय गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा  
    प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ८२) फ क्षेित्रय कायार्लयाचे अितक्रमण िवभागासाठी वाहन खरेदीबाबत - मा.सिनताु  
गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ८३) टे को र यावरील के एस बी चौक ते यशवंतनगर चौकापयर्ंत र याचे बी.सी. 
प दतीने डांबरीकरण करणे व अनषिंगक कामे करणेु बाबत...  

 

िवषय क्रमांक ८४) फ के्षित्रय कायार्लय अंतगर्त िव यत िवभागातील भांडवली कामांसाठी तरतद ु ू
वगीर्करण करणेबाबत- मा.सिनता गवळीु , मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ८५) ड प्रभागांतगर्त प्रभाग क्र.४६.४७ व ५४ मधील अनिधकत बांधकाम कृ रणेबाबत... 
 

िवषय क्रमांक ८६) आिथर्क वषार्म ये तरतद वगीर्करणू  करणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व  
मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ८७) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये तरतद ू  
वगीर्करण करणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ८८) मनपाचे िविवध िवभागासाठी आव यक कागद सािह य खरेदी करणेबाबत... 
 

िवषय क्रमांक ८९) समह िश प खरेदी करणेु बाबत... 
 

िवषय क्रमांक ९० मनपाचे थािनक सं था कर िवभागासाठी आव यक ए कॉटर् पावती प तके ु
छपाई सािह य खरेदीबाबत... 

 

िवषय क्रमांक ९१) महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील तरतद वगीर्करण ू  
करणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 

 

िवषय क्रमांक ९२) तरतद वगीर्करण करणेबाबत ू - मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा  
    प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९३) तरतद वगीर्करण करणेू बाबत-मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा  
    प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९४) वाढ/घट वगीर्करणाबाबत-मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९५) भोसरी येथील आरक्षण क्र. ४१४ येथे उ यान िवकिसत करणेबाबत- मा.सिनताु   
    गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९६) िसतांगण उ यान मदतवाढु  देणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे  
    यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९७) मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०३९ िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेस व फेरिनिवदा  
    मागिवणेबाबत - मा.सिनताु  गवळी व मा.गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
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िवषय क्रमांक ९८) फेरिनिवदा मागिव याबाबत- मा.अतल िशतोळे व माु .गणेश ल ढे यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक ९९) मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०४६ िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेबाबत -   
    मा.गणेश ल ढे व मा.स ग  कदम यांचा प्र तावु ... 
 

िवषय क्रमांक १००) ठराव क्र.८०४२ िद.२५/८/२०१४ र  करणेस व फेरिनिवदा मागिवणेबाबत –  
    मा.सिनताु  गवळी व मा.प्रसाद शेट्टी यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक १०१) मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०४० िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेबाबत- 
    मा.सिनताु  गवळी व मा.प्रसाद शेट्टी यांचा प्र ताव... 
 

िवषय क्रमांक १०२) िनलंबन तातडीने र  क न खातिेनहाय चौकशी चाल ठेवणेु बाबत - मा.गणेश 
ल ढे व मा.सिनताु  गवळी यांचा प्र ताव... 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०५८     िवषय क्रमांक – १ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग –पयार्वरण  
सचक ु – मा.वािघरे सिनताु     अनमोदकु  – मा.बारणे माया  
संदभर्:- मा.सह शहर अिभयंता  यांचेकडील पत्र क्र.पअक/१०/कािव/३९९/१४ िद.११।८।१४ 
िवषय – िपपंळे िनलख येथे २० द.ल. िल. क्षमते या मैलाश दीकरण केद्रात चालन व देखभाल  ु  
       द तीचे कामास मदत वाढ व वाढीव खचार्चे मंजरीबाबतु ु ु .      
  िवषय क्रमांक १ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु . 

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

ठराव क्रमांक – ८०५९     िवषय क्रमांक – २ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.धराड ेशंकतला ु           अनमोदकु  – मा.ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/लेखा/३/कािव/१२४/१४ िद. ११।८।२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील ०३ अ वये, पणे नािशक ु
महामागार्वर भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ उ डाणपलाखालील पिरसर िवकसीत व सशोिभत ु ु
करणेकामी मे.ज्ञाने वरी असोिसएटस (िन.र. .७१,९१,७१९/- (अक्षरी र. .एकाह तर लाख एक्या नव हजार 
सातशे एकोणीस) पेक्षा ३६.०४% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४८,२९,५१५/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करु णे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०६०     िवषय क्रमांक – ३ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.कदम सदग  ु     अनमोदकु  – मा. भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१/कािव/ १६०।२०१४ िद.११।८।१४     
िवषय – प्रभाग क्रमांक  १९ मधील िठकिठकाण या घाट पिरसराचे सशोिभकरण करणेु . 
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        िवषय क्रमांक ३ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु  
सदर ठराव सवार्नमते माु य झाला. 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०६१    िवषय क्रमांक – ४ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४    िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा. शडगे आशा      अनमोदकु  – मा.ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था/िन/१/कािव/१६१।२०१४ िद.११।८।१४     
िवषय - प्रभाग क्र. १७ मधील र टन कॉलनी ते आकडीर् येथील ना या पयर्त पावसाळी ु  
      पा यासाठी पाईपलाईन टाकणे. िद.११।८।२०१४   
      िवषय क्रमांक ४ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु    

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

ठराव क्रमांक – ८०६२           िवषय क्रमांक – ५ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४           िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचकु –मा.भालेकर शांताराम           अनमोदकु –मा.सौ.गवळी सिनताु                              
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमका।ु ५।कािव। ३५२।।२०१४ िद.११।८।२०१४ 
िवषय – मनपा ह ीतील वेगवगे या मख्यचौु कात निवन वाहतक िनयंत्रक िदवे ू बसिवणेबाबत... 

िवषय क्रमांक ५ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु  
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०६३      िवषय क्रमांक – ६ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४      िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा. तरस बाळासाहेब      अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था।िन। ३क ।कािव।२३२।१४ िद.१५।३।१४. 
िवषय- प्रभाग क्र ३१ िदघी व इ यादी िठकाणी अनािधकत बांधकामावर हाृ यराईज मिशनरीने कारवाई    
      करणेबाबत...   
          िवषय क्रमांक ६ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु    

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

ठराव क्रमांक – ८०६४     िवषय क्रमांक – ७ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था।िन। १अ ।कािव।२५१।१४ िद. २०।५।२०१४ 
िवषय – अ प्रभागातील अितक्रमण कारवाईसाठी लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठी यंत्र सामग्री    
       परिवणेु बाबत...    
       िवषय क्रमांक ७ चा िवचार पढील सभे याु  वेळी करणेत यावा   

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०६५     िवषय क्रमांक – ८ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पयार्वरण थाप य  
सचक ु – मा. वािघरे सिनताु      अनमोदकु  – मा. बारणे माया  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्रु  क्र. पाप। ु ६।कािव।७९२।१४  िद. १२।६।२०१४. 
िवषय – िपपंरी िचचंवड मनपा ह ीतील पवना नदी या पररेषा आखणीबाबतु ... 
        िवषय क्रमांक ८ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु        

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

ठराव क्रमांक – ८०६६     िवषय क्रमांक – ९ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – ब के्षित्रय 
सचक ु – मा. धराड ेशंकतला ु     अनमोदकु  – मा. ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .बके्ष।जिन।T१।B drain।२०१४ िद. ११।८।२०१४ 
िवषय – तरतद वगीर्करणाबाबतू . 
            िवषय क्रमांक ९ चा िवचार पढील सु भे या वेळी करणेत यावा       

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

ठराव क्रमांक – ८०६७     िवषय क्रमांक – १० 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – म यवतीर् भांडार  
सचक ु – मा.कदम सदग  ू            अनमोदकु  – मा. भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांु चे पत्र क्र. मंभा। ५।कािव।७११।२०१४िद. १९।८।२०१४ 
िवषय – िविवध िवभागासाठी संगणक यंत्रणेसाठी Anti Virus व juniper Firewall खरेदी करणे तसेच    

       यांची ३ वषर् कालावधीपयर्ंत देखभाल द ती करणेबाबतु ...    
    िवषय क्रमांक १० चा िवचार पढील सभे या वेळी कु रणेत यावा       

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

ठराव क्रमांक – ८०६८     िवषय क्रमांक – ११ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शडगे आशा         अनमोदकु  – मा.ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  था।िन। १अ ।कािव।२०४।१४ िद. १९।८।२०१४ 
िवषय – अ प्रभाग कयार्लयामधील कायार्लयासाठी अतंगर्त बैठक यव था करणे (पिहला मजला) 
           िवषय क्रमांक ११ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु .       

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

ठराव क्रमांक – ८०६९     िवषय क्रमांक – १२ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.भालेकर शांताराम     अनमोदकु  – मा.सौ गवळी सिनता ु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .जिन।२।कािव।३०४।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३ अ वये, वॉडर् क्र. ५७ िपपंळे गरव येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत ु
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िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ही.आय.पी.राव (िन.र. . ४२,०१,६२३/- (अक्षरी 
र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे तेवीस) पेक्षा ४५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजंर दराने रू . .२४,२६,४३७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाु ची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस ु
अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७०     िवषय क्रमांक – १३ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा वु  जलिन:सारण 
सुचक – मा.तरस बाळासाहेब        अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३०१।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा वु  जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.१७ अ वये, िपपंळे िनलख मलैाश दीकरण कद्राअतंगर्त ड प्रभाग मख्य ग व निलका व ु ु ु
पंपींग टेशन यामधील जलिन:सारण यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी 
मे.बी.पी.खोडदे ऍ ड कंपनी (िनिवदा रक्कम .४२,०१,६४३-/- अक्षरी बेचाळीस लाख एक हजार 
सहाश ेत्रचेाळीस) पेक्षा ३८.७५ % कमी ) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू . .२७,०२,१८२/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अु दा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७१     िवषय क्रमांक – १४ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.अतलु िशतोळे          अनमोदकु  – मा. प्रसाद शेट्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।२९७।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३० 
अ वये, वॉडर् क्र.५८ नवी सांगवी येथील जलिन:सारण िवषयक कामे करणे व उवर्िरत िठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे. ही आय पी राव (िनिवदा रक्कम .३४,९५,४२४/- (अक्षरी 
र. .चौ तीस लाख पं या णव हजार चारशे चोवीस) पेक्षा ४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजरू ू  
दराने र. .२०,५५,३०९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढु /घट 
दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याु ू बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०७२     िवषय क्रमांक – १५ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.वािघरे सिनता ु     अनमोदकु  – मा. बारणे माया  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३००।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.१ अ वये, वॉडर् क्र. ५९ मधबन येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करु णे व उवर्रीत 
िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ही.आय.पी.राव (िनिवदा रक्कम  ४२,०१,५४०/- 
(अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार पाचशे चाळीस) पेक्षा ४४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजंर दराने रू . .२४,७०,५०६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमु ते मा य झाला. 
---------- 

ठराव क्रमांक – ८०७३     िवषय क्रमांक – १६ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा. धराड ेशकंतला ु          अनमोदकु  – मा. ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३०६।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३९ अ वये, िचचंवड मैलाश दीकरण कद्रा अतंगर्त वॉडर् कं्रु .१९ मधील वा हेकरवाडी, से.२९, 
ग दारा पिरसर इु . भागात जलिन:सारण यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी 
मे.छोटेलाल चौहाण (िनिवदा रक्कम .२७,९९,८२८/- (अक्षरी र. .स तावीस लाख न या णव 
हजार आठशे अठ्ठावीस) पेक्षा ३६.०१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने ू ू
र. .१८,८१,१९०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली ु
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव क्रमांक – ८०७४     िवषय क्रमांक – १७ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा. कदम सदग  ु        अनमोदकु  – मा. भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१९।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३२ अ वये, वाडर् क्र.५४, िपपंळे िनलख येथील जलिनःसारण िवषयक देखभाल व द तीची ु
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कामे करणे व उवर्िरत िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ही.आय.पी.राव डे ह. 
(िनिवदा रक्कम .३०,८१,१४८/- (अक्षरी र. .तीस लाख ऐक्क्याऐंशी हजार एकश ेअठे्ठचाळीस) 
पेक्षा ४२.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू . .१८,७६,४१९/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न ु ू
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७५     िवषय क्रमांक – १८ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा. शडगे आशा           अनमोदकु  – मा. ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१७।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३६ अ वये, वॉडर् क्र. ६० सांगवी गावठाण येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व 
उवर्रीत िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.बी.पी.खोडदे ऍ ड कंपनी (िनिवदा रक्कम 
.२७,७९,१४९/- (अक्षरी र. .स तावीस लाख एकोणऐंशी हजार एकश ेएकोणप नास) पेक्षा ३९.९० 

% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू . .१७,५३,७८२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले याु  बेसीक 
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७६     िवषय क्रमांक – १९ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा. भालेकर शांताराम     अनमोदकु  – मा.सौ.गवळी सिनता ु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३२०।२०१४ िद. १९।८।१४     
 िवषय- िनिवदा नोटीस क्र. ५/३४/२०१४ -१५ कामास मंजरीु  िमळणेबाबत. 
       िवषय  क्रमांक १९ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु .       

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०७७     िवषय क्रमांक – २० 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.तरस बाळासाहेब     अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।२९३।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४९ अ वये, आकडीर् मलु श दीकरण कद्र अतंगर्त प्रभाग क्रु . १२ सेक्टर २२ पिरसर म ये 
भयारी गटर निलका टाकणेु कामी मे.एम.जी.माने (िनिवदा रक्कम . ४२,०१,६३०/- (अक्षरी 
र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेतीस) पेक्षा ३६.१३ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मजंर दराने रू . .२८,१७,७६०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस ु
अिधन राहन या याबरोबर करारनामा कू न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७८     िवषय क्रमांक – २१ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३०८।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४८ अ वये, वॉडर् क्र.५३ वाकड येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व उवर्रीत िठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी ी.बिहरट ब्रदसर् (िनिवदा रक्कम .५४,४१,३६२/- (अक्षरी 
र. .चोप न लाख एकेचाळीस हजार तीनश े बास ठ) पेक्षा ४०.१०% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजंर दराने रू . .३४,२२,३४५ /- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानुसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील ु
या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०७९     िवषय क्रमांक – २२ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.वाघेरे सिनता ु     अनमोदकु  – मा.बारणे माया  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।२९५।२०१४ िद. १९।८।१४ 
िवषय – िनिवदा नोटीस क्र. ५।३७।२०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतु .     
     िवषय  क्रमांक २२ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु .        

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०८०     िवषय क्रमांक – २३ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण  
सचक ु – मा.धराड ेशंकतला ु     अनमोदकु  – मा.ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।२९९।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र..५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.२० अ वये, कासारवाडी मलैाश दीकरण कद्रातंगर्त संततकारामनगरु ु , गंगानगर (प्रभाग 
क्र.३९) या भागात जलिनःसारण यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी मे. ही.आय.पी.राव 
(िनिवदा रक्कम .४२,०१,३४३/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार तीनश ेत्रेचाळीस) पेक्षा 
४४.००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू . .२४,७०,३९०/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल ु
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८१     िवषय क्रमांक – २४ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.कदम सदग  ु     अनमोदकु  – मा.भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३०९।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४२ अ वये, आकडीर् मलश दीकरण कु ु द्र अतंगर्त प्रभाग क्र.११ यमनानगर म ये ु
आव यकतेनसार भयारी गटर निलका टाकणेु ु  तसेच इतर जलिन:सारण िवषयक आव यक 
सधारणा कामे करणेु कामी मे बी पी खोडदे ए ड कंपनी (िनिवदा रक्कम .४२,०१,६५९/- (अक्षरी 
र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाशे एकोणसाठ) पेक्षा ४०.१० % कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मजंर दराने रू .  २६,४२,६३३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राु हील 
या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८२     िवषय क्रमांक – २५ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.शडगे आशा            अनमोु दक – मा.ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१८।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ 
अ वये, भाटनगर मैलाशि दु करण कद्राअंतगर्त अजमेरा कॉलनी, मासळकर कॉलनी ु (प्रभाग क्र. २८) या 
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भागात जलिन:सारण यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी मे.सरज कॉ ट्रक्टर ु (िनिवदा रक्कम 
.४२,०१,६७६/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख एक हजार सहाश ेशहा तर) पेक्षा ४०.८४ % कमी ) या 

ठेकेदाराकडन िनू िवदा मंजर दराने रू .  २६,०९,९९७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८३     िवषय क्रमांक – २६ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.भालेकर शांताराम      अनमोदकु  – मा.सौ.गवळी सुिनता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१३।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र 
४४ अ वये, प्रभाग क्र. १० म ये आव यकतेनसाु र भयारी गटर निलका टाकणेु .तसेच इतर 
जलिन:सारण िवषयक आव यक सधारणा कामे करणेु कामी मे.एम.जी. माने (िनिवदा रक्कम  
२८,०१,१०६/- (अक्षरी अठठावीस लाख एक हजार एकश े सहा) पेक्षा ११.१३% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू .  २६,१३,८१०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार ु
व  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८४     िवषय क्रमांक – २७ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.तरस बाळासाहेब     अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१४।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र. ५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.२३ अ वये, फ प्रभागातील ड्रनेेजलाईन व चबरची वाषीर्क ठेकेदार प दतीने देखभाल 
द ती करणेु कामी मे छोटेलाल चौहान (िनिवदा रक्कम .२७,२०,७९१/- (अक्षरी र. .स तावीस 
लाख वीस हजार सातश े एक्क्या णव) पेक्षा ४०.०१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर ू ू
दराने र. .१७,१३८१३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्ु रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस ु
अिधन राहन या याबरोबर करारनामा क न घेणेस ू मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०८५     िवषय क्रमांक – २८ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु        अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१०।२०१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाु णे - 

मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र. ५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र १० अ वये, भाटनगर मैलाश दीकरण कद्राअतंगर्त वॉडर् क्रु . ४२ मधील भागात 
जलिनःसारण यव था सधारणा िवषयक कामे करणेु कामी मे छोटेलाल चौहान (िनिवदा रक्कम 
.२७,८१,९४०/- (अक्षरी र. .स तावीस लाख एक्क्याऐंशी हजार नऊशे चाळीस) पेक्षा ५.५० % 

कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने रू ू . .२७,६०,३८०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबरू  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८६     िवषय क्रमांक – २९ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण 
सचक ु – मा.वाघेरे सिनता ु         अनमोदकु  – मा.बारणे माया  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  जिन।२।कािव।३१२।२०१४ िद. १९।८।१४ 
िवषय – िनिवदा नोटीस क्र. ५।१३।२०१४-१५ कामास मंजरी िमळणेबाबतू ...    

िवषय  क्रमांक २९ चा िवचार पढील सभे या वेळी कु रणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०८७     िवषय क्रमांक – ३० 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – मख्य लेखापिरक्षकु  
सचक ु – मा.धराड ेशंकतला ु        अनमोदकु  – मा.ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.मख्यलेखापिरक्षक ु यांचे पत्र क्र.मलेप।ु १।कािव।८३०।१४ िद. १९।८।१४     
   मा.मख्यलेखापिरक्षकु  यांनी िशफारस केलेप्रमाणे - 

मख्यलेखापिरक्षण िवभागाम ये कायर्रत असणाु -या कमर्चा-यांनी रजा मंजरीकामी सादर ू
केले या िवनंती अजार्नसार प्र तावा सोबतचे प्रपत्र ु ‘अ’ म ये दशर्िवलेप्रमाणे रजा मंजरीस ू
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०८८     िवषय क्रमांक – ३१ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.कदम सदग  ु           अनमोदकु  – मा.भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप।ु६।कािव।११३५।१४ िद. १६।८।१४ 
िवषय – िनिवदा नोटस क्र. २०।२०।२०१३-१४ मधील अ.क्र. १८ वरील कामाचा करारनामा करणेस मंजरी  ु  
       िमळणेबाबत...     
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   िवषय  क्रमांक ३१ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु .       
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०८९     िवषय क्रमांक – ३२ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.शडगे आशा            अनमोदकु  – मा.ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .पाप।ु६।कािव।११५१।२०१४  िद.२२।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या पाणीपरवठा ु िवभागा या िन.नो.क्र.२०/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२० अ वये, िपपंळे 
स दागर त े िपपंळे गरव िमिलटरी ह ीतील ग व निलका िश ट करणे कामी मेु ु .िवजय ही. साळंखे ु
(िन.र. .१,३१,०८,६९०/- (अक्षरी र. .एक कोटी एकतीस लाख आठ हजार सहाशे न वद) पेक्षा ४.०६ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९०     िवषय क्रमांक – ३३ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – करसंकलन 
सचक ु – मा.भालेकर शांताराम      अनमोदकु  – मा.सौ.गवळी सिनताु   
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .कर।मख्य।ु १।कािव।१०१६ ।१४ िद. १६।८।२०१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मे.AGOGUE TECHNOLOGIES िचचंवड यांचेकडन पवीर् याच अटी व शतीर्नसार व ु ू ु
दरानसार िदु .३/८/२०१४ पासन ु ३ मिहने कालावधीकिरता संगणक चालक परिव यासाठी मदतवाढ ु ु
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९१     िवषय क्रमांक – ३४ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.तरस बाळासाहेब     अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  पाप।ु६।कािव।११५२।१४ िद. २२।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 
   मनपा या पाणीपरवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.२०/२०/२०१३-१४ मधील अ.क्र ५ अ वये  ल मणनगर 
पा या या टाकीचे रंग सफेदी करणे व इतर थाप य िवषयक सशोिभकरणाची कामे करणेकामी ु
मे.बालाजी इंिजिनयसर् (िनिवदा रक्कम .३६,७५,४५६/- अक्षरी र. . छ तीस लाख पं याह तर हजार 
चारशे छप न) पेक्षा २०.३०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८०९२     िवषय क्रमांक – ३५ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – पाणीपरवठाु  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . पाप।ु६।कािव।११३६।१४ िद. १९।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनीु  िशफारस केलेप्रमाणे - 
   मनपा या पाणीपरवठाु  िवभागा या िन.नो.क्र. १५/३/२०१३-१४. मधील अ.क्र १ अ वये  पांजरपोळ 
येथे उंच टाकी बांधणेकामासाठी  मे. िवजय ही साळंखे ु (िनिवदा रक्कम .- १,१९,४४,६१८/- अक्षरी र. . 
एक कोटी, एकोणीस  लाख, च वेचाळीस हजार, सहाशे अठरा फक्त ) पेक्षा ७.३० %जादा (िनिवदा 
वीकती योग्य दरापेक्षा ृ ५.४२ % ने जादा)दराने या   ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . 
१,२८,१६,५७५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट   दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील याु   अटीस अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा 
क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९३     िवषय क्रमांक – ३६ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.वािघरे सिनता ु      अनमोदकु  – मा. बारणे माया  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . था।लेखा।१।कािव।७०५।१४ िद. २५।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु – 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१०/२०१४-१५ मधील ०७ अ वये, दापोडी त ेिनगडी या 
बीआरटीएस काँरीडाँरचे फटपाथु ,  चबर,  िड हायडर   थाप य िवषयक द तीची कामे करणेु कामी मे.देव 
क ट्रक्शन (िन.र. .७०,०२,७१२/- (अक्षरी र. . स तर लाख दोन हजार सातश ेबारा) पेक्षा ४०.२०% कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४३,९७,००३/- पयर्ंतकाम क न घेणे व यांचे बरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९४     िवषय क्रमांक – ३७ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सुचक – मा.धराड ेशंकतलाु     अनमोदकु  – मा. ल ढे गणेश  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  था।लेखा।१।कािव।७०३।१४ िद. २२।८।१४        
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस ु केलेप्रमाणे – 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१०/२०१३-१४ मधील ०५ अ वये, टे को र यावरील के 
एस बी चौक ते यशवंतनगर चौकापयर्ंत र याचे बी सी प दतीने डांबरीकरण करणे व अनषंिगक कामे ु
करणेकामी मे.एच.सी.कटािरया (िन.र. . ४,९९,५९,२१४/- (अक्षरी र. .चार कोटी न या नव लाख एकोणसाठ 
हजार दोनशे चौदा) पेक्षा २६.६०% कमी) या ठेकेदाराकडून िनिवदा मंजर दराने रू . .३,८५,०३,५६६/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
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फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक राहीु ल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९५     िवषय क्रमांक – ३८ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – अ प्रभाग सिमती 
सचक ु – मा. कदम सदगु     अनमोदकु  – मा. भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.प्रशासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा यांचे पत्र क्र.अप्र।११।कािव।२६२।२०१४  
   िद.२१।८।१४ 
िवषय - मा. थायी सिमती सभेपढे ठेवावयाचे िवषयाबाबतु ...     

िवषय  क्रमांक ३८ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०९६     िवषय क्रमांक – ३९ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा. शडगे आशा          अनमोदकु  – मा. ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु .िवमका।ु ५।कािव।४१८।१४ िद. २५।८।१४     
िवषय – िव यतु  मख्य कायार्लयाकडील इ प्रभाग िव यत िनु ु .नो.क्र.७/२०१३-१४ काम क्र.-१३ बाबत... 

िवषय क्रमांक ३९ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०९७     िवषय क्रमांक – ४०  
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – िव युत मख्य कायार्लयु  
सचक ु – मा.भालेकर शांताराम     अनमोदकु  – मा. सौ.गवळी सिनता ु  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  िवमका।ु ५।कािव।४१९।१४ िद. २५।८।१४  
िवषय- िव यत मख्यु ु  कायार्लयाकडील (इ प्रभाग िव यतु ) िनिवदा नोटीस क्र. ७।२०१३-१४ मधील काम  
   क्र.१८ बाबत...   

िवषय  क्रमांक ४० चा िवचार पढील सभेु चे वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

---------- 
ठराव क्रमांक – ८०९८     िवषय क्रमांक – ४१ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.तरस बाळासाहेब    अनमोदकु  – मा.िवनायक गायकवाड 
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था।िन।१अ।कािव।२३५।२०१४ िद.२०।८।१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/२०१३-१४ मधील ७ अ वये, प्रभाग 
क्र. १ तळवड े पीनगर भागातील पी नविनमार्ण,  पंचगंगा,  रा ट्रभषणु ,  िवकास माऊली हौ. सोसायटी 
भागातील र ते डांबरीकरण   करणेकामी मे.एच.सी. काटारीया (िन.र. .२१,००,८४० /- (अक्षरी र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळीस) पेक्षा १९.२००% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मजंर दराने ू ू



 18

र. .१७,८२,३५३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस ु
अिधन राहन यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेू त आला अस याने याचे अवलोकन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८०९९     िवषय क्रमांक – ४२ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – िव यत मख्य कायार्लयु ु  
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु     अनमोदकु  – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:- मा.िवकास अिभयंता यांचे पत्र क्र िवमका।ु ५।कािव।३०५।१४ िद. ५।८।१४ 
िवषय -  िव यत मख्यकायार्लयाकडील ु ु (ब प्रभाग िव यतु ) िनिवदा नोटीस क्र. ९।२०१३-१४ मधील काम  
     क्र.१२ बाबत...     

िवषय  क्रमांक ४२ चा िवचार पढील सभे या वेळी करणेत यावाु . 
सदर ठराव सवार्नमतेु  मा य झाला. 

---------- 
ठराव क्रमांक –८१००     िवषय क्रमांक – ४३ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – म य. भांडार 
सचक ु – मा.वािघरे सिनता ु     अनमोदकु  – मा.बारणे माया  
संदभर्:- मा.सहआयक्त यांचे पत्र क्र मंभा।ु ४।कािव।५४२।१४ िद. २६।८।१४    
   मा.सहआयक्त यांनी िशु फारस केलेप्रमाणे – 
   मनपाचे िविवध िवभागास आव यक छपाई सािह य खरेदीकामी ई-िन.सु.क्र. ०४/०१/२०१४-१५ 
अ वये, लघ तम िनिवदाकार ु १) मे आिशष एंटरप्रायजेस,  िचचंवड यांचे एकण ु २२ बाबी साठी 
र. .५८,५५५/-,  २) मे.जय गणेश ऑफसेट, पणे यांचे एकण ु ु ११ बाबी साठी र. .३,४४,९७५/-,   ३) मे.अमत ृ
मद्रणालयु , िचचंवड यांचे एकण ु २५ बाबी साठी र. .१,४८,६३०/-, ४) मे.िवशाल एंटरप्रायजेस यांचे एकण ु ११ 
बाबी साठी र. . १,३६,८५८/- व ५) िजजाऊ मिहला वयंमरोजगार सं था यांचे एकण ु ०९ बाबी साठी 
र. .३०,६७०/-, असे एकण रु . .७,१९,६८८/- (अक्षरी र. .सात लाख एकोणीस हजार सहाशे अ याऐंशी) दर 
ि वकतृ  क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले अस याने प्र ततकामी केले या सिंवदेची ु ु
मािहती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१०१     िवषय क्रमांक – ४४ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – ई-ग हनर्स                    
सचक ु – मा.धराड ेशंकतलाु       अनमोदकु  – मा.ल ढे गणेश 
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु . ई-ग हनर्स।७।कािव।७९।१४ िद.२६।८।१४     
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

“SARATHI- An effort to connect Citizens with City Manager संगणक प्रणालीचे प्रभावी 
वापराबाबत दे यात आलेला Smart City 2014 हा पर कारु  ि वकारणेसाठी िद.१८/०७/२०१४ रोजी 
महानगरपािलकेचे प्रितिनधी हणन ीू .िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकारी यांनी नवी िद ली येथे जाणेस 
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िनवास खचर्, थािनक प्रवास खचर् व िवमान प्रवास खचर् असे एकण ू २६,३७९/- (अक्षरी र. .स वीस हजार 
ितनश ेएकोनऐंशी) यांनी वत: खचर् केले अस याने यांना अदा करणेस व सदर खचार्स मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१०२     िवषय क्रमांक – ४५ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.कदम सदग  ु     अनमोदकु  – मा.भ डवे संगीता  
संदभर्:- मा.शहर अिभयंता यांचे पत्र क्र. था।लेखा।३इ।कािव।१८६।१४ िद.२७।८।१४     
   मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केलेप्रमाणे – 
   मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.५१ अ वये, प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील िविवध िठकाणी चर द तीची कामे करणेकामी ु
M/S.M.P. DHOTRE  CONSTRUCTION  (िन.र. .. ९,८०,४८१/- (अक्षरी र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे 
एक्याऐशंी) पेक्षा -४१.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .६,०२,१५८/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानसार फरकाची रक्कम ु
अदा /वसल करणे बधंनकारक रािहल या अिटस या अिधनु  राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ु
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१०३     िवषय क्रमांक – ४६ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – थाप य 
सचक ु – मा.शडगे आशा            अनमोदकु  – मा. ओ हाळ रमा  
संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचे पत्र क्रु  था।लेखा।३इ।कािव।१९०।१४ िद.२७।८।१४        
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणे ु - 

मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.५५ अ वये, प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील र त ेखडीम माने द ती करणेकामी ु ु M/S. M.P. 
DHOTRE CONSTRUCTION (िन.र. .९,८०,४८१/- (अक्षरी र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे एक्याऐंशी) 
पेक्षा -४१.४१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .६,०३,१८७/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत ु ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानसार फरकाची रक्कम अदा ु
/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अिटस या अिधन राहन यांु ु चेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
---------- 
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ठराव क्रमांक – ८१०४     िवषय क्रमांक – ४७ 
िदनांक – ०२/०९/२०१४     िवभाग – नगरसिचव 
सचक ु – मा.भालेकर शांताराम     अनमोदकु  – मा.सौ.गवळी सुिनता  
संदभर्:- मा.नगरसिचव यांचे पत्र क्र.नस।१।कािव।९९७।१४ िद.२६।८।१४     

नगरसिचव िवभागाम ये कायर्रत असणा-या कमर्चा-यांनी रजा मंजरीकामी सादर केले या िवनंती ू
अजार्नसार प्र तावासोबतचे प्रपत्र ु ‘अ’ म ये दशर्िवलेप्रमाणे रजा मंजरीस मा यता देणेत ू येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले -  
                            
ठराव क्रमांक – ८१०५            िवषय क्रमांक – ४८ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.माया बारणे                 अनमोदकु – मा.सिनता गवु ळी  
संदभर् :- मा.माया बारणे व मा.सिनता गवळीु , मा.सिनता वाघेरेु  यांचा प्र ताव- 
  िपपंरी िचचंवड मनपा या उदयान व पाणीपरवठा िवभागाचे वापराकरीता ु ४ नग वॉटर टकर ँ
यंञणा बांधणीकरीता (चािसजसह) वाहन द ती कायर्शाळा िवभागामाफर् त िनिवदा नोु .क्र. ०२/२०/१४-१५ 
प्रिस द करणेत आली आहे. सदर िनिवदेतील प्रा त लघ तम दर येणाु -या िनिवदा धारकास यां याकडन ू
४ नग वॉटर टकर बांधणी ँ (चािसजसह) करणेबाबतचा करारनामा क न घे यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा प्रमाणे कायर्वाही करणेत यावीृ .      

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

ठराव क्रमांक – ८१०६             िवषय क्रमांक – ४९ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.माया बारणे             अनमोदकु – मा.सिनता गवळी ु  
संदभर् :- मा.माया बारणे व मा.सिनता गवळीु , मा.सिनता वाघेरेु  यांचा प्र ताव- 
   पणे इंटरु नशनल िफ म फेि टवल िपपंरी िचचंवड शहरातही आयोिजत करणेस माॅ .महापािलका 
सभा ठराव क्र. ४२३ िद. १८/०१/२०१४ अ वये मा यता देणेता आलेली आहे. यानसार पणे इंटरनशनल ु ु ॅ
िफ म फेि टवल िपपंरी िचचंवड शहरात आयोिजत करणेकामी करणेत आले या अंदाजपञकीय तरतद ू
र. . वीस लक्षचे खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा ृ
प्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.           

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

ठराव क्रमांक –८१०७            िवषय क्रमांक –५०  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सदग  कदमु                अनमोदकु – मा.सिनता गवळी ु  
संदभर् :- मा.मा.सदग  कदम व माु .सिनता गवळी यांचा प्र तावु . 
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या पशवैदयकीय िवभागामाफर् त महानगरपािलका ह ीतील मोकाट ु
कञीु /जनावरे पकडणे तसेच क तलखाना, क डवाडा, ग शेड या िठकाणी तसेच पशबाहय ग्णाु लयाम ये 
साफ-सफाई िवषयक कामकाज करणे, सप ान येथील कामजाकरीता क तलखाना येथे  कामकाज करीता 
िवभागाकड ेअसणारा कमर्चारी अपरा अस याने मोकाट तसेच िपसाळले या क यांची व जनावरां या ु ु
संदभार्तील तक्रारीचे वेळेत पतर्ता करणे तसेच क तलखानाु , क डवाडा, डॉग शडे या िठकाणी तसेच 
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पशबाहय ग्णालयाम ये साफु -सफाई िवषयक कामकाज करणे अवघड जात आहे. वरील सवर् 
कामकाजाकरीता वयंसेवी सं थेची १० कमर्चा-यांची आव यकता आहे. 
 मे.सह सोबती इंड ट्रीयल को.ऑ. सोसायटी न दणीकत सं था यांचेकडे मोकाट बैल व डकरे ृ ु
पकडणे कामी Skilled  कमर्चारी असन अशाप्रकारची कामे माु . स थेमाफर् त केली जातात.  काळेवाडी, 
सांगवी, िचखली या भागात डकरांचा प्रादभार्व जा त प्रमाणात झाला असन ु ु ू ६ मिहकरीता िकमान वेतन 
दराने नेमणक कर यास व खचार्स मा यता देणेत येत आहेू .                

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

ठराव क्रमांक – ८१०८           िवषय क्रमांक –५१  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा. सिनता गवळीु                अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु . संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  महानगरपािलके या झोिनप थाप य िवभागाकु डील सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकामधील 
प्र तावात नमद के याप्रमाणे तरतद वगीर्करणास मा यता देणेत येत आहे ु ु (वाढ/घट र. .३.५० लाख)       

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

ठराव क्रमांक –८१०९            िवषय क्रमांक –५२  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा. सिनता गवळीु                अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु . संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  महानगरपािलके या “फ” के्षञीय कायार्लयातील सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकामधील नमद ु
केले या वाढ घटीचे एकण रू . . ४१,००,०००/- या वगीर्करण कर या या लेखािशषार्म ये सोबत जोडले या 
पवीर् या प्रपञ ु “अ” ऐवजी द त प्रपञ ु “अ” प्रमाणे ठराव वाचणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक – ८११०            िवषय क्रमांक – ५३ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.संिगता भ डवे                   अनमोदकु – मा.सिनता गवळी ु  
संदभर् :- मा.संिगता भ डवे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु - 
       िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आथीर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस  मा यता देणेत येत आहेु .   (वाढ/घट र. .६.०० लाख)    

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

ठराव क्रमांक - ८१११      िवषय क्रमांक - ५४  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा. सिनता गवळीु                अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
 िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण हॉि पटल व इतर ग्णालय करीता 
िलनन सािह याची तातडीने आव यकता आहे. सदर िलनन सािह य हे सन २०१३-१४ म ये ई 
िन.सु.क्र.३३/२०१३-१४ अ वये प्रा त लघ तम िनिवदाकार मेु .पी.शेषाद्री अँ ड कं. िपपंरी यांचेकडन ू
िनिवदेतील मंजर लघ तम िनिवदा दराने सन ू ु २०१४-१५ करीता आव यक िलनन सािह य खरेदी करणेस 
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व याकामी येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.               

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

ठराव क्रमांक –८११२            िवषय क्रमांक – ५५ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सदग  कदम ु                अनमोदकु – मा.माया बारणे 
संदभर् : - मा.महापािलका आयक्त यांचे पञ क्रु .मभां/८/कािव/३२५/२०१४ िद.२५/८/२०१४   
        मा.आयक्त यांनी िशफारस केु लेप्रमाणे-    
        मनपाचे वैदयिकय िवभाग यांनी मागणी केलेनसार फिनर्चर सािह य खरेदी ु १) मे. िनिमर्ती 
इंिजिनअिरगं काप . िपपंरी  यांचे बाब क्र. १,३,४,५,६ २) मे.रेखा इंिजिनअिरगं वक्सर् बाब क्र.३,४,५,६ ३) 
मे. एम.पी.एल. इंिजिनअिरगं िचचंवड यांचेकडन बाब क्रु . २ या ३ िनिवदाधारकांकडील प्रा त लघ तम ु
दराने वाढीव खरेदी करणेस व याकामी येणा-या खचार्स एकण रु . . २०,९४,४६५/- चे खचार्स मा यता 
देणेत येत आहे.               

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

ठराव क्रमांक –८११३            िवषय क्रमांक – ५६ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.िवनय गायकवाड                अनमोदकु – मा.अतल िशतोळे ु  
संदभर् :- मा.महापािलका आयक्त यांचे पञ क्रु .िवमकाु /४/कािव/१९४/२०१४ िद.१/०९/२०१४ 
       मा.आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु -    

 मनपा या िवदयत मख्य कायार्लयाकडील िनु ु .नो.क्र.९/१९/२०१४-१५ मधील मनपा या मख्य ु
प्रशासकीय इमारतीतील थाप य िवभागाकडन फिनर्चर नतनीकरणाचे कामाम ये िवदयत िवषयक कामे ु ु ु
व अनषंिगक कामे करणेकामी मेु .समी इलेक्ट्रीकल स हीर्सेस ु (िन.र. .३३,४२,१७१/- अक्षरी र. . तेहतीस 
लाख्  बेचाळीस हजार एकशे एक्काह तर)पेक्षा ५.००% कमी)  या ठेकेदाराकडन काम क न घेणेस तसेच ु
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीस अिधन राहन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ु ु
देणेत येत आहे.         

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

ठराव क्रमांक –८११४             िवषय क्रमांक – ५७ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सदग  कदमु                 अनमोदकु – मा.माया बारणे 
संदभर् :- मा.सदरग  कदमु , मा.माया बारणे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु - 
  खराळवाडी प्रभागातील (प्रभाग क्र. ४०) गंगानगर येथील सावतामाळी उदयानातील डीपी चा 
फोट होउन पडला असन ू सदर िठकाणची वदर्ळ िवचारात घेता नागरीकां या सरिक्षतते या टीने ु
सदरचा डीपी जवळील डडे ए ड जवळ प्रा त लघ तम िनवीदा दराने क न घे यास व याकामी येणाु -या 
वाढीव दहा लाख पयर्ंतचे खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावाप्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी.     

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक –८११५             िवषय क्रमांक – ५८ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
 सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकातील थाप य िवभागातील कामा या तरतदीम ये प्र तावात नमद ु ु
केलेप्रमाणे फेरबदल क न तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहेु .      (वाढ/घट र. .३,००,०००/-)    

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

ठराव क्रमांक –८११६             िवषय क्रमांक – ५९  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  “ड” प्रभाग व “ड” मख्यालयाु  म ये सन २०१४-१५ या अंदाजाम ये कामा या तरतदीम येू  
प्र तावात नमद केलेप्रमाणेु  फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.      (वाढ/घट र. .४,१०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –८११७             िवषय क्रमांक –६०  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकातील “िवशेष योजना” या लेखािशषार्तंगर्त प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे कामांना वाढ –घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .१६,००,००,०००/-)   

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

ठराव क्रमांक –८११८             िवषय क्रमांक –६१  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.शांताराम भालेकर                अनमोदकु – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर् :-  मा.महापािलका आयक्त यांचे पञ क्रु .कर/मख्यु /१०/कािव/११८/२०१४ िद.१/०९/२०१४ 
        मा.आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु -  
  बेनेट कोलेमन ऍ ड कंपनी िल. यांचे िमळकत कं्र.१०/१/१३१४ प्रकरणी मा.ट्रायल कोटर्, पणे येथे ु
मा.उ च यायालय, मंबई यांचे आदेशानसार रक्कम ु ु .१९,५८,५१७/- तसेच िद.७/३/२००५ पासन ू
िद.२५/९/२०१४ पयर्ंत यावर ६% याजाची रक्कम .११,२२,९५४/- असे एकण रक्कम ु .३०,८१,४७१/- 
(अक्षरी रक्कम . तीस लाख एक्क्याऐंशी हजार चारश े एक्का तर फक्त) भरणे व महारा ट्र 
अिधिनयमातील कलम १०३ नसार करसंकलन ु “ थायी अ थापना” या लेखािशषार्व न करसंकलन 
िवभागाचे सामा यकर लेखािशषार्वर रक्कम .३१,००,०००/- (अक्षरी रक्कम पये एकतीस लाख फक्त) 
तरतद वगर् क न रक्कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहेू .           

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक – ८११९             िवषय क्रमांक – ६२ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी                  अनमोदकु – मा.अतल िशतोळे ु  
संदभर् :- मा.मा.महापािलका आयक्त यांचे पञ क्रु .मऔभां/१/कािव/   /२०१३  िद.    /०८/२०१४  
  दवाखाने/ ग्णालयाकिरता आव यक असणारे औषधे/सािह य खरेदीकामी दोन वषार्किरता 
मागिवणेत आले या ई िनिवदा क्र. ४/२०१४-१६ मधील (Allopathic Medicine Purchase 4/1, 
Surgical Item Purchase 4/2, Ayurvedic Medicine Purchase 4/3, Dental Item Purchase 
4/4, Homeopathic Medicine Purchase 4/5)  िनदाप्रा त लघ तम दरानसार ु ु (मळ अंदािजत ु
रकमे या १८.११ % कमी ) िनिवदाधारकांकडन सन ू २०१४-२०१५ या आथीर्क वषार्किरता औषधे/सािह य 
खरेदीकामी येणारे र. . ६ कोटीचे खचार्स मा यता देणे व लघ तम दराने औषधेु /सािह य सोबतचे प्रपञ 
क प्रमाणे िनयमानसार करारनामा क न व अनामत रक्कम भ न घेणे व करारनामा करणेस मा यता ु
देणेत येत आहे.             

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

ठराव क्रमांक – ८१२०             िवषय क्रमांक - ६३  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.गणेश ल ढे                  अनमोदकु – मा.शकंतला धराडेु  
संदभर् :- मा.मा.महापािलका आयक्त यांचे जाु .क्र.जिन/२/कािव/३४०/२०१४ िद.२८/८/२०१४ 
  मनपा या जिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र. ५१ अ वये वैभवनगर 
पंपींग टेशन ते िपपंळे सौदागर पंपींग टेशन पयर्ंत रायिझगं मेन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान यांनी 
िनिवदा रक्कम . ७०,०२,७६१/- (अक्षरी र. . स तर लाख दोन हजार सातशे एकस ठ फक्त) पेक्षा 
५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मंजर दराने रू . . ६९,१२,४६०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु ु
दराम ये कंञाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कु म अदा/वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेू .            

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

ठराव क्रमांक –८१२१             िवषय क्रमांक – ६४ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.मा.महापािलका आयक्त यांचे जाु .क्र.जिन/२/कािव/३४२/२०१४ िद.१/९/२०१४ 
  मनपा या जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र. ५/५१/२०१४-१५ मधील अ.क्र. २४ अ वये अ 
प्रभागातील ड्रनेेजलाईन व चबरची वाषीर्क ठेकेदार प दतीने देखभाल द ती करणेकामी मे छोटेलाल ु
चौहान यांनी िनवीदा रक्कम .३४,०१,३०८/- (अक्षरी र. . चौतीस लाख, एक हजार, तीनशे आठ फक्त) 
पेक्षा ४०.०१% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मंजर दराने रू . .  २१,४२,४६७/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदा अटीप्रमाु णे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंञाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक ु
राहील या अटीस अिधन राहन यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहेू .            

सदर ठराव सवार्नमतेु  मा य झाला. 
------- 
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ठराव क्रमांक – ८१२२            िवषय क्रमांक – ६५ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  अ के्षञीय कायार्लयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजपञकाम ये कामां या तरतदीम ये ु
प्र तावात नमद केलेप्रमाणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहेु .  (वाढ/घट र. .२२,००,०००/-)   

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

ठराव क्रमांक –८१२३             िवषय क्रमांक –६६  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत ु आहे.   (वाढ/घट र. .९.०० लाख)      

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

ठराव क्रमांक –८१२४             िवषय क्रमांक – ६७ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ु
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु .   (वाढ/घट र. .४१.०० लाख) 

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

ठराव क्रमांक – ८१२५             िवषय क्रमांक – ६८  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा. सिनता गवळी ु                  अनमोदकु – मा.सदग  कदमु  
संदभर् :- मा.सिनता गवळीु , मा.सदग  कदमु , मा.प्रसाद शेट्टी, मा.शांताराम भालेकर यांचा प्र ताव- 
  पयार्वरण िवभागाकडील भांडवली कामाचे तरतद प्र तावात नु मद केलेप्रमाणे वगीर्करण करणेस ु
मा यता देणेत येत आहे.       (वाढ/घट र. .२,३३,००,०००/-)  

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

ठराव क्रमांक – ८१२६            िवषय क्रमांक - ६९  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर् :- मा.सिनता गवळीु , मा.शांताराम भालेकर यांचा प्र ताव-  
  आरोग्य िवभागामाफर् त करणेत येत असलेले यांिञक प दतीने (रोड ि वपर मिशन वारे) मदत ु
संपलेले मनपा मालकीचे ३ व ठेकेदार मालकीचे २ अशा एकण ू ५ रोड ि वपर वारे र ते सफाई कामास 
१ वषर् कालावधीसाठी मदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहेु .       

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक ८१२७         िवषय क्रमांक - ७०  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु        अनमोदकु –मा.शांताराम भालेकर 
संदभर् :- मा.सिनता गवळीु ,मा.शांताराम भालेकर यांचा प्र ताव- 
  महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद ु ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .६७.५० लाख)    

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

ठराव क्रमांक –८१२८             िवषय क्रमांक –७१ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व माु .संिगता भ डवे यांचा प्र ताव- 
  मा. थायी सिमती ठराव क्र. ७७९१ िदनांक २२/८/२०१४ मधील “झोिनपू” हा मजकर वगळ यात ु
यावा व याऐवजी “ थाप य” हा मजकर समािव ट कर या या द तीस मा यता देणेत येत आहेू ु .      

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

ठराव क्रमांक –८१२९             िवषय क्रमांक – ७२ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.संिगता भ डवे                अनमोदकु – मा.सिनता गवळीु   
संदभर् :- मा.संिगता भ डवे व मा.सिनता गवळी यांचा प्र तावु - 
  सन २०१४-१५ चे अंदाजपञकातील थाप य िवभागातील कामा या तरतदीम ये प्र तावात ू
नमद केलेप्रमाणे फेरबदल क न तरतद वगर् करणेस मा यता देणेत येत आहेु ु . (वाढ/घट र. .२,५०,०००/-)    

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव क्रमांक –८१३०       िवषय क्रमांक – ७३ 
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.प्रसाद शेट्टी                  अनमोदकु – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभर् :- मा.प्रसाद शेट्टी व मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव- 
  िदनांक २६/११/२००१ पासन ीमतीू  कांबळे उ तरा अनंत यांनी मख्या यापीका हणन ु ू
कामकाज पाहीलेले आहे. यांना १४ वषार्चा अनभव आहेु . िद.२९/११/२०१२ अ वये पञ क्र. 
प्रशा/१/कािव/१२१५/२०१२ नसार ीमती कांबळे उ तरा अनंत यांची प्रभारी िशक्षणािधकारी हणन ु ू
अितरीक्त पदभार देणेत आलेला आहे. तरी यांना या पदाचा कायम व पी पदभार देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.      

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक – ८१३१            िवषय क्रमांक - ७४  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व संिगता भ डवे यांचा प्र तावु - 
   आशीर्वाद कॉलनी से.२३ अ पघर या बाजला िनगडी पणे ू ू ु ४४ येथे राहणा-या नागरीकांसाठी 
िपपंरी िचचंवड मनपाकडन ू १) ी.गणेश ीपती िलमये २) अ ंधती गणेश िलमये ३) सरेश के शमार् ु        
४) नरेश शमार्  यांना िप यासाठी नवीन नळकनेक्शन देणेस मा यता देणेत येत आहे.         

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

ठराव क्रमांक – ८१३२            िवषय क्रमांक –७५  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व संिगता भ डवे यांचा प्र तावु - 
  डॉ.िमलींद वसंत सोनावणे यांस वैदयकीय अिधकारी (गट अ) यांचा पवार्नभव िवचारात घेता व ु ु
कामाची अव यकता िवचारात घेता यांस पो टमाटम सटर म ये िद.१९/८/२०१४ रोजीचा कायर्मक्तता ु
आदेश र  क न प्रितिनयक्तीवर ु सहा महीने मदतवाढ देणेस व याकामी येणाु -या प्र यक्ष खचार्स 
मा यता देणेत येत आहे.        

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

ठराव क्रमांक –८१३३             िवषय क्रमांक –७६  
िदनांक – २/०९/२०१४         
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदकु – मा.संिगता भ डवे  
संदभर् :- मा.सिनता गवळी व संिगता भ डवे यांचा प्र तावु - 
  मा. थायी सिमती ठ.क्र.७७४३ िद.२२/८/२०१४ रद  करणेत यावा व िपपंरी िचचंवड 
महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आथीर्क वषार्म ये प्र तावात नमद प्रमाणे तरतद वगीर्करण ु ू
करणेस मा यता देणेत येत आहे      (वाढ/घट र. . ७,५०,०००/-)   

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

ठराव क्रमांक –  ८१३४       िवषय क्रमांक – ७७  
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी            अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
       मा. थायी सिमती ठराव क्र. ४४६३, िदनांक २३/१०/२०१३ नसार निवन िनिवदा प्रिक्रया कायर्वाही ु
पणर् होईपयर्ंत ु १) मे. एल.एम.सी. असोिसए स यांचेमाफर् त ६० ट्रिफक वॉडर्न ॅ २) मे. यिनक डे टा ु
िसक्यरीटी फोसर् प्राु .िल. यांचेमाफर् त ४० ट्रिफक वॉडर्नॅ  परवन यांना मािसक वेतन व महागाई भ ता अदा ु ु
करणेस व यासाठी होणा-या खचार्स मा यता देणेत येत आहे ऐवजी माहे स टबर २०१३ पासन निवन ू
िनिवदा प्रिक्रया पणर् होऊन कामाचे आदेश देऊन प्र यक्ष कामकाज स  होईपयर्ंत ु ु १) मे. एल.एम.सी. 
असोिसए स यांचेमाफर् त ६० टॅ्रिफक वॉडर्न २) मे. यिनक डे टा िसक्यरीटी फोसर् प्राु ु .िल. यांचेमाफर् त ४० 
ट्रिफक वॉडर्न परिव याचे कालाविधस मदतवाढ व होणाॅ ु ु -या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक –  ८१३५         िवषय क्रमांक – ७८  
िदनांक – २/०९/२०१४         िवभाग-पयार्वरण व अिभयांित्रकी िवभाग 
सचक ु – मा.माया बारणे                    अनमोदक ु – मा.शकंतला धराडेु  

संदभर्:- मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील पत्र क्रु . पअक/१कािव/४३८/२०१४, िद. १/९/२०१४. 
   मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाु णे. 
      मनपा या पयार्वरण व अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र मख्यालयु /२/२/२०१४-१५ मधील २ 
अ वये मनपा या मैलाश दीकरणु  कद्रातील अंतगर्त र यांचे डांबरीकरण करणे या कामासाठी मे. 
िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल. यांचेकडन ु (िन.र. .४६,६७,६२४/- पेक्षा –३८.५२% कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रु . .३०,१३,१३८/- या दराने करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव क्रमांक –  ८१३६                     िवषय क्रमांक – ७९ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.संिगता भ डवे                   अनमोदक ु – मा.सिनताु  गवळी 
संदभर्:-  मा.संिगता भ डवे व मा.सिनताु  गवळी यांचा प्र ताव. 
       थाप य क के्षित्रय कायार्लय कामाचे प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस ू ू
मा यता देणेत येत आहे.                   (वाढ/घट र. . १७,९०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक – ८१३७       िवषय क्रमांक – ८० 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी                अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
  ड क्षेित्रय कायार्लय अंतगर्त िव यत िवभागातील भांडवली कामांसाठी प्र तावात नमद ु ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आू हे.   (वाढ/घट र. .६,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ८१३८      िवषय क्रमांक – ८१ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.िवनय गायकवाड           अनमोदक ु – मा.शांताराम भालेकर 
संदभर्:-  मा.िवनय गायकवाड व मा.शांताराम भालेकर यांचा प्र ताव. 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करणू  करणेस मा यता देणेत आहे.     (वाढ/घट र. . २८.०० लाख) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक –  ८१३९      िवषय क्रमांक – ८२ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
    फ क्षेित्रय कायार्लयाचे अितक्रमण िवभागासाठी टाटा IFT ४०७/३४/Bs४ हे वाहन कंपनीच े
अिधकतृ  िवके्रते मे.पंडीत अँटोमोिटव यांचेकडनू  शासिकय दराने थेट प दतीने खरेदी करणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .११,७१,४८२.७५ (अक्षरी र. .अकरा लाख, एक्का तर हजार, चारश े याऐंशी पैसे 
पं याह तर फक्त) चे खचार्स मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा ृ
प्रमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४०      िवषय क्रमांक – ८३ 
िदनांक – २/०९/२०१४      िवभाग – थाप य िवभाग 
सचक ु – मा.गणेश ल ढे                 अनमोदक ु – मा.स ग  कदमु  

संदभर्:-  मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील पत्र क्रु . था/लेखा/१/कािव/७०३/२०१४, िद.२२/८/२०१४. 
    मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु . 
    मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. १०/२०१३-१४ मधील ०५ अ वये टे को र यावरील 
के एस बी चौक ते यशवंतनगर चौकापयर्ंत र याचे बी.सी. प दतीने डांबरीकरण करणे व अनषिंगक ु
कामे करणे मे. एच. सी. कटािरया (िन.र. .४,९९,५९,२१४/-) अक्षरी र. .चार कोटी, न या णव लाख 
एकोणसाठ हजार,दोनशे चौदा) पेक्षा २६.६०% कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू          
र. .३,८५,०३,५६६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीमु ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४१      िवषय क्रमांक – ८४ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सुचक – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
    फ क्षेित्रय कायार्लय अंतगर्त िव यत िवभागातील भांडवली कामांसाठी प्र तावात नमद ु ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत येत आहेू .     (वाढ/घट र. .३४,५०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४२      िवषय क्रमांक – ८५ 
िदनांक – २/०९/२०१४      िवभाग – थाप य िवभाग 
सचक ु – मा.बाळासाहेब तरस               अनमोदक ु – मा.िवनय गायकवाड 
संदभर्:-  मा.महापािलका आयक्त ु यांचेकडील पत्र क्र. था./िन/४ड/कािव/३८०/२०१४, िद.१/९/२०१४. 
    मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु . 
    मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. ३२/२०१३-१४ मधील अ.क्र.२० अ वये ड 
प्रभागांतगर्त प्रभाग क्र. ४६.४७ व ५४ मधील अनिधकत बांधकाम कामी मेृ . संक प क ट्रक्शन िन.र. . 
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४६,६६,८८६/- (अक्षरी र. . सेहेचाळीस लाख सहास ट हजार आठश ेशहाऐंशी) पेक्षा ७.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .४५,५६,७२४/-पयर्ंत काम क न घेणेकामी ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
                           सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

------- 
ठराव क्रमांक –  ८१४३      िवषय क्रमांक – ८६ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
    िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत आहेू .      (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 
                        सदर ठराव सवार्नमत ेमा य झालाु . 

------- 
ठराव क्रमांक –  ८१४४      िवषय क्रमांक – ८७ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
       िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्म ये प्र तावात नमद ू
केलेप्रमाणे तरतद वगीर्ू करण करणेस मा यता देणेत आहे.      (वाढ/घट र. . ३,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४५      िवषय क्रमांक – ८८ 
िदनांक – २/०९/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार िवभाग 
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.महापािलका आयक्त यांचकडील पत्र क्रु . मभां/०४/कािव/५५२/२०१४, िद.१/९/२०१४ 
    मा.महापािलका आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु . 
       मनपाचे म यवतीर् भांडार िवभागाकडील ई िन स क्रु . १२/२०१४-१५ अ वये मनपाचे िविवध 
िवभागासाठी आव यक कागद सािह य खरेदीकामी मे. भारती एटंरप्रायजेस, तळवड े यांचे एकण ु ०५ 
बाबींसाठी एकण रु . . १७,२१,३५०/- म ये खरेदीकामी करारनामा करणेस व येणा-या खचार्स मा यता 
देणेत येत आहे. 
                           सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

------- 
ठराव क्रमांक –  ८१४६                     िवषय क्रमांक – ८९  
िदनांक – २/०९/२०१४      िवभाग - म यवतीर् भांडार िवभाग 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु                 अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.महापािलका आयक्त यांचेकडील पत्र क्रु . मभां/७/कािव/७६९/२०१४, िद. २/९/२०१४. 
    मा.महापािलका आयक्तु  यांना िशफारस केलेप्रमाणे. 
       आषाढीवारी पालखी सोहळा २०१४ करीता महानगरपािलके या वतीने जगतग  संत तकाराम ु ु
महाराज व संत े ठ ज्ञाने वर महाराज पालखी सोहळा २०१४ मधील िदडंी प्रमखांना व मा यवरांना वाटप ु
केलेले मितिच हृ  खरेदी केले या परवठादार मेु .आ हाट आटर् टिडओ यांचेकडन थेट पद्धतीने मंजर ु ु ु
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पेिसिफकेशन व मंजर दराने आणखी ु १५० नग समहिश प खरेदीकामी येणाु -या र. .५,७०,०००/- चे 
खचार्स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४७      िवषय क्रमांक – ९० 
िदनांक – २/०९/२०१४      िवभाग – म यवतीर् भांडार िवभाग 
सचक ु – मा.सिनता गवळीु           अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.महापािलका सह आयक्त यांचेकडील पत्र क्रु . मभां/०४/कािव/५४९/२०१४, िद. १/९/२०१४. 
       मा.महापािलका सह आयक्त यांनी िशफारस केलेप्रमाणेु . 
       मनपाचे थािनक सं था कर िवभागासाठी आव यक ए कॉटर् पावती प तके छपाई सािह य खरेदीबाबत ु
कोटेशन नो क्र. २१/२०१४-१५ अ वये लघ तम दरपत्रकार मेु . अमत मद्रणालयृ ु , िचचंवड यांच ेएकण ु ०१ बाबींसाठी 
र. . ३९,६००/-, दर ि वकत क न परवठा आदेश िनगर्त करणेत आलेले असृ ु याने प्र ततकामी केले या संिवदेची ु
मािहती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक - ८१४८                                     िवषय क्रमांक – ९१ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव. 
       महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद ू ू
वगीर्करण करणेस मा यता देणेत आहे.       (वाढ/घट र. .४५,००,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ८१४९      िवषय क्रमांक – ९२ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव 
    िनगडी गावठाण प्र.क्र.१३ मधील िवकास कामांची िनिवदा कायर्वाही करणेकामी अपरी तरतद ू ू
उपल ध अस याने या कामासाठी प्र.क्र. १३ मधीलच द यम प्राधा याने करावया या कामांची तरतद ु ू
वगर् क न ती िनिवदा काढता येणे शक्य आहे तरी प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करणास ू ू
मा यता देणेत येत आहे.            (वाढ/घट र. . ३४,८०,०००/-) 

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

ठराव क्रमांक –  ८१५०      िवषय क्रमांक – ९३ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव 
    मा. थायी सिमती ठराव क्र. ७९९६ िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेस व महानगरपािलके या सन 
२०१४-१५ चे अदंाजपत्रकामधील प्र तावात नमद केलेप्रमाणे तरतद वगीर्करण करणेस मा यता देणेत आहेू ू . 
        (वाढ/घट र. .१,०१,५०,०००/-) 

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक –  ८१५१      िवषय क्रमांक – ९४ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा. संिगता भ डवे यांचा प्र ताव 
       मा. थायी सिमती ठराव क्र. ७९९४, िवषय क्र. १३२ द ती क न महानगरपािलके याु  फ के्षित्रय 
कायार्लयातील सन २०१४-१४ चे अंदाजपत्रकामधील तरतदू  केले या वाढ/घट वगीर्करणाचे         
र. .३२,००,०००/- या वगीर्करण कर या या लेखािशषार्म ये सोबत जोडले या प्रपत्र अ ऐवजी द त प्रपत्र ु
‘अ’ प्रमाणे ठराव वाचणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव क्रमांक –  ८१५२      िवषय क्रमांक – ९५ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव 
    भोसरी योथील आरक्षण क्र. ४१४ येथे उ यान िवकिसत करणे हे काम मे.िशतल क ट्रक्शन 
यां यामाफर् त स या चाल असन या कामातील अंतगर्त बाबीम ये ू ू (सां कितक इमारत ृ – लॉट लेविलगं 
वकर्  इ यादी) वाढ झा याने सदर कामाचा सधािरत खचर् ु ८५ लाख अपेिक्षत आहे. या कामाची िनिवदा 
रक्कम ४६ लाख िवचारात घेता वाढीव खचर् ३९ लाख होणार असलेने सदर खचार्स सधािरत मा यता ु
देणेत येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१५३       िवषय क्रमांक – ९६ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी              अनमोदक ु – मा.संिगता भ डवे 
संदभर्:-  मा.सिनताु  गवळी व मा.संिगता भ डवे यांचा प्र ताव 
      िसतांगण उ यान किरता तीन वषार्ंसाठी एन. जी. पडवळ यांना मदतवाढ ु देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव क्रमांक – ८१५४      िवषय क्रमांक – ९७ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.सिनताु  गवळी व मा.गणेश ल ढे, मा.आशा शडगे, मा.प्रसाद शेट्टी, मा.िवनय गायकवाड,  

 मा.बाळासाहेब तरस, मा.सिनता वाघेरेु , मा.शांताराम भालेकर, मा.रमा ओ हाळ, मा.माया बारणे,  
 मा.शकंतला धराड ेु यांचा प्र ताव... 

  मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०३९ िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेस व फेरिनिवदा मागिवणेस 
मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 
------- 
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ठराव क्रमांक – ८१५५            िवषय क्रमांक – ९८ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.अतल िशतोळेु           अनमोदक ु – मा.गणेश ल ढे 
संदभर्:- मा.अतल िशतोळे व माु .गणेश ल ढे, मा.सिनताु  गवळी,मा.प्रसाद शेट्टी,मा.आशा शडगे,मा.सिनता ु  
   वाघेरे,मा.िवनायक गायकवाड, मा.शांताराम भालेकर, मा.माया बारणे,मा.रमा ओ हाळ,  
   मा.शकंतला धराडे यांचा प्र तावु ... 
    मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०४३ िदनांक २५/८/२०१४ अ वये िनिवदा नो. क्र. २८/१/२०१४-१५ 
प्रभाग क्र.१७ से.२६ येथे ना यगह बांधणेस मंजरी िदली आहेृ ु . तथािप सदर िनिवदा दर पधार् मक वाटत 
नस याने ठराव र  करणेस तसेच सदर या कामा या फेरिनिवदा मागिव यास मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव क्रमांक – ८१५६            िवषय क्रमांक – ९९ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदक ु – मा.स ग  कदमु  

संदभर्:- मा.गणेश ल ढे, मा.स ग  कदमु , मा.सिनताु  गवळी, मा.प्रसाद शेट्टी, मा.आशा शडगे,  
  मा.सिनता वाघेरेु ,मा.िवनायक गायकवाड,मा.शांताराम भालेकर,मा.माया बारणे,मा.रमा ओ हाळ,  
  मा.शकंतला धराडे यांचा प्र तावु ... 

    मा. थायी सिमती ठराव क्र.८०४६ िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.     
सदर ठराव सवार्नमते मा य झाु ला. 

------- 
ठराव क्रमांक – ८१५७           िवषय क्रमांक – १०० 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:-मा.सिनताु  गवळी,मा.प्रसाद शटे्टी,मा.आशा शडगे,मा.सिनता वाघेरेु ,मा.िवनायक गायकवाड,  
  मा.शांताराम भालेकर, मा.गणेश ल ढे, मा.माया बारणे,मा.रमा ओ हाळ,मा.शकंतला धराडेु ,  
  यांचा प्र ताव... 
  मा. थायी सिमती ठराव क्र.८०४२, िदनांक २५/८/२०१४ तारांगण प्रक पासाठी मा यता दे यात 
आलेली आहे. तथािप सदर िनिवदेत पधार् झालेली िदसत नस याने ठराव र  करणेस व फेरिनिवदा 
मागिवणेस मा यता देणेत  येत आहे.     

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

ठराव क्रमांक – ८१५८      िवषय क्रमांक – १०१ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.सिनताु  गवळी          अनमोदक ु – मा.प्रसाद शटे्टी 
संदभर्:-मा.सिनताु  गवळी,मा.प्रसाद शटे्टी,मा.आशा शडगे,मा.सिनता वाघेरेु ,मा.िवनायक गायकवाड,  
  मा.शांताराम भालेकर, मा.गणेश ल ढे, मा.माया बारणे,मा.रमा ओ हाळ,मा.शकंतला धराडेु ,  
  मा.बाळासाहेब तरस यांचा प्र ताव... 

मा. थायी सिमती ठराव क्र. ८०४० िदनांक २५/८/२०१४ र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवार्नमते मा य झालाु . 

------- 
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ठराव क्रमांक –  ८१५९      िवषय क्रमांक – १०२ 
िदनांक – २/०९/२०१४       
सचक ु – मा.गणेश ल ढे           अनमोदक ु – मा.सिनताु  गवळी 
संदभर्:-  मा.गणेश ल ढे व मा.सिनताु  गवळी यांचा प्र ताव... 
    मनपा या िव यत िवभागाकडील किन ठ अिभयंता ु (िव), ी.अवसरे वासदेव तकाराम यांना ु ु
प्रशासनाकडील आदेश क्र. प्रशा/कािव/१२३/२०१४, िद. १०/२/२०१४ अ वये िनलंिबत क न खातेिनहाय 
चौकशी स  करणेचेु  आदेश िनगर्त करणेत आले आहेत. ी. अवसरे वासदेव तकाराम यां या िनलंबनास ु ु
६ मिह यापेक्षा जा त कालावधी झालेला असन यांना स यि थतीत ू ७५% प्रमाणे उदरिनवार्ह  भ ता 
अदा करणेत येत आहे. यां या िनलंबनास कोणतीही आिथर्क अिनयिमतता जबाबदार नसलेने तसेच 
मनपाचे आिथर्क िहत व िव यत िवभागाकडील अपु ु-या संख्येने असलेले अिभयंते ही बाब िवचारात घेता 
यांचे िनलंबन तातडीने र  क न खातिेनहाय चौकशी चाल ठेवणेस मा यता देणेत येत आहेु . सदर 
ठराव कायम होणेची वाट न पाहता तातडीने अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 
 

 

    ( महेशदादा िकसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 

              िपपंरी - ४११ ०१८. 
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८ नगरसिचव िवभाग, 

 क्रमांक - नस/४/कािव/७५९/२०१४ 
िदनांक - ०५/०९/२०१४ 

 
                                                                नगरसिचव                    

                           िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका 
                    िपपंरी - ४११ ०१८. 

  

प्रत - सवर् संबंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारी यांचेकडेु  

        पढील योग्य या कायर्वाहीसाठी रवानाु . 
 
 

 

 

  


