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मरा भा दर महानगरपा लका
मा.

थायी स मती सभा द. 08/06/2017

मरा भा दर महानगरपा लकेची मा.

थायी स मती सभा ग!
ु वार दनांक 08/06/2017 रोजी सभा सच
ु ना &.

04 द. 03/05/2017 रोजी*या +वषयप-.केवर/ल +वषयांवर +वचार +व0नमय कर1यासाठ3 मरा भा दर महानगरपा लका,
व. इं दरा गांधी भवन, म7
ु य काया8लय, दस
ु रा मजला, लाल बहा:दरु शा .ी सभागह
ृ ात सकाळी 11.00 वा. सभा
आयोिजत कर1यांत आल/ होती.
सदर सभे*या अAयB थानी मा. सभापती, Cी. Dभाकर Eहा.े हे उपि थत होते. सदर सभेस खाल/ल सद य
उपि थत होते.

उपि थत सदसय
्
1.

Cी. Dभाकर प:माकर Eहा.े

मा. सभापती

2.

Cी. हIरJचंK आमगावकर

सद य

3.

Cी. शरद केशव पाट/ल

सद य

4.

Cी. र+वंK भमदे व माळी

सद य

5.

Cीम. Mडसा म ल8न म+व8न

सद या

6.

Cीम. बगाजी श म8ला +वOसन

सद या

7.

Cी. राकेश र0तशचंK शहा

सद य

8.

Cी. यशवंत ठकाजी कांगणे

सद य

9.

Cीम. वषा8 Rगर/धर भानश
ु ाल/

सद या

10.

Cी. Dेमनाथ गजानन पाट/ल

सद य

11.

Cीम. तारा +वनायक घरत

सद या

12.

Cीम. Tझनत रऊफ कुरे शी

सद या

13.

Cीम. असेOला मेOडXसा परे रा

सद या

गैरहजर सद य 1.

Cी. वYचर RगZबट8 मेOडोसा

सद य

2.

Cी. राजू यशवंत भोईर

सद य

3.

Cीम. दBता राजYK ठाकूर

सद या

मा. सभापती :सव8 सद यांना नम कार. सRचवांनी सभे*या कामकाजाला सु!वात करावी.
मा. आय_
ु त :सव8 सOमा. सद यांना माझी ओळख क!न दे तो. माझे नाव सुधीर राऊत. मी 2 जूनला अ0तIर_त आय_
ु त
Eहणून मरा भा दर महानगरपा लकेमAये जॉइOट झालो. मा. सभापतींनी bया काह/ सच
ु ना दZया cया पAदतीने सभा
dहावी अशी अपेBा आहे . धOयवाद.
D. नगरसRचव :मरा भा दर महानगरपा लकेची मा.

थायी स मती सभा मंगळवार दनांक 09/05/2017 रोजी सभा सच
ु ना &.

03 द. 06/05/2017 रोजी*या +वषयप-.केवर/ल +वषयांवर +वचार +व0नमय कर1यासाठ3 मरा भा दर महानगरपा लका,
व. इं दरा गांधी भवन, मु7य काया8लय, दस
ु रा मजला, लाल बहा:दरु शा .ी सभागह
ृ ात सकाळी 11.00 वा. सभा
आयोिजत कर1यांत आल/ होती. Dकरण &. 21, द. 17/02/2017, द. 07/03/2017 व 10/04/2017 रोजीं*या मा.
थायी स मती सभांचे इ0तवe
ृ ांत कायम करणे.
Tझनत कुरे शी :पेज नं. 5 पे शBण +वभाग उधर अनम
ु ोदन वषा8 भानश
ु ाल/ लखा है वहाँ मेरा अनम
ु ोदन है|
D. नगरसRचव :चेक क!न करे _शन करतो.
म ल8न Mडसा :पान &. 1 वर +वचारले होते खासदार 0नधी कोणcया खासदाराची होती तो DJन +वचारला होता. मला उeर
दले नाह/.
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मा. सभापती :पढ
ु *या मट/ंगमAये उeर मळे ल.
हIरJचंK आमगावकर :द. 17/02/2017, द. 07/03/2017 व 10/04/2017 रोजी*या मा.

थायी स मती सभे*या इ0तवe
ृ ांतामAये मा.

सद य यांनी सच
ु +वलेZया द!
ु cया व सच
ु नांसह इ0तवe
ृ ांत कायम कर1यांत येत आहे.
तारा घरत :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
Dकरण &. 21 :द. 17/02/2017, द. 07/03/2017 व 10/04/2017 रोजीं*या मा.

थायी स मती सभांचे इ0तवe
ृ ांत कायम

करणे.
ठराव &. 21 :द. 17/02/2017, द. 07/03/2017 व 10/04/2017 रोजी*या मा.

थायी स मती सभे*या इ0तवe
ृ ांतामAये मा.

सद य यांनी सच
ु +वलेZया द!
ु cया व सच
ु नांसह इ0तवe
ृ ांत कायम कर1यांत येत आहे.
सुचक :- Cी. हIरJचंK आमगावकर

अनम
ु ोदन :- Cी. तारा घरत

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :अिjनशमन कम8चाkयांनी

थायी स मती सभापती lयां*याकडे एक अ+पल सादर केले. cया अनष
ं ाने ‘के’ चा
ु ग

D ताव घे1यात येत आहे cयाला सवाpची माOयता आहे का?
मा. सभापती :हो सव8 सद यांची माOयता आहे.
वषा8 भानश
ु ाल/ :lया*या अगोदर +वषय काय ते सांगा.
म ल8न Mडसा :केसचे

टे टस काय आहे.

मा. सभापती :आपण Dशासनाकडून मा हती मागवतो. लॉ ऑsफसर आTण सामाOय Dशासन +वभागाकडून lयाची मा हती
मागवल/. cयानंतर 0नण8य घेऊ.
म ल8न Mडसा :0नण8य घे1या अगोदर काय Dकरण आहे cयाचा खल
ु ासा करा.
D. नगरसRचव :cयांचा अ भDाय आZयावर cया*यात तुEहाला कळे ल.
+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :सOमा. सभापतीं*या परवानगीने बोलतो lया +वषयामAये Mडटे ल संRचका आता जे अ+पल आले आहे cया
अनष
ं ाने बोलतो. lयापव
ु ग
ू v lया*या 0नय_
ु ती*या +वरोधामAये +पट/शन दाखल झालेले होते. cयानंतर cयांची शैBTणक
अह8ता lया सगwया बाबीं*या अनष
ं ाने cयावेळी cयांना बडतफ8 कर1यात आले होते. cया आदे शा+व!Aद औ:योRगक
ु ग
OयायालयामAये cयांनी

थRगती घेतल/ होती.

म ल8न Mडसा :अपॉइOटमY ट करताना मा हत नdहते का शैBTणक पा.ता नाह/ Eहणून?
+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :bयावेळी मल
ु ाखतीला येतात तेdहा डॉ_यम
ु Y ट &ॉसचेक करत नाह/.
म ल8न Mडसा :डॉ_यम
ु Y ट dहे र/फाय करत नाह/ ते चक
ु yचे आहे.
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+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :मुलाखतीला येतात तेdहा dहे र/sफकेशन होत नाह/.
म ल8न Mडसा :अपॉइOटमY ट दे ई पयpत dहेर/sफकेशन करायला पा हजे.
+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :आपZया फायर*या

टाफमAये कमतरता असते. एवढे dहे र/sफकेशन करत बसले तर………………………..

म ल8न Mडसा :एवढे या लोकांना बरखा त केले तर Iर{लेसमY ट केले का? आता पावसाळा येत आहे . इमरजOसी आहे.
+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :Dशासनाचे Eहणणे आहे Mडटे ल सादर क!.
म ल8न Mडसा :Mडटे ल सादर करा. आTण आता पावसाळा येत आहे इमरजOसीमAये आEहाला पा हजे.
असेOला मेOडXसा :वी आर से ग dहेर/sफकेशन नॉट डन राईट. बट वॉट द स ट8 sफकेट दॅ ट वॉज Rगdहन फेक. ऑल द स ट8 sफकेट
नॉट Dोdहाईड ॲOड ि टल अपॉ टे ड -बकॉज Rधस इज द Dॉ~लेम ऑफ एम.बी.एम.सी.
+वजयकुमार Eहसाळ (उपाय_
ु त (म.ु ) :+वथ

टे बल इट +वथ Mडटे ल इOफॉम•शन.

मा. सभापती :सर सोमवारपयpत अ भDाय :या.
म ल8न Mडसा :आता पावसाळा येत आहे . sकती तर/ धोकादायक इमारती आहे त. शतलनगर एIरयामAये Dेशरने प ट8 _यल
ु र
सोसायट/ शतल पॅराडाइज दस
ु kया माwयाचा स लंग गेZयावषv पडला होता. आपZया पा लकेने नो टस पाठवल/. cयांना
dहे केट करायला सांRगतले ती लोक कोटा8त गेले. पण आता Dेशर क!न dहे केट करायला सांगत आहे त. एक वष8 आपल/
पा लका झोपल/ होती का? एक वषा8नत
ं र लगेच Dेशर करत आहे त. ते फॉलो अप क!न रे jयल
ु रल/ केले असते तर
एव€यात -बZडींग dहे केट झाल/ असती. पावसाwयात अशी sकतीतर/ Dकरण आहे त. धोकादायक इमारती +वषयी Dोसीजर
काय आहे.
मा. सभापती :पढ
ु *या मट/ंगला +वषय •या.
D. नगरसRचव :Dकरण &. 22, s&डा संकुल dयव थापन व संचलनासाठ3 दे णेबाबत मंजरू /.
शरद पाट/ल :मरा भा दर महानगरपा लकेमाफ8त बांध1यात आलेZया s&डा संकुल इमारतीचा वापर सु! करणेसाठ3

द.

10/07/2017 ते द. 18/04/2017 रोजी या “महाराƒ„ स…ाट” तसेच “भायंदर” या वत8मानप.ात जा हरात दे ऊन फेर0न+वदा माग+व1यांत आZया होcया. सदर फेर-0न+वदा उघड1याची अं0तम द. 18/04/2017 रोजी होती. परं तु सदर फेर0न+वदे *या (Tender ID No. 207436_1) बीड काऊंटपेजव!न दोन 0न+वदा Dा{त झालेल/ असZयामुळे सदर फेर0न+वदे स द. 24/04/2017 पयpत Dथम मुदतवाढ दे 1यात आल/ होती. मुदतीमAये &yडा संकुल dयव थापनाकर/ता एकुण
4 0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. सदर मद
ु तवाढ/मAये बीड काऊंट पेजव!न चॅिEपयन फाऊंडेशन, केरकर चॅIरटे बल „ ट,
कोकण सेवा सं था, मानव सेवा D0तƒठान अशा एकुण 4 0न+वदा Dा{त झालेZया आहे त. Dा{त 0न+वदाधारकांनी
0न+वदे साठ3 खाल/लDमाणे कागदप.े सादर केलेल/ आहे त.
अ.&.

1

तप शल

सं था

नXदणी

अRध0नयम

1860,

मुंबई

साव8ज0नक

चॅिEपयन

केरकर

कोकण

मानव सेवा

फाऊंडेशन

चॅIरटे बल

सेवा

D0तƒठान

„ ट

सं था

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

+वJव थ dयव था अRध0नयम 1950 या पैकy एक नस
ु ार
सं था नXदणी आवJयक आहे . तसेच सदर नस
ु ार सं था
नXदणीचे दोन वष8 पण
ू 8 झालेल/ असावी.
2

सं थेची नXदणी करताना केलेZया काय8Dणाल/ची छायांsकत
Dत व सदर काय8Dणाल/ मAये s&डा संकुल +वषयी काय8
केलेZयाचा उZलेख असणे आवJयक आहे.
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3

बयाणा र_कम

4

s&डा

संकुल

चाल+वणे

कामाची

शासकyय/0नमशासकyय

आहे

आहे

आहे

आहे

नाह/

नाह/

आहे

नाह/

आहे

आहे

आहे

आहे

पा.

पा.

पा.

पा.

सं थाचा अनभ
ु व Dमाणप. असZयास DाधाOय
5

0न+वदाधारकांनी मागील 1 वषा8चे संय_
ं प.क
ु त ताळे बद
सादर करावे.

वर/ल 4 0न+वदाधारकांनी सादर केलेZया कागदप.ांची पडताळणी केल/ असता मु:दा &. 4 मधील
अट/शतvनस
ु ार &yडा संकुल चाल+वणे कामाची शासकyय/0नमशासकyय असे नमुद कर1यात आले आहे . cयानस
ु ार चारह/
0न+वदा मा.ा होत असZयामळ
ु े 0न+वदा स मती*या

द. 29/04/2017 रोजी*या मंजुर/नस
ु ार सदर 0न+वदाधारकांचे

फायनािOशयल बीड उघडले असता 0न+वदाधारकांनी खाल/लDमाणे दर सादर केलेले आहे त.
अ.&.
1

तप शल
Mira

Bhaindar

Corporation
operate

and

invites

Municipal
tender

maintaining

चॅिEपयन

केरकर

कोकण सेवा

मानव सेवा

फाऊंडेशन

चॅIरटे बल „ ट

सं था

D0तƒठान

25,26,000/-

24,99,777/-

18,18,000/-

25,11,000/-

to

sports

complex.
वर/ल तल
ु नाcमक त_ता पाहता चॅिEपयन फाऊंडेशन यांनी सादर केलेल/ Royalty इतर 3 0न+वदाधारकांनी
सादर केलेZया Royalty पेBा जा त आहे . तर/ जा त Royalty सादर केलेZया 0न+वदाधारकांची 0न+वदा ि वकारणेस
तसेच सदर Royalty मAये D0त वषv 10% वाढ करणेस ह/ सभा आRथ8क व Dशासकyय मंजुर/ दे त आहे.
हIरJचंK आमगावकर :माझे अनम
ु ोदन आहे . मला चचा8 करायची आहे . आपण bयाला 0न+वदा दे तो. cया*यामAये जे रे ट आहे त ते
महानगरपा लकेने ठर+वलेले रे ट असणार कy cयाचे असणार.
दपाल/ पोवार :मा. सभापतीं*या परवानगीने बोलते 0न+वदामAये जे रे ट टाकले आहेत ते महानगरपा लकेचे आहे त आTण ते
cयांना बंधनकारक आहेत असे 0न+वदे मAये नमूद आहे . cया*यावर cयाने ती रॉयZट/ सबमीट केल/ आहे. नंतर*या
वषा8मAये 10 ट_के वाढ क!न ते दे तील.
हIरJचंK आमगावकर :ह/ जी रॉयZट/ तो दे णार तर cया*यात तो दे खभाल करणार आहे का?
दपाल/ पोवार :तो सगळ करणार आहे.
हIरJचंK आमगावकर :आपZयाला हॅOडल क!न तो रॉयZट/ जमा करणार दर आपले जे आहेत ते.
दपाल/ पोवार :मंजुर दर आहे त तेच.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
म ल8न Mडसा :आमचे गेZयावषvचे 0नधीचे जे काम आहे ते Dभाग स मती*या कामाचे वक8 ऑड8र मळाल/ नाह/. +वदाऊट वक8
ऑड8र कामाचे उ:घाटन होते का?
मा. सभापती :खां-बत साहे ब नाह/त पढ
ु *या मट/ंगला.
Dकरण &. 22 :s&डा संकुल dयव थापन व संचलनासाठ3 दे णेबाबत मंजरू /.
ठराव &. 22 :मरा भा दर महानगरपा लकेमाफ8त बांध1यात आलेZया s&डा संकुल इमारतीचा वापर सु! करणेसाठ3
द. 10/07/2017 ते द. 18/04/2017 रोजी या “महाराƒ„ स…ाट” तसेच “भायंदर” या वत8मानप.ात जा हरात दे ऊन फेर0न+वदा माग+व1यांत आZया होcया. सदर फेर-0न+वदा उघड1याची अं0तम द. 18/04/2017 रोजी होती. परं तु सदर फेर0न+वदे *या (Tender ID No. 207436_1) बीड काऊंटपेजव!न दोन 0न+वदा Dा{त झालेल/ असZयामळ
ु े सदर फेर0न+वदे स द. 24/04/2017 पयpत Dथम मुदतवाढ दे 1यात आल/ होती. मुदतीमAये &yडा संकुल dयव थापनाकर/ता एकुण
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4 0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. सदर मद
ु तवाढ/मAये बीड काऊंट पेजव!न चॅिEपयन फाऊंडेशन, केरकर चॅIरटे बल „ ट,
कोकण सेवा सं था, मानव सेवा D0तƒठान अशा एकुण 4 0न+वदा Dा{त झालेZया आहे त. Dा{त 0न+वदाधारकांनी
0न+वदे साठ3 खाल/लDमाणे कागदप.े सादर केलेल/ आहे त.
अ.&.

1

तप शल

सं था

नXदणी

अRध0नयम

1860,

मंब
ु ई

चॅिEपयन

केरकर

कोकण

मानव सेवा

फाऊंडेशन

चॅIरटे बल

सेवा

D0तƒठान

„ ट

सं था

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

आहे

नाह/

नाह/

आहे

नाह/

आहे

आहे

आहे

आहे

पा.

पा.

पा.

पा.

साव8ज0नक

+वJव थ dयव था अRध0नयम 1950 या पैकy एक नस
ु ार
सं था नXदणी आवJयक आहे . तसेच सदर नस
ु ार सं था
नXदणीचे दोन वष8 पण
ू 8 झालेल/ असावी.
2

सं थेची नXदणी करताना केलेZया काय8Dणाल/ची छायांsकत
Dत व सदर काय8Dणाल/ मAये s&डा संकुल +वषयी काय8
केलेZयाचा उZलेख असणे आवJयक आहे.

3

बयाणा र_कम

4

s&डा

संकुल

चाल+वणे

कामाची

शासकyय/0नमशासकyय

सं थाचा अनभ
ु व Dमाणप. असZयास DाधाOय
5

0न+वदाधारकांनी मागील 1 वषा8चे संय_
ं प.क
ु त ताळे बद
सादर करावे.

वर/ल 4 0न+वदाधारकांनी सादर केलेZया कागदप.ांची पडताळणी केल/ असता मु:दा &. 4 मधील
अट/शतvनस
ु ार &yडा संकुल चाल+वणे कामाची शासकyय/0नमशासकyय असे नमुद कर1यात आले आहे . cयानस
ु ार चारह/
0न+वदा मा.ा होत असZयामळ
ु े 0न+वदा स मती*या

द. 29/04/2017 रोजी*या मंजुर/नस
ु ार सदर 0न+वदाधारकांचे

फायनािOशयल बीड उघडले असता 0न+वदाधारकांनी खाल/लDमाणे दर सादर केलेले आहे त.
अ.&.
1

तप शल
Mira

Bhaindar

Corporation
operate

Municipal

invites

and

tender

maintaining

चॅिEपयन

केरकर

कोकण सेवा

मानव सेवा

फाऊंडेशन

चॅIरटे बल „ ट

सं था

D0तƒठान

25,26,000/-

24,99,777/-

18,18,000/-

25,11,000/-

to

sports

complex.
वर/ल तल
ु नाcमक त_ता पाहता चॅिEपयन फाऊंडेशन यांनी सादर केलेल/ Royalty इतर 3 0न+वदाधारकांनी
सादर केलेZया Royalty पेBा जा त आहे . तर/ जा त Royalty सादर केलेZया 0न+वदाधारकांची 0न+वदा ि वकारणेस
तसेच सदर Royalty मAये D0त वषv 10% वाढ करणेस ह/ सभा आRथ8क व Dशासकyय मंजुर/ दे त आहे.
सुचक :- Cी. शरद पाट/ल

अनम
ु ोदन :- Cी. हIरJचंK आमगावकर
ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती

मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 23, मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारप¥ट/लगत कांदळवण (Mangroves) झाडांची
लागवड क!न 2 वष8 0नगा व दे खभाल करणे. (वा+ष8क 0न+वदा)
राकेश शहा :मरा भा दर शहराला मोठया Dमाणात सागर/ sकनारा लाभलेला आहे . सागर/ sकनारपटट/लगत मोठया Dमाणात
(Mangroves)

कांदळवणाची

वाढ चांगZया

Dकारे

होते. खा-या

पा1यात

सव8साधारणपणे

भरती*या

पा1या*या

पातळीपासुन ते ओह/ट/*या पा1या*या पातळीदरEयान पटटयात ह/ कांदवळण आढळते. या वन पतीची पाने Rचवट व
हरवीगार असतात. कांदवळणाची लागवड दलदलय_
ु त Bार जमीन व द+ु षत पाणी असलेZया ठकाणी वाढ चांगल/ होते.
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कांदळवण हे ज मन आTण समुK यामधील बफर झोनचे काम करत असुन भरती ओहोट/मुळे होणा-या ज मनीची
धुप थांबवते. तसेच कांदळवण हे समुKातील +व+वध जातीचे संरBण व संवध8नाचे काम करते व जाग0तक तापमान
वाढ/मळ
ु े होणा-या नैसRग8क आपeीपासुन संरBण कर1याचे काम करते.
कांदवळणा*या दाट झाडीमळ
ु े समुK व जमीन तसेच खाडी sकनार व cयावर/ल Dदे श यांत एक हरवी भंत
0नमा8ण होते cयामुळे sकना-या जवळ*या ज मनीची पा1यापासनु होणार/ धुप थांबते. भुसरं Bणा*या ¦िƒटने या वन पती
अ0तशय महcवा*या आहे त. कांदळवणामळ
ु े (Mangroves) इतर वन पती व जीवसिृ ƒटचे संरBण होते. जलचर Dा1यांना
संरBण मळते. मासे,खेकडे,Tझंगे वैगरे Dाणी येथे अंडी घालतात +पZल/ मोठ3 झाल/ sक समK
ु ाकडे जातात. कांदवळणाची
(Mangroves) वने असलेZया सव8 ठकाणी सागर/ लाटांपासुन संरBण मळते cयामळ
ु े ख-या अथा8ने ते तटरBकाची
भु मका चोख बजावतात. cयामुळे जैव+व+वधते (Bio- Divercity) म ये वाढ होते एकंदर/त संपण
ु 8 जीवन साखळी या
भागात आकाराला येऊ शकते cयासाठ3 खाडीचा भाग कांदळवणाने समA
ृ द राहणे आवJयक आहे . तसेच बॅक वॉटर, खाडी
या भागात केवळ कांदळवणा*या अि तcवामुळे sकती जैव+व+वधता असु शकते याचे उeम उदाहरण Eहणजे पिJचम
बंगालचा सुंदरबन Dदे श आहे.
सन 2011 म ये

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील वB
ु ार
ृ गणना कर1यात आलेल/ होती cयानस

मरा

भा दर शहरा*या उeर, द§Bण-पिJचम आTण उeर-पव
ु 8 भागात कांदळवणा*या एकुण 10 Dजातीसह 20.7 Km2 &े'
कांदळवणाचे आढळुन आलेले असुन सदर ठकाणी खाल/लDमाणे कांदळवणाची जाती आढळुन आलेZया आहे त.
Sr.no

Botanical Name

Common Name

1

Avicennia marina ( Forsk ) Vierh

Tivar

2

Excoecaria agallocha .

Huri, Geva, Phungi

3

Rhizophora mucronata Lamk

Kandal

4

Avicennia officinalis Linn.

Tivar

5

Ceriops tagal ( per) C. B. Robinson

Kirkiri

6

Agiceras corniculatum (L.) Blanco

Sugandha

7

Sonneratia apetala Buch. Ham

Chipi

8

Bruguieraq cylindrical ( L.) BI.

Kandal

9

Lumnitzera racemosa Wild

--

पया8वरण संरBण व Dदष
ु ण 0नयं.ण ्कायदा 1986 अOवये Dदष
ु णम_
ु त,् आरोjय पण
ु 8 जीवन जगणे हा Dcयेक
नागर/काचा ह_क् आहे . या गोƒट/साठ3 परु क Eहणुन शासनाने +व+वध कायदे केले असुन cया सवा8चा समावेश करणारा
पया8वरण (संरBक) अRध0नयम 1986 हा अ0तशय मह¸वपण
ु 8 असा कायदा आहे .
कांदळवणाचे संरBण व संवध8न कर1यासाठ3 मा. उ*च ्Oयायालयात दाखल Iरट याRचका &. 3246/04 मAये
दनांक 06/10/2005 रे ाजी आदे श पाIरत केले आहे त. cयाअनष
ं ाने महाराƒ„ शासनाने, द. 21/10/2005 रोजी शासन
ु ग
पIरप.क 0नग8 मत केले आहे . तसचे कांदळवण संवध8नाबाबत मा. उ*च ्Oयायालयाने वेळोवेळी आदे श पाIरत केले आहे त.
मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण (Mangroves) झाडांची लावगड क¹ण 2
वषº 0नगा व दे खभाल करणेकामी

द. 18/04/2017 रोजी E-Tendering On-Line Dणाल/dदारे

N.I.C *या

https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 03
0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. Dा{त 0न+वदाधारकांचे Technical Bid मधील कागदप.ांची छाननी मा.0न+वदा स मती
समोर केल/ असता खाल/ल 03 0न+वदाधारकांचे Fininical Bid उघड1यास मा 0न+वदा स मतीने द. 11/05/2017 रे ाजी
माOयता दलेल/ आहे.
1)

M/s. Terracon Ecotech Pvt. Ltd.

2)

M/s. Nisarg Landscape Services

3)

M/s. Hirawati Enterprises

cयानस
ु ार द. 17/05/2017 रोजी सदर 0न+वदे चे Fininical Bid उघडुन तुलनाcEक त_ता/+ववरणप. सोबत
जोडलेले असुन cयाचे तप शल खाल/लDमाणे आहे.
अ.=.

कामाचे नाव

1

Supply of plants (hights 2
to 2.5 ft) with bamboo stick
3 ft. taller than plant
height. Healthy plant.

TERRACON
ECOTECH PVT.
LTD.

2

Digging of pit size 1x 1x x
1ft. Removel of debris,

NISARG
LANDSCAPE
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दर Dती झाड
1)

एकुण दर

RS. 45/- PER TREE

2)
RS. 135/- PER
TREE
1)
RS. 198 /- PER
TREE

RS. 180
PER TREE
RS.258
PER TREE
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murum
and
waste
material.
Desposal
of
excavated material away
from plantation site. Filling
of
soil or sediment.
Leveling and olantation.
Watering and maintenance
for two Years (weeding,
insecticide,
pesticide,
fungicide spray fertilizer
application
etc.)
Top
dressig with soil and
manure,
cutting
and
replaceent of damaged
plants etc.

SERVICES

2)
RS.
TREE

60

/-

PER

1)
RS. 300/- PER
TREE

HIRAWATI
ENTERPRISES

2)

RS. 1799
PER TREE

RS. 1499/- PER
TREE

उपरो_त ्0न+वदे तील कमी दराचे 0न+वदारधारक M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांना वाटाघाटाकIरता
बोल+वले असता cयांनी खल/लDमाणे दर सादर केलेले आहे त.
अ.

ठे केदाराचे नाव

&

सादर केलेले दर
दर Dती झाड

1

TERRACON ECOTECH PVT.
LTD.
उपरो_त नमुदDमाणे

वाटाघाट/नंतरचे
दर

एकुण दर

एकुण दर

RS. 45/- PER TREE

RS. 180/RS. 175/RS. 135/- PER TREE
मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण (Mangroves)

झाडांची लावगड क¹ण 2 वषº 0नगा व दे खभाल M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांची वाटाघाट/अंती कमी दराची
वा+ष8क 0न+वदा ि वकार1यास मा.0न+वदा स मतीने

द. 24/05/2017 रे ाजी शफारस केलेल/ आहे तथापी मा.आय_
ु त्

सो.,यां*या दालनात मा.आय_
ु त सो.,यां*या समवेत पन
ु :Jच वाटाघाट/ कर1यात आZया असता >ती झाड B. 3/- क मी
क Bन >ती झाड B. 172/- या>माणे दर िGवक ारHया मा.आयK
ु त ् सो.,यांनी Oद. 25/05/2017 रोजी माQयता OदलेलS
आहे .
सन 2017-18 या आRथ8क वषा8त

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण

(Mangroves) झाडांची लावगड क¹ण 2 वषº 0नगा व दे खभाल करणेकामी “क ांदळवण/ Wतवरांची लागवड” लेखा शषा8
अंतग8त B. 100.00 (B. एक क ोटS मा') ची तरतुद कर1यात आलेल/ आहे .
सदरकामी M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांची वाटाघाट/अंती कमी दराची वा\ष^क Wन\वदा िGवक ारHयास
तसेच महारा_` शासनाने Oदलेbया Wनदc शा>माणे dक नारपटटSलगत क ांदळवण (Mangroves) झाडांची लावगड क रHयास
व cयाकामी येणा-या खचा^स मा. Gथायी सhमती सभा सवा^नम
ु ते आjथ^क व >शासdक य मंजरु S दे त आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
म ल8न Mडसा :कांदळवन िजकडे कापल/ आहे त 0तकडे परत लागवड होणार आहे का?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :होणार आहे.
म ल8न Mडसा :bया ठकाणी कापन
ू इल लगल बांधकाम झाले असेल cया ठकाणी.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :bया ठकाणी

पेस मळे ल cया ठकाणी आपण लावणार.

म ल8न Mडसा :पेस नाह/ िजथे मँ¼ोज कापन
ू बांधकाम केले आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :जागा असेल तर आपण लावणार.
म ल8न Mडसा :पण ते इल लगल असेल तर cया*यावर ॲ_शन घेणार नाह/त का?
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संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :0तकडे ॲ_शन Mडपाट8मYट घेईल.
म ल8न Mडसा :ते कांदळवन कापन
ू इल लगल/ एO&ोच केले आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :एO&ोचचा +वषय वेगळा आहे . दलदल/*या ठकाणी आपण लावणार.
म ल8न Mडसा :कांदळवनची जी एIरया आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :bया ठकाणी जागा उपल~ध आहे cया ठकाणी.
म ल8न Mडसा :हे ए_स{लेनेशन बरोबर नाह/.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :लगेच*या लगेच काय बांधकाम तोडणार का +वषय वेगळा आहे .
म ल8न Mडसा :+वषय वेगळा नाह/. 0तकडे पOु हा लावायला लागेल ना.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :bया ठकाणी जागा उपल~ध आहे 0तकडे लावणार.
वषा8 भानश
ु ाल/ :मा. सभापती साहे ब फेIरवाZयांचा +वषय तसाच राहतो.
श म8ला बगाजी :पानप¥टे साहे ब हे कांदळवन सागर/ sकनाkयाजवळ तE
ु ह/ एIरया ठरवला आहे का कy 0तकडे लागवड करणार
आहे त.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :मा. सभापतीं*या परवानगीने बोलतो, मध
ु ा8, उeन, डXगर/ bया ठकाणी खार लॅ Oड आहे cया ठकाणी लावणार
आहोत.
श म8ला बगाजी :उeनमAये खार लॅ Oडच आहे . उeनचा sकनारा आपZया शहरात मोठा आहे . पण 0तथे लागवड कर1यासाठ3

पेस

रा हल/ आहे का?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cया ठकाणी

पेस उपल~ध असेल. शासनाचे आदे श आहे त.

श म8ला बगाजी :शासनाचे आदे श आEह/ समजू शकतो. िजथे नाZयामAये जो उeनमAये एकच नाला आहे आTण मँ¼ोज वाढलेले
आहे त. 0तथे परत अजून लागवड करणार.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :0तथे लावणार नाह/. आपण कांदळवनसाठ3 Iरपीट/शन केले आहे . 5-6 दवसांमAये परवानगी मळे ल. आपल/
Dोसीजर चालू आहे . जागा उपल~ध आहे . sकनारप¥ट/ची जागा आहे . खारोल/ एIरया आहे . cया ठकाणी लावणार आहे त.
हायकोटा8चे डायरे _शन आहे त. इकोझोन मेOटे न कर1यासाठ3 लावतो.
म ल8न Mडसा :भा दर ई ट, भा दर वे ट, राई, मुधा8, मोवा8, मरारोड 0तकडे पण आहे ना. मग 0तथे लावणार नाह/ का?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :0तकडे पण आहे.
हIरJचंK आमगावकर :मा. सभापतीं*या परवानगीने बोलतो साहे ब तुEह/ ह/ लागवड करता पण िजथे आहे ते तोडता cया*यावर काय
कारवाई करता. मरा भा दरमAये sकती ठकाणी लागवड होती ती तोडून भरणी केल/. cया*यावर पा लका दल
ु 8B करते
आTण इकडे तुEह/ सांगता लागवड करायची आहे . cयाची तम
ु *याकडे नXद असताना तुEह/ कारवाई करत नाह/.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cयाचे Mडपाट8 मYट वेगळे आहे ते कारवाई करते ना.
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हIरJचंK आमगावकर :इकडे लागवड करायला सांगता 0तकडे तोडतात cया*यावर काय कारवाई केल/ ते सांगा.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cया*यावर वेळोवेळी कारवाई होते.
म ल8न Mडसा :काह/ नाह/ होत तE
ु ह/ आEहाला सांगा. sकती कारवाई झाल/ आTण कुठे झाल/.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cया*या वेगwया ॲथोIरट/ने पोल/स

टे शन आTण तहसीलमाफ8त कारवाई होते.

म ल8न Mडसा :कुठे केल/ आहे ते आEहाला सांगा.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :आतापयpत कुठे कुठे कारवाई केल/ ते मा हती घेऊन सांगतो.
हIरJचंK आमगावकर :इंKलोक*या sकनारप¥ट/ला पण
ू 8 भरणी केल/ आहे.
शरद पाट/ल :मला lया +वषयावर बोलायचे आहे . 0तथे शेतकkयां*या ज मनी आहे त. मा½या मा हतीनस
ु ार महानगरपा लकेनी
भरणी केल/ आहे आTण cया*या केसेस शेतकkयांवर लागतात. lयाची जबाबदार/ कोणाची आहे . महानगरपा लकेनी
कचkयाची भरणी केल/ आहे . 200 !पये गाडी घेऊन शेतकkयांना भरणी करायला लावल/.
म ल8न Mडसा :200 !. नाह/ एका गाडीचे 2500 !पये घेतात.
शरद पाट/ल :नाह/ cयावेळेस

शवमुतv नाईक साहे ब होते. मी सुAदा जमीनदार आहे . मला सुAदा नोट/स आल/ होती.

शवमत
ु v नाईक साहे बांनी बोललो होतो. तहसीलदार आTण इOसपे_टरना सांRगतले ते महानगरपा लकेने

दले आTण

cया*यावर कचरा टाकलेला आहे . पण आता परत परत नो टस येतात cयाची जबाबदार/ कोणाची?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :आपण कचरा टाकला नाह/.
शरद पाट/ल :ती भरणी कसल/ आहे . आEह/ तर बोलणार आहोत तE
ु ह/ खोदन
ू बघा cया*यात कचkयाची भरणी आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :आम*याकडे रे कॉड8 असेल ना आEह/ तुEहाला Dोटे _ट क!. कचरा टाकला असेल तर आEह/ तुEहाला न_कyच
सहकाय8 क!.
(सभागह
ृ ात गXधळ)
हIरJचंK आमगावकर :साहे ब हे हायकोटा8चे आदे श आहे त पण bया ठकाणी तोडले 0तकडे सdह• केला का?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cया*यावर कारवाई कर1याचे Mडपाट8मYट वेगळे आहे.
म ल8न Mडसा :तुEह/ लागवड करायला परवानगी मागता. sकती एIरयाला करणार ते सांगा. sकती एIरयामAये करणार cयाचा
सdह• केला नाह/. कुठे कुठे करायचे ते सांगा.
Dेमनाथ पाट/ल :मँ¼ोजचे बीज ब0घतले का?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :मी ब0घतले नाह/.
Dेमनाथ पाट/ल :पानप¥टे साहेब एैका आEह/ पण शेतकर/ आहोत. समुK sकनार/ जी मँ¼ोज होती cयाची फळ पडायची. तेdहा
भरतीने ती फळ शेतामAये यायची आTण ती फळ उगवायची. cया*यामुळे भात शेती कमी झाल/ आTण मँ¼ोजची शेती
जा त झाल/.
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संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :मुAया8ला 13788 चौ. मी. लावणार, उeन डXगर/ खार लॅ Oडला 92488 चौ.मी. लावणार, मरारोडला 21537
चौ.मी. लावणार आTण काजप
ू ाडा 28723 चौ.मी. असे टोटल 127290 चौ.मी. लावणार आहोत.
म ल8न Mडसा :मरारोडला कुठे ?
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :सƒृ ट/कडे.
Dेमनाथ पाट/ल :इरकर साहे ब काजूपा¿याला कुठे लावणार.
इरकर :साहे ब सdह• केला आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :मँ¼ोजने पण
ू 8 भरलेले आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :साहे ब जागा असेल तर लावणार.
Dेमनाथ पाट/ल :हरवा प¥टा पण
ू 8 मँ¼ोजने भरलेला आहे.
(सभागह
ृ ात गXधळ)
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :गग
ू ल मॅपने फोटो काढलेले आहे त. bया bया ठकाणी नाह/त 0तकडे लावणार आहोत. sकनारप¥ट/ साईडला
सगळीकडे लावणार आहोत.
म ल8न Mडसा :जाफर/ खाडीला कसे करणार तुEह/ बोटमAये उत!न का?
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
Dकरण &. 23 :मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारप¥ट/लगत कांदळवण (Mangroves) झाडांची लागवड क!न 2 वष8
0नगा व दे खभाल करणे. (वा+ष8क 0न+वदा)
ठराव &. 23 :मरा भा दर शहराला मोठया Dमाणात सागर/ sकनारा लाभलेला आहे . सागर/ sकनारपटट/लगत मोठया Dमाणात
(Mangroves)

कांदळवणाची

वाढ चांगZया

Dकारे

होते. खा-या

पा1यात

सव8साधारणपणे

भरती*या

पा1या*या

पातळीपासुन ते ओह/ट/*या पा1या*या पातळीदरEयान पटटयात ह/ कांदवळण आढळते. या वन पतीची पाने Rचवट व
हरवीगार असतात. कांदवळणाची लागवड दलदलय_
ु त Bार जमीन व द+ु षत पाणी असलेZया ठकाणी वाढ चांगल/ होते.
कांदळवण हे ज मन आTण समुK यामधील बफर झोनचे काम करत असुन भरती ओहोट/मुळे होणा-या ज मनीची
धुप थांबवते. तसेच कांदळवण हे समुKातील +व+वध जातीचे संरBण व संवध8नाचे काम करते व जाग0तक तापमान
वाढ/मुळे होणा-या नैसRग8क आपeीपासुन संरBण कर1याचे काम करते.
कांदवळणा*या दाट झाडीमळ
ु े समुK व जमीन तसेच खाडी sकनार व cयावर/ल Dदे श यांत एक हरवी भंत
0नमा8ण होते cयामळ
ु े sकना-या जवळ*या ज मनीची पा1यापासनु होणार/ धप
ु थांबते. भस
ु रं Bणा*या ¦िƒटने या वन पती
अ0तशय महcवा*या आहे त. कांदळवणामळ
ु े (Mangroves) इतर वन पती व जीवसिृ ƒटचे संरBण होते. जलचर Dा1यांना
संरBण मळते. मासे,खेकडे,Tझंगे वैगरे Dाणी येथे अंडी घालतात +पZल/ मोठ3 झाल/ sक समK
ु ाकडे जातात. कांदवळणाची
(Mangroves) वने असलेZया सव8 ठकाणी सागर/ लाटांपासुन संरBण मळते cयामुळे ख-या अथा8ने ते तटरBकाची
भु मका चोख बजावतात. cयामुळे जैव+व+वधते (Bio- Divercity) म ये वाढ होते एकंदर/त संपण
ु 8 जीवन साखळी या
भागात आकाराला येऊ शकते cयासाठ3 खाडीचा भाग कांदळवणाने समA
ृ द राहणे आवJयक आहे . तसेच बॅक वॉटर, खाडी
या भागात केवळ कांदळवणा*या अि तcवामुळे sकती जैव+व+वधता असु शकते याचे उeम उदाहरण Eहणजे पिJचम
बंगालचा सुंदरबन Dदे श आहे.
सन 2011 म ये

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील वB
ु ार
ृ गणना कर1यात आलेल/ होती cयानस

मरा

भा दर शहरा*या उeर, द§Bण-पिJचम आTण उeर-पव
ु 8 भागात कांदळवणा*या एकुण 10 Dजातीसह 20.7 Km2 &े'
कांदळवणाचे आढळुन आलेले असुन सदर ठकाणी खाल/लDमाणे कांदळवणाची जाती आढळुन आलेZया आहे त.
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Sr.no

Botanical Name

Common Name

1

Avicennia marina ( Forsk ) Vierh

Tivar

2

Excoecaria agallocha .

Huri, Geva, Phungi

3

Rhizophora mucronata Lamk

Kandal

4

Avicennia officinalis Linn.

Tivar

5

Ceriops tagal ( per) C. B. Robinson

Kirkiri

6

Agiceras corniculatum (L.) Blanco

Sugandha

7

Sonneratia apetala Buch. Ham

Chipi

8

Bruguieraq cylindrical ( L.) BI.

Kandal

9

Lumnitzera racemosa Wild

--

पया8वरण संरBण व Dदष
ु ण 0नयं.ण ्कायदा 1986 अOवये Dदष
ु णमु_त,् आरोjय पण
ु 8 जीवन जगणे हा Dcयेक
नागर/काचा ह_क् आहे . या गोƒट/साठ3 परु क Eहणुन शासनाने +व+वध कायदे केले असुन cया सवा8चा समावेश करणारा
पया8वरण (संरBक) अRध0नयम 1986 हा अ0तशय मह¸वपण
ु 8 असा कायदा आहे .
कांदळवणाचे संरBण व संवध8न कर1यासाठ3 मा. उ*च ्Oयायालयात दाखल Iरट याRचका &. 3246/04 मAये
दनांक 06/10/2005 रे ाजी आदे श पाIरत केले आहे त. cयाअनष
ं ाने महाराƒ„ शासनाने, द. 21/10/2005 रोजी शासन
ु ग
पIरप.क 0नग8 मत केले आहे . तसचे कांदळवण संवध8नाबाबत मा. उ*च ्Oयायालयाने वेळोवेळी आदे श पाIरत केले आहे त.
मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण (Mangroves) झाडांची लावगड क¹ण 2
वषº 0नगा व दे खभाल करणेकामी

द. 18/04/2017 रोजी E-Tendering On-Line Dणाल/dदारे

N.I.C *या

https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 03
0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. Dा{त 0न+वदाधारकांचे Technical Bid मधील कागदप.ांची छाननी मा.0न+वदा स मती
समोर केल/ असता खाल/ल 03 0न+वदाधारकांचे Fininical Bid उघड1यास मा 0न+वदा स मतीने द. 11/05/2017 रे ाजी
माOयता दलेल/ आहे.
1)

M/s. Terracon Ecotech Pvt. Ltd.

2)

M/s. Nisarg Landscape Services

3)

M/s. Hirawati Enterprises

cयानस
ु ार द. 17/05/2017 रोजी सदर 0न+वदे चे Fininical Bid उघडुन तुलनाcEक त_ता/+ववरणप. सोबत
जोडलेले असुन cयाचे तप शल खाल/लDमाणे आहे.
अ.=.

कामाचे नाव

1

Supply of plants (hights 2
to 2.5 ft) with bamboo stick
3 ft. taller than plant
height. Healthy plant.

2

Digging of pit size 1x 1x x
1ft. Removel of debris,
murum
and
waste
material.
Desposal
of
excavated material away
from plantation site. Filling
of
soil or sediment.
Leveling and olantation.
Watering and maintenance
for two Years (weeding,
insecticide,
pesticide,
fungicide spray fertilizer
application
etc.)
Top
dressig with soil and
manure,
cutting
and
replaceent of damaged
plants etc.

ठे केदाराचे नाव
TERRACON
ECOTECH PVT.
LTD.
NISARG
LANDSCAPE
SERVICES

दर Dती झाड
3)

एकुण दर

RS. 45/- PER TREE

4)
RS. 135/- PER
TREE
3)
RS. 198 /- PER
TREE
4)
RS.
TREE

60

/-

PER

RS. 180
PER TREE

RS.258
PER TREE

3)
RS. 300/- PER
TREE

HIRAWATI
ENTERPRISES

4)

RS. 1499/- PER
TREE

RS. 1799
PER TREE

उपरो_त ्0न+वदे तील कमी दराचे 0न+वदारधारक M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांना वाटाघाटाकIरता
बोल+वले असता cयांनी खल/लDमाणे दर सादर केलेले आहे त.
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अ.

ठे केदाराचे नाव

&

दर Dती झाड
1

TERRACON ECOTECH PVT.
LTD.
उपरो_त नमुदDमाणे

वाटाघाट/नंतरचे

सादर केलेले दर

दर

एकुण दर

एकुण दर

RS. 45/- PER TREE

RS. 180/RS. 175/RS. 135/- PER TREE
मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण (Mangroves)

झाडांची लावगड क¹ण 2 वषº 0नगा व दे खभाल M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांची वाटाघाट/अंती कमी दराची
वा+ष8क 0न+वदा ि वकार1यास मा.0न+वदा स मतीने

द. 24/05/2017 रे ाजी शफारस केलेल/ आहे तथापी मा.आय_
ु त्

सो.,यां*या दालनात मा.आय_
ु त सो.,यां*या समवेत पन
ु :Jच वाटाघाट/ कर1यात आZया असता >ती झाड B. 3/- क मी
क Bन >ती झाड B. 172/- या>माणे दर िGवक ारHया मा.आयK
ु त ् सो.,यांनी Oद. 25/05/2017 रोजी माQयता OदलेलS
आहे .
सन 2017-18 या आRथ8क वषा8त

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील sकनारपटट/लगत कांदळवण

(Mangroves) झाडांची लावगड क¹ण 2 वषº 0नगा व दे खभाल करणेकामी “क ांदळवण/ Wतवरांची लागवड” लेखा शषा8
अंतग8त B. 100.00 (B. एक क ोटS मा') ची तरतद
ु कर1यात आलेल/ आहे .
सदरकामी M/s .Terracon Ecotech Pvt. Ltd. यांची वाटाघाट/अंती कमी दराची वा\ष^क Wन\वदा िGवक ारHयास
तसेच महारा_` शासनाने Oदलेbया Wनदc शा>माणे dक नारपटटSलगत क ांदळवण (Mangroves) झाडांची लावगड क रHयास
व cयाकामी येणा-या खचा^स मा. Gथायी सhमती सभा सवा^नम
ु ते आjथ^क व >शासdक य मंजरु S दे त आहे.
सुचक :- Cी. राकेश शाह

अनम
ु ोदन :- Cी. Dेमनाथ पाट/ल

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 24, मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क!न 2 वष8 0नगा व दे खभाल
करणे. (वा+ष8क 0न+वदा)
राकेश शहा :सन 2017 ते 2019 या वषा8मAये दरवषv जुन जल
ु ै म हOयात एकंदर 3 वषा8*या कालावधीमAये 50 कोट/
वB
ृ लागवडी*या काय8&माचा वष80नहाय 0नयोजन आराखडा व कृती काय8&म तयार क!न अमलबजावणी करणेसाठ3
शासन Wनण^य महसुल व वन \वभाग =.साव\व- 2016/ >.=.80/फ-11मं'ालय मुंबई यांचे Oद.10/10/2016 रोजीचे प'
व अ.शा,प' =.साव\व-2016/ >.=.80/फ-11 सjचव (वने) महसल
ु व वन \वभाग, मं'ालय मुबई यांचे द.23/11/2016
रोजीचे प.ाOवये कळ+व1यात आलेले होते. तसेच शासनाकडून वB
ृ ारोपन करणे कामा*या बाबतीत वारं वार पाठपरु ावा होत
आहे . मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील रामभाऊ Eहाळगी Dबोधीनी व केशवसƒृ ट/ यांनी 3000 रोपे लागवडीबाबत
मागणी केलेल/ असुन सदर

ठकाणी 3000 रोपांची लागवड महापा लकामाफ8त लागवड क!न दयावी तसेच शाळा,

कॉलेज, सामािजक सं था इcयाद/

ठकाणी आवJयकतेनस
ु ार लागवड करावी, खाजगी सोसायटया यांना मोफत रोपे

वB
ृ ारोपण कर/ता उपल~ध क!न दयावी.
cयानस
ु ार
करणेकIरता +व+वध

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात सन 2017 (जुन-जुलै) मAये जा तीत जा त ् वB
ृ ारोपण
ठकाणी वB
ृ ारोपण ् क!न 2 वष8 0नगा व दे खभाल करणेकामी

द. 31/03/2017 रोजी

E-Tendring On-Line Dणाल/dदारे N.I.C *या https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात
आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 05 0न+वदा Dा{त ्झाZया हे ाcया. सदर 0न+वदाधारकांचे Technical Bid तपासणी
कर/ता

द. 02/05/2017 रे ाजी 0न+वदा स मती समोर सादर केले असता 02 0न+वदाधारक पा. होत असZयाने

मा.0न+वदा स मतीने फेर 0न+वदा माग+व1यास शफारस केल/ व cयास मा.आय_
ु त ्सो.,यांनी द. 05/05/2017 रोजी
माOयता दे 1यात आल/ होती.
उपरो_त

माOयतेनस
ु ार

द.

06/5/2017

रोजी

E-Tendering

On-Line

Dणाल/dदारे

N.I.C

*या

https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 03
0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. Dा{त 0न+वदाधारकांचे Technical Bid मधील कागदप.ांची छाननी मा.0न+वदा स मती
¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 08/06/2017

{ÉÉxÉ Gò. 12

Created byDK/PP

समोर केल/ असता खाल/ल 03 0न+वदाधारकांचे Fininical Bid उघड1यास मा 0न+वदा स मतीने द. 22/05/2017 रे ाजी
शफारस केल/ आहे.
1) M/s. Aniket Agro Services
2) M/s. Nisarga Landscape Services
3) M/s. Sairaj Green
cयानस
ु ार द. 22/05/2017 रोजी सदर 0न+वदे चे Fininical Bid उघडुन तुलनाcEक त_ता खाल/लDमाणे आहे.

Sr
No

1

2

3

4

5

Tree Verities

Discripation
Digging of pit size 0.75 m. x
0.75 m. x 0.75 m. Removal
of debris, murum and waste
material.
Disposal
of
excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure.
Leveling
and
plantation.
Polybag Size 18 inch, Plant
height 8 to 10 ft. Trunk Size
20 cm, Canopy Branch 1
meter length Age 1.5 to 2
years Staking with bamboo
stick 1 ft. taller than plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding,
insecticide,
pesticide, fungicide spray,
fertilizer application etc.) Top
dressing with soil and manure,
cutting and replacement of
damaged plants etc.
Digging of pit size 0.75 m. x
0.75 m. x 0.75 m. Removal
of debris, murum and waste
material.
Disposal
of
excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure.
Leveling
and
plantation.
Polybag Size 16 inch, Plant
height 7 to 8 ft. Trunk Size 20
cm, Canopy Branch 1 meter
length, Age 1.5 to 2 years.
Staking with bamboo stick 1
ft. taller than plant height.
Watering and maintenance for
Two
Years
(weeding,
insecticide,
pesticide,
fungicide spray, fertilizer
application etc.) Top dressing
with soil and manure, cutting
and replacement of damaged
plants etc.
Supply of Forst trees
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 6 - 8 feet
Age - 1.5 to 2 year.
Supply of Forst trees
polybag size 16 x 16 inches
Hight of plants 8 - 10 feet
Age - 1.5 to 2 year.
Supply of Wad, pimpal, umbar
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 5 - 7 feet
Age - 1 to 1.5 year.
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a)
Forst Plant Peltororum, Ashok
Gulmohar, Lagistromia, rosia, Alstonia,
Kadamb, Tabebuia Spathodia Neem,,
Badam, Barringtonia, Karanj, Bakul
and other various Forest Plant.

b)

c)

d)

e)

Wad, pimpal, umbar

Samudrafal

Coconut

Bottal palm, fox teil palm

kadipatta, citrus, chiku ,chich, charoli,
bhokhar, ambadi, kavat, bel, khair,
ritha, bibba, khitavi, shevga, sagargota,
shiikekai, guj, bhehada, hirda, suru, tuti
(malberi), karanj, ashok, badam,
karvand, bahava, taman, kanchan, sitha
ashok, surangi, sonchafa, parijat,
botalbarsh, bakul, gulmohar, pagara,
sitafal, peru, jambhul, fanus, etc.

Aniket
Agro
Services
°ü. 3250 /-

( peltophorum, bakul kesiya, neem,
tabobia etc.

Wad, pimpal, umbar

Sairaj
Green
°ü. 3300/-

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.3100/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3400/-

°ü.
3300/-

°ü.3500/-

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3500/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.3600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.
2800/-

°ü. 2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 4000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷
°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3050/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2500/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.
2700/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2950/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2400/putanjia,jacaranda, bakul, kecia, neem,
gulmohar etc.

Nisarga
Landsca
pe
Services
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उपरो_त ्नमुदDमाणे मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क¹न 2 वष8 0नगा व
दे खभाल करणेकामा*या वा+ष8क 0न+वदे तील 1) मे. अ0नकेत ॲ¼ो सिdह8सेस 2) मे. 0नसग8 लँ 1ड केप सिdह8सेस 3)
मे.साईराज ¼ीन यांची वाटाघाट/अंती खाल/लDमाणे दर कमी क¹न वा+ष8क 0न+वदा ि वकार1यास मा.0न+वदा स मतीने
द.24/05/2017 रे ाजी

शफारस केलेल/ असुन सदर दराबाबत मा. आय_
ु त सो.,यांनी

द.26/05/2017 रोजी पन
ु :Jच

वाटाघाट/ क¹न खाल/लDमाणे दर ि वकार1यास माOयता दलेल/ आहे.

Sr
No

Tree Verities

Discripation

Digging of pit size 0.75 m. x 0.75
m. x 0.75 m. Removal of debris,
murum and waste material. Disposal
of excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure. Leveling
and plantation. Polybag Size 18
inch, Plant height 8 to 10 ft. Trunk
Size 20 cm, Canopy Branch 1 meter
length Age 1.5 to 2 years Staking
with bamboo stick 1 ft. taller than
plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding, insecticide, pesticide,
fungicide
spray,
fertilizer
application etc.) Top dressing with
soil and manure, cutting and
replacement of damaged plants etc.

a)
Forst Plant Peltororum,
Ashok Gulmohar, Lagistromia,
rosia, Alstonia, Kadamb, Tabebuia
Spathodia
Neem,,
Badam,
Barringtonia, Karanj, Bakul and
other various Forest Plant.

b)

d)

e)

2

Digging of pit size 0.75 m. x 0.75
m. x 0.75 m. Removal of debris,
murum and waste material. Disposal
of excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure. Leveling
and plantation. Polybag Size 16
inch, Plant height 7 to 8 ft. Trunk
Size 20 cm, Canopy Branch 1 meter
length, Age 1.5 to 2 years. Staking
with bamboo stick 1 ft. taller than
plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding, insecticide, pesticide,
fungicide
spray,
fertilizer
application etc.) Top dressing with
soil and manure, cutting and
replacement of damaged plants etc.
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मा.आयK
ु त्

सhमतीने

सो.,यांनी

वाटाघाटSनंतर

वाटाघाटSनंतर

क मी के लेले दर

क मी के लेले दर

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2500/-

B. 2000/-

Nisarga

Nisarga

Landscape

Landscape

Services

Services

!. 2650/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2975/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2400/-

B. 2000/-

Aniket Agro
Services

Aniket Agro
Services

!. 2465/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2400/-

B. 2000/-

Wad, pimpal, umbar

1
c)

मा.Wन\वदा

Samudrafal

Coconut

Bottal palm, fox teil palm

kadipatta, citrus, chiku ,chich,
charoli, bhokhar, ambadi, kavat,
bel, khair, ritha, bibba, khitavi,
shevga, sagargota, shiikekai, guj,
bhehada, hirda, suru, tuti (malberi),
karanj, ashok, badam, karvand,
bahava, taman, kanchan, sitha
ashok, surangi, sonchafa, parijat,
botalbarsh,
bakul,
gulmohar,
pagara, sitafal, peru, jambhul,
fanus, etc.
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3

4

5

Supply of Forst trees
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 6 - 8 feet
Age - 1.5 to 2 year.

Aniket Agro
Services

Aniket Agro
Services

!. 550/-

B. 550/-

Sairaj Green

Sairaj Green

!. 600/-

B. 600/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!.650/-

B.650/-

putanjia,jacaranda, bakul, kecia,
neem, gulmohar etc.

Supply of Forst trees
polybag size 16 x 16 inches
Hight of plants 8 - 10 feet
Age - 1.5 to 2 year.

( peltophorum, bakul kesiya, neem,
tabobia etc.

Supply of Wad, pimpal, umbar
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 5 - 7 feet
Age - 1 to 1.5 year.

Wad, pimpal, umbar

सन 2017-18 या आRथ8क वषा8त मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क¹न 2 वष8
0नगा व दे खभाल करणेकामी “व&
ृ ारोपण / सामािजक वनीक रण / Wनसग^ उदयान” या लेखा शषा8 अंतग8त B.150.00
(B.एक क ोटS पQनास लाख) ची तरतुद कर1यात आलेल/ आहे.
सदर कामी 1) मे. अ0नकेत ॲ¼ो सिdह8सेस 2)

मे. 0नसग8 लँ 1ड केप सिdह8सेस 3)

मे.साईराज ¼ीन यांची

वाटाघाट/अंती कमी दराची वा+ष8क Wन\वदा िGवक ारHयास तसेच महारा_` शासनाने Oदलेbया Wनदc शा>माणे/ उOद_टा>माणे
वनमहोvसव क ाय^=म ( द.1 जल
ु ै ते 7 जल
ु ै 2017) राब+वणेस तसेच cयाकामी येणा-या खचा^स मा. Gथायी सhमती सभा
सवा^नम
ु ते आjथ^क व >शासdक य मंजुरS दे त आहे.
वषा8 भानश
ु ाल/ :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
Dकरण &. 24 :मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क!न 2 वष8 0नगा व दे खभाल करणे. (वा+ष8क
0न+वदा)
ठराव &. 24 :सन 2017 ते 2019 या वषा8मAये दरवषv जुन जल
ु ै म हOयात एकंदर 3 वषा8*या कालावधीमAये 50 कोट/
वB
ृ लागवडी*या काय8&माचा वष80नहाय 0नयोजन आराखडा व कृती काय8&म तयार क!न अमलबजावणी करणेसाठ3
शासन Wनण^य महसुल व वन \वभाग =.साव\व- 2016/ >.=.80/फ-11मं'ालय मुंबई यांचे Oद.10/10/2016 रोजीचे प'
व अ.शा,प' =.साव\व-2016/ >.=.80/फ-11 सjचव (वने) महसल
ु व वन \वभाग, मं'ालय मुबई यांचे द.23/11/2016
रोजीचे प.ाOवये कळ+व1यात आलेले होते. तसेच शासनाकडून वB
ृ ारोपन करणे कामा*या बाबतीत वारं वार पाठपरु ावा होत
आहे . मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ातील रामभाऊ Eहाळगी Dबोधीनी व केशवसƒृ ट/ यांनी 3000 रोपे लागवडीबाबत
मागणी केलेल/ असुन सदर

ठकाणी 3000 रोपांची लागवड महापा लकामाफ8त लागवड क!न दयावी तसेच शाळा,

कॉलेज, सामािजक सं था इcयाद/

ठकाणी आवJयकतेनस
ु ार लागवड करावी, खाजगी सोसायटया यांना मोफत रोपे

वB
ृ ारोपण कर/ता उपल~ध क!न दयावी.
cयानस
ु ार
करणेकIरता +व+वध

मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात सन 2017 (जुन-जुलै) मAये जा तीत जा त ् वB
ृ ारोपण
ठकाणी वB
ृ ारोपण ् क!न 2 वष8 0नगा व दे खभाल करणेकामी

द. 31/03/2017 रोजी

E-Tendring On-Line Dणाल/dदारे N.I.C *या https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात
आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 05 0न+वदा Dा{त ्झाZया हे ाcया. सदर 0न+वदाधारकांचे Technical Bid तपासणी
कर/ता

द. 02/05/2017 रे ाजी 0न+वदा स मती समोर सादर केले असता 02 0न+वदाधारक पा. होत असZयाने

मा.0न+वदा स मतीने फेर 0न+वदा माग+व1यास शफारस केल/ व cयास मा.आय_
ु त ्सो.,यांनी द. 05/05/2017 रोजी
माOयता दे 1यात आल/ होती.
उपरो_त

माOयतेनस
ु ार

द.

06/5/2017

रोजी

E-Tendering

On-Line

Dणाल/dदारे

N.I.C

*या

https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 0न+वदा माग+व1यात आZया हे ाcया cयानस
ु ार मुदतीत एकुण 03
0न+वदा Dा{त झालेZया आहेत. Dा{त 0न+वदाधारकांचे Technical Bid मधील कागदप.ांची छाननी मा.0न+वदा स मती
समोर केल/ असता खाल/ल 03 0न+वदाधारकांचे Fininical Bid उघड1यास मा 0न+वदा स मतीने द. 22/05/2017 रे ाजी
शफारस केल/ आहे.
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1) M/s. Aniket Agro Services
2) M/s. Nisarga Landscape Services
3) M/s. Sairaj Green
cयानस
ु ार द. 22/05/2017 रोजी सदर 0न+वदे चे Fininical Bid उघडुन तुलनाcEक त_ता खाल/लDमाणे आहे.

Sr
No

1

2

3

4

5

Tree Verities

Discripation
Digging of pit size 0.75 m. x
0.75 m. x 0.75 m. Removal
of debris, murum and waste
material.
Disposal
of
excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure.
Leveling
and
plantation.
Polybag Size 18 inch, Plant
height 8 to 10 ft. Trunk Size
20 cm, Canopy Branch 1
meter length Age 1.5 to 2
years Staking with bamboo
stick 1 ft. taller than plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding,
insecticide,
pesticide, fungicide spray,
fertilizer application etc.) Top
dressing with soil and manure,
cutting and replacement of
damaged plants etc.
Digging of pit size 0.75 m. x
0.75 m. x 0.75 m. Removal
of debris, murum and waste
material.
Disposal
of
excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure.
Leveling
and
plantation.
Polybag Size 16 inch, Plant
height 7 to 8 ft. Trunk Size 20
cm, Canopy Branch 1 meter
length, Age 1.5 to 2 years.
Staking with bamboo stick 1
ft. taller than plant height.
Watering and maintenance for
Two
Years
(weeding,
insecticide,
pesticide,
fungicide spray, fertilizer
application etc.) Top dressing
with soil and manure, cutting
and replacement of damaged
plants etc.
Supply of Forst trees
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 6 - 8 feet
Age - 1.5 to 2 year.
Supply of Forst trees
polybag size 16 x 16 inches
Hight of plants 8 - 10 feet
Age - 1.5 to 2 year.
Supply of Wad, pimpal, umbar
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 5 - 7 feet
Age - 1 to 1.5 year.

a)

b)

c)

Forst Plant Peltororum, Ashok
Gulmohar, Lagistromia, rosia,
Alstonia, Kadamb, Tabebuia
Spathodia
Neem,,
Badam,
Barringtonia, Karanj, Bakul and
other various Forest Plant.

Wad, pimpal, umbar

Samudrafal

d)

Coconut

e)

Bottal palm, fox teil palm

kadipatta, citrus, chiku ,chich, charoli,
bhokhar, ambadi, kavat, bel, khair,
ritha, bibba, khitavi, shevga, sagargota,
shiikekai, guj, bhehada, hirda, suru, tuti
(malberi), karanj, ashok, badam,
karvand, bahava, taman, kanchan, sitha
ashok, surangi, sonchafa, parijat,
botalbarsh, bakul, gulmohar, pagara,
sitafal, peru, jambhul, fanus, etc.

Aniket
Agro
Services
°ü. 3250 /-

( peltophorum, bakul kesiya, neem,
tabobia etc.

Wad, pimpal, umbar

Sairaj
Green

°ü. 3300/-

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.3100/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3400/-

°ü.
3300/-

°ü.3500/-

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3500/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.3600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.
2800/-

°ü. 2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 4000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷
°ü. 2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3050/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 3000/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2500/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.
2700/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2600/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2950/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü.2800/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

°ü. 2400/putanjia,jacaranda, bakul, kecia, neem,
gulmohar etc.

Nisarga
Landsca
pe
Services

°ü.2900/|ÉiÉÒ ZÉÉb÷

उपरो_त ्नमुदDमाणे मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क¹न 2 वष8 0नगा व
दे खभाल करणेकामा*या वा+ष8क 0न+वदे तील 1) मे. अ0नकेत ॲ¼ो सिdह8सेस 2) मे. 0नसग8 लँ 1ड केप सिdह8सेस 3)
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मे.साईराज ¼ीन यांची वाटाघाट/अंती खाल/लDमाणे दर कमी क¹न वा+ष8क 0न+वदा ि वकार1यास मा.0न+वदा स मतीने
द.24/05/2017 रे ाजी

शफारस केलेल/ असुन सदर दराबाबत मा. आय_
ु त सो.,यांनी

द.26/05/2017 रोजी पन
ु :Jच

वाटाघाट/ क¹न खाल/लDमाणे दर ि वकार1यास माOयता दलेल/ आहे.

Sr
No

1

Tree Verities

Discripation

Digging of pit size 0.75 m. x 0.75 a) Forst Plant Peltororum, Ashok
m. x 0.75 m. Removal of debris,
Gulmohar, Lagistromia, rosia,
murum and waste material. Disposal
Alstonia, Kadamb, Tabebuia
of excavated material away from
Spathodia Neem,, Badam,
plantation site. Filling of good
Barringtonia, Karanj, Bakul
garden soil and manure. Leveling
and other various Forest Plant.
and plantation. Polybag Size 18
inch, Plant height 8 to 10 ft. Trunk
Size 20 cm, Canopy Branch 1 meter
length Age 1.5 to 2 years Staking
with bamboo stick 1 ft. taller than b)
Wad, pimpal, umbar
plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding, insecticide, pesticide,
fungicide
spray,
fertilizer
application etc.) Top dressing with
soil and manure, cutting and
replacement of damaged plants etc.
c)
Samudrafal

d)

e)

2

3

4

Digging of pit size 0.75 m. x 0.75
m. x 0.75 m. Removal of debris,
murum and waste material. Disposal
of excavated material away from
plantation site. Filling of good
garden soil and manure. Leveling
and plantation. Polybag Size 16
inch, Plant height 7 to 8 ft. Trunk
Size 20 cm, Canopy Branch 1 meter
length, Age 1.5 to 2 years. Staking
with bamboo stick 1 ft. taller than
plant
height.
Watering
and
maintenance for Two Years
(weeding, insecticide, pesticide,
fungicide
spray,
fertilizer
application etc.) Top dressing with
soil and manure, cutting and
replacement of damaged plants etc.
Supply of Forst trees
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 6 - 8 feet
Age - 1.5 to 2 year.

Supply of Forst trees
polybag size 16 x 16 inches
Hight of plants 8 - 10 feet
Age - 1.5 to 2 year.
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मा.Wन\वदा

मा.आयK
ु त्

सhमतीने

सो.,यांनी

वाटाघाटSनंतर

वाटाघाटSनंतर

क मी के लेले दर

क मी के लेले दर

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2500/-

B. 2000/-

Nisarga

Nisarga

Landscape

Landscape

Services

Services

!. 2650/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2975/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2400/-

B. 2000/-

Aniket Agro
Services

Aniket Agro
Services

!. 2465/-

B. 2000/-

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!. 2400/-

B. 2000/-

Aniket Agro
Services

Aniket Agro
Services

!. 550/-

B. 550/-

Sairaj Green

Sairaj Green

!. 600/-

B. 600/-

Coconut

Bottal palm, fox teil palm

kadipatta, citrus, chiku ,chich,
charoli, bhokhar, ambadi, kavat,
bel, khair, ritha, bibba, khitavi,
shevga, sagargota, shiikekai, guj,
bhehada, hirda, suru, tuti (malberi),
karanj, ashok, badam, karvand,
bahava, taman, kanchan, sitha
ashok, surangi, sonchafa, parijat,
botalbarsh,
bakul,
gulmohar,
pagara, sitafal, peru, jambhul,
fanus, etc.

putanjia,jacaranda, bakul, kecia,
neem, gulmohar etc.

( peltophorum, bakul kesiya, neem,
tabobia etc.
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5

Supply of Wad, pimpal, umbar
polybag size 13 x 13 inches
Hight of plants 5 - 7 feet
Age - 1 to 1.5 year.

Wad, pimpal, umbar

Nisarga
Landscape
Services

Nisarga
Landscape
Services

!.650/-

B.650/-

सन 2017-18 या आRथ8क वषा8त मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात +व+वध ठकाणी वB
ृ ारोपण क¹न 2 वष8
0नगा व दे खभाल करणेकामी “व&
ृ ारोपण / सामािजक वनीक रण / Wनसग^ उदयान” या लेखा शषा8 अंतग8त B.150.00
(B.एक क ोटS पQनास लाख) ची तरतद
ु कर1यात आलेल/ आहे.
सदर कामी 1) मे. अ0नकेत ॲ¼ो सिdह8सेस 2)

मे. 0नसग8 लँ 1ड केप सिdह8सेस 3)

मे.साईराज ¼ीन यांची

वाटाघाट/अंती कमी दराची वा+ष8क Wन\वदा िGवक ारHयास तसेच महारा_` शासनाने Oदलेbया Wनदc शा>माणे/ उOद_टा>माणे
वनमहोvसव क ाय^=म ( द.1 जुलै ते 7 जल
ु ै 2017) राब+वणेस तसेच cयाकामी येणा-या खचा^स मा. Gथायी सhमती सभा
सवा^नम
ु ते आjथ^क व >शासdक य मंजुरS दे त आहे.
सच
ु क :- Cी. राकेश शाह

अनम
ु ोदन :- Cीम. वषा8 भानश
ु ाल/

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 25, मरा भा दर महानगरपा लका साव8-.क 0नवडणक
ू 2017 कामी संगणक व सा हcय खरे द/
करणेबाबत आRथ8क व Dशासकyय मंजूर/ मळणेबाबत.
Dेमनाथ पाट/ल :मरा भा दर महानगरपा लकेची साव8-.क 0नवडणक
अंदाजे माहे ऑग ट या म हOयात होणार आहे .
ू
0नवडणूककामी अंदाजे 8 0नवडणूक RO काया8लये, अRधकार//कम8चार/ यांना संगणक, लॅ पटॉप, +Dंटर,

कॅनर, इंटरनेट,

संगणक आÀावल/, झेरॉ_स मशीन व इतर सा हcय परु वठा करणे आवJयक आहे . सदरकामी अंदाजे 50 लाखा*या आत
खच8 अपे§Bत आहे . याकामी साव8-.क 0नवडणूक या लेखा शषा8खाल/ !. 5 कोट/ इतकy तरतूद कर1यात आलेल/ आहे.
याकामी ई-0न+वदा माग+वणेस ह सभा आRथ8क Dशासकyय मंजूर/ दे त आहे.
यशवंत कांगणे :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
Dकरण &. 25 :मरा भा दर महानगरपा लका साव8-.क 0नवडणूक 2017 कामी संगणक व सा हcय खरे द/ करणेबाबत आRथ8क
व Dशासकyय मंजूर/ मळणेबाबत.
ठराव &. 25 :मरा भा दर महानगरपा लकेची साव8-.क 0नवडणक
अंदाजे माहे ऑग ट या म हOयात होणार आहे .
ू
0नवडणूककामी अंदाजे 8 0नवडणूक RO काया8लये, अRधकार//कम8चार/ यांना संगणक, लॅ पटॉप, +Dंटर,

कॅनर, इंटरनेट,

संगणक आÀावल/, झेरॉ_स मशीन व इतर सा हcय परु वठा करणे आवJयक आहे . सदरकामी अंदाजे 50 लाखा*या आत
खच8 अपे§Bत आहे . याकामी साव8-.क 0नवडणूक या लेखा शषा8खाल/ !. 5 कोट/ इतकy तरतूद कर1यात आलेल/ आहे.
याकामी ई-0न+वदा माग+वणेस ह सभा आRथ8क Dशासकyय मंजरू / दे त आहे.
सुचक :- Cी. Dेमनाथ पाट/ल

अनम
ु ोदन :- Cी. हIरJचंK आमगावकर

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 26,

मरा भा दर महानगरपा लका साव8-.क 0नवडणूक 2017 कामी िdहडीओ शुट/ंग करणे,

फोटो¼ाफy करणे व सी.सी. ट/.dह/ यं.णा बस+वणे करणेकामी आRथ8क व Dशासकyय मंजूर/ मळणेबाबत.
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वषा8 भानश
ु ाल/ :मरा भा दर महानगरपा लकेची साव8-.क 0नवडणक
अंदाजे माहे ऑग ट या म हOयात होणार आहे .
ू
0नवडणक
ू कामी आवJयकतेनस
ु ार िdहMडओ शट
ु /ंग करणे, फोटो¼ाफy करणे व सी.सी. ट.dह/. यं.णा बस+वणे आवJयक
आहे . सदरकामी अंदाजे 50 लाखा*या आत खच8 अपे§Bत असून याकामी साव8-.क 0नवडणक
ू या लेखा शषा8खाल/ !. 5
कोट/ इतकy तरतूद कर1यात आलेल/ आहे.
याकामी ई-0न+वदा माग+वणेस ह सभा आRथ8क Dशासकyय मंजूर/ दे त आहे.
हIरJचंK आमगावकर :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
Dकरण &. 26 :मरा भा दर महानगरपा लका साव8-.क 0नवडणूक 2017 कामी िdहडीओ शुट/ंग करणे, फोटो¼ाफy करणे व
सी.सी. ट/.dह/ यं.णा बस+वणे करणेकामी आRथ8क व Dशासकyय मंजरू / मळणेबाबत.
ठराव &. 26 :मरा भा दर महानगरपा लकेची साव8-.क 0नवडणक
अंदाजे माहे ऑग ट या म हOयात होणार आहे .
ू
0नवडणूककामी आवJयकतेनस
ु ार िdहMडओ शुट/ंग करणे, फोटो¼ाफy करणे व सी.सी. ट.dह/. यं.णा बस+वणे आवJयक
आहे . सदरकामी अंदाजे 50 लाखा*या आत खच8 अपे§Bत असून याकामी साव8-.क 0नवडणक
ू या लेखा शषा8खाल/ !. 5
कोट/ इतकy तरतद
ू कर1यात आलेल/ आहे.
याकामी ई-0न+वदा माग+वणेस ह सभा आRथ8क Dशासकyय मंजूर/ दे त आहे.
सुचक :- Cीम. वषा8 भानश
ु ाल/

अनम
ु ोदन :- Cी. हIरJचंK आमगावकर

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 27, महापा लका ह:द/तील

मशानभु म कर/ता जळाऊ लाकडे परु वठा कामा*या 0न+वदे स मंजूर/

मळणेबाबत.
यशवंत कांगणे :Dशासनाने दलेZया गोषवाkयानस
ु ार मरा भा दर महानगरपा लका साव8. आरोjय +वभागाने महानगरपा लका
ह:द/तील सव8

मशानभू मत जळाऊ लाकडे परु वठा करणे कामी मे. एम.डी.दावडा या 0न+वदाकाराने खाल/लDमाणे दर

सादर केलेले आहे त.
अ.&.
1
वर/लDमाणे

0न+वदाकाराचे नाव
मे. एम.डी.दावडा

0न+वदे तील दर
!. 4.14 Dती sकलो

मशानभम
ू ीत जळाऊ लाकडे परु वठा करणे कामी मे. एम.डी.दावडा यांनी सादर केलेZया दरास ह/

सभा मंजरू / दे त असून व याकामी येणाkया !पये पOनास लB खचा8स आRथ8क व Dशासकyय मंजुर/ दे 1यात येत आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :माझे अनम
ु ोदन आहे.
मा. सभापती :ठराव सवा8नम
ु ते मंजरू .
तारा घरत :मशानात लाकडाचे पैसे नेहमीच बाकy असतात असे का?
हIरJचंK आमगावकर :आमचे बोलणे झाले होते. तो बोलतो पा लकेकडून पेमेOट भेटत नाह/. cयामुळे आEह/ लाकडे टाकू शकत नाह/.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :ऑMडट अकाऊOटचा चेक यायला वेळ लागतो.
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Dेमनाथ पाट/ल :पानप¥टे साहे ब पZस पो लओ तुम*याकडे आहे ना. bया बाया घरोघर/ जाऊन पZस पो लओ दे तात cयांचा
पगार झाला आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :चेक करतो.
Dेमनाथ पाट/ल :साहे ब जानेवार/पासून cयांचे पेमेOट बाकy आहे.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :शासनाकडून पैसे आले नसतील.
Dेमनाथ पाट/ल :शासनाकडून पैसे यायला 6-6 म हने लागतात.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :अनद
ु ान आपण दे तो.
Dेमनाथ पाट/ल :गIरब बाई घरोघर/ जाऊन पZस पो लओचे काम करतात.
हIरJचंK आमगावकर :गोडदे व

मशानभूमीत स_यIु रट/ नाह/त. माणस कमी आहेत. लाकडे खाल*या ¼ाऊंडला ठे वZयामुळे ते वरती

उचलून आणायला लागतात. तीन शपमAये माणसे नसतात. ती एवढ/ चांगल/

मशानभम
ू ी बांधल/ असताना 0तकडे

गद8 ल
ु े आTण आतमAये MÁं_स वैगेरे चालते. 0तकडे तीन शपमAये स_यIु रट/ पा हजे.
म ल8न Mडसा :मरारोडला पण स_यIू रट/ नाह/. कधी असतात कधी 15-15 दवस नसतात. काह/ गाड8नमAये पण नसतात.
सर 0तकडे वB
ृ रोपण कर1यासाठ3 थोडी माती मागवल/ होती. तुमचे अRधकार/ कधी फोन नाह/ घेत. आम*याकडून एवढे
कोट/ पास क!न घेता.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :cयांना उ:या माती दे ऊन टाक.
हIरJचंK आमगावकर :गोडदे वचे मला Mडटे ल :या माणस sकती दे णार आTण स_यIु रट/ sकती दे णार 0तकडे कOट/Oयू 3 शपमAये 3-3
माणसे :या.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :स_यIु रट/ आहे ना.
हIरJचंK आमगावकर :साहे ब कोणच नाह/. कोण बोलल क मशनर साहे बांनी परवा फोन केला. बाहे रची माणसे ठे वल/ कy पOु हा 0तकडे
गद8 ल
ु े येऊन बसणार. cयामळ
ु े पा लकेचे ठे वा. तीन शपमAये तीन माणसे आTण 2-2 स_यIु रट/ लागणार.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :दे तो.
हIरJचंK आमगावकर :0तथे ज!र/ आहे. पा लकेने अडीज करोड खच8 केले आहे त. एवढ/ मोठ3

मशानभुमी बनवल/ आहे . 0तकडे कोण

नसेल तर cयाची अव था काय होईल.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :Eहसाळ साहे ब 3 शपमAये cयांना माणसे दे ऊ.
मा. सभापती :सव8च

मशानभम
ु ीत माणसे :या.

Dकरण &. 27 :महापा लका ह:द/तील

मशानभु म कर/ता जळाऊ लाकडे परु वठा कामा*या 0न+वदे स मंजरू / मळणेबाबत.

ठराव &. 27 :Dशासनाने दलेZया गोषवाkयानस
ु ार मरा भा दर महानगरपा लका साव8. आरोjय +वभागाने महानगरपा लका
ह:द/तील सव8

मशानभू मत जळाऊ लाकडे परु वठा करणे कामी मे. एम.डी.दावडा या 0न+वदाकाराने खाल/लDमाणे दर

सादर केलेले आहे त.
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अ.&.
1
वर/लDमाणे

0न+वदाकाराचे नाव

0न+वदे तील दर

मे. एम.डी.दावडा

!. 4.14 Dती sकलो

मशानभम
ू ीत जळाऊ लाकडे परु वठा करणे कामी मे. एम.डी.दावडा यांनी सादर केलेZया दरास ह/

सभा मंजरू / दे त असून व याकामी येणाkया !पये पOनास लB खचा8स आRथ8क व Dशासकyय मंजुर/ दे 1यात येत आहे.
सुचक :- Cी. यशवंत कांगणे

अनम
ु ोदन :- Cी. Dेमनाथ पाट/ल

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
D. नगरसRचव :Dकरण &. 28, मनपा, Bे.ात पावसाळया दरEयान साचणाkया पावसा*या पा1याचा उपसा करणेकामी +व+वध
Bमतेचे स_शनपंप परु वठा कामा*या 0न+वदांना मंजरू / दे णे.
राकेश शाह :Dशासनाने दलेZया गोषवाkयानस
ु ार मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात पावसाwया दरEयान सखल/अ0तसखल
भागात साचणाkया पावसा*या पा1याचा उपसा क!न 0नचरा कर1याकामी +व+वध Bमतेचे स_शन पंप परु वठा करणे कामी
वाटाघाट/ क!न मे. मनोहर „े Mडंग कंपनी या 0न+वदाकाराने खाल/लDमाणे दर कमी केलेले आहेत.
Type of Suction Pump

वाटाघाट/ नंतर कमी केलेले दर

SUCTION PUMP WITH OPERATOR,DEISEL,PETROL ETC.

RS. 481/- PER HRS.

-10HP
-15HP

RS. 527/- PER HRS.

वर/लDमाणे मे. मनोहर „े डींग कंपनी यांनी वाटाघाट/ नंतर सादर केलेZया दरास ह/ सभा मंजरु / दे त आहे . सदर
कामी येणाkया !पये पOनास लB खचा8स आRथ8क व Dशासकyय मंजरु / दे त असून सदरचा खच8 सन 2017-18 या
अथ8संकZपातील वॉड8 साफसफाई/नाले सफाई या लेखा शषा8तून करणेस ह/ सभा मंजरु / दे त आहे.
वषा8 भानश
ु ाल/ :माझे अनम
ु ोदन आहे
म ल8न Mडसा :मा. सभापती साहे ब मरारोडला शतलनगर सवा8त खोल एIरया आहे . लो लाईन एIरया आहे . Dcयेक वषv मला
पंप मागवावा लागतो. गेZयावषv रा.ी 3.30 वाजता लोकां*या घर/ पाणी शरल. सगळे मॅ„ेसेस ओले झाले. रा.भर मल
ू
बाळ जागी होती. मी 6.00 वाजता पोहोचून फोन केला. पंप यायला 10 वाजले. अशा सगwया डYजरस एIरयामAये िजथे
पाणी साठणार 0तकडे लB दे ऊन DाधाOय :यायला पा हजे. नाZयासाठ3 मी क मशनर साहे बांकडे गेल/ होती. क मशनर
साहे बांनी बारकंु ड साहे ब आTण खां-बत साहे बांना पाठवले. काय कसे करणार cयाची Mडटे ल पढ
ु *या मट/ंगमAये पा हजे.
आता 0तथे र ता बनत आहे . र ता ऊंच झाZयावर पाणी भरणार. Dcयेक वषv ¼ाऊOडÃलोर लोक 0तकडे ऊंची वाढवतात.
0तकडे सगळे मागतात. कुठे इमरजOसी आहे . लोकांना .ास होतो. 0तकडे तुEह/ DाधाOय :या. .ास हलका करा. मी तीन
वषा8पासून बोलते. हा नाला नगरोcथानमAये घेणार. तीन वषा8पासून मी प.dयवहार करते. आता परत क मशनर साहे बांनी
सांRगतले पावसाwयानंतर lयावेळी शतलनगरमAये पाणी भरायला नाह/ पा हजे. तुEह/ नाह/ तर/ अरे जमेOट करा.
हIरJचंK आमगावकर :मा. सभापती साहेब मला स_शन पंप ब:दल मत बोलायचे आहे . न+वन वॉड8*या हशोबाने मी पाहणी केल/
आहे . बkयाच ठकाणी पाणी बाहे र 0नघू शकत नाह/. आयडीयल पाक8ला आपZयाला एक पंप लागणार आहे . Dतापनगरला
एक पंप लागणार आहे.
म ल8न Mडसा :पण
ू 8 मरा भा दर Bे.ात िजथे िजथे पाणी भरते 0तथे तुEह/ पंप ठे वा.
हIरJचंK आमगावकर :टायमावर पंप नसणार मग रा.ीचे lयांना उठवावे लागणार प हल/च Mडटे ल :यावी लागणार.
संभाजी पानप¥टे (उपाय_
ु त) :पाणी कुठे कुठे साचते cयाची याद/ आम*याकडे आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :मरा भा दर शहरामAये िजकडे िजकडे पाणी साचते तुEह/ cया*यात तरतूद करा. 0तकडे पंप ठे वा अशी आमची
मागणी आहे.
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(सभागह
ृ ात गXधळ)
Dकरण &. 28 :मनपा, Bे.ात पावसाळया दरEयान साचणाkया पावसा*या पा1याचा उपसा करणेकामी +व+वध Bमतेचे स_शनपंप
परु वठा कामा*या 0न+वदांना मंजरू / दे णे.
ठराव &. 28 :Dशासनाने दलेZया गोषवाkयानस
ु ार मरा भा दर महानगरपा लका Bे.ात पावसाwया दरEयान सखल/अ0तसखल
भागात साचणाkया पावसा*या पा1याचा उपसा क!न 0नचरा कर1याकामी +व+वध Bमतेचे स_शन पंप परु वठा करणे कामी
वाटाघाट/ क!न मे. मनोहर „े Mडंग कंपनी या 0न+वदाकाराने खाल/लDमाणे दर कमी केलेले आहेत.
Type of Suction Pump

वाटाघाट/ नंतर कमी केलेले दर

SUCTION PUMP WITH OPERATOR,DEISEL,PETROL ETC.

RS. 481/- PER HRS.

-10HP
-15HP

RS. 527/- PER HRS.

वर/लDमाणे मे. मनोहर „े डींग कंपनी यांनी वाटाघाट/ नंतर सादर केलेZया दरास ह/ सभा मंजरु / दे त आहे . सदर
कामी येणाkया !पये पOनास लB खचा8स आRथ8क व Dशासकyय मंजरु / दे त असून सदरचा खच8 सन 2017-18 या
अथ8संकZपातील वॉड8 साफसफाई/नाले सफाई या लेखा शषा8तून करणेस ह/ सभा मंजरु / दे त आहे.
सुचक :- Cी. राकेश शाह

अनम
ु ोदन :- Cीम. वषा8 भानश
ु ाल/

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
शरद पाट/ल :छ.पती शवाजी महाराज मागा8वर फेIरवाZयावर काह/च कारवाई होत नाह/.
म ल8न Mडसा :माझे म*छ3 माक•ट मरा भा दर रोडवर गेले आहे.
शरद पाट/ल :मरा भा दर Bे. आपण फेIरवाला Bे. Eहणून जा हर क!न टाकू.
Dकाश कुलकणv :सी.डी. साठ3 Dोजे_टर लागेल.
शरद पाट/ल :Dोजे_टरनंतर लाव.ू तुEह/ सगळी दक
ु ान उचलल/ का? कायम व!पी बंद झाल/ का? सीडी दाखवन
ू काह/ होणार
नाह/. आEहाला cयाचे उeर :या.
Dकाश कुलकणv :मा. सभापतीं*या परवानगीने बोलतो. वेळोवेळी आपल/ कारवाई चालू असते. bयावेळी आEह/ उचलतो cयावेळी
आEह/ शु टंग करतो. वेगवेगwया ठकाणी कारवाई चालू असते.
Dेमनाथ पाट/ल :एकदा आपण 0तकडे क लंगडवाले sकं वा शूजवाले एकदा उचलZयावर पOु हा 0तकडे फेIरवाले बसलेच नाह/
पा हजेत. असा आमचा मु:दा आहे . तुEह/ कारवाई करता पण कारवाई केZयावर पOु हा ती dयि_त 0तकडे बसल/च नाह/
पा हजे. ते न बस1यासाठ3 आEह/ कारवाई करायला सांगतो.
Dकाश कुलकणv :आपले Eहणणे बरोबर आहे . आमचे +वधानपण तेच आहे . आपला

टाफ कधी lया +वभागात कधी cया

+वभागात मग मAयंतर/*या काळातले परत येतात.
शरद पाट/ल :आपण बोलZयापासून lया गोƒट/ला sकती दवस झाले ते सांगा.
Dकाश कुलकणv :माग*या वेळेस +वषय काढZयानंतर आEह/ लगेच कारवाई केल/ होती.
शरद पाट/ल :तुEह/ कारवाई केल/. एकदा कारवाई केZयावर पOु हा तुEह/ जाता का?
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Dकाश कुलकणv :आपला जो

टाफ आहे तो एक-.त मळून कारवाई करतात. 1 नंबर वॉड8ला कधी 2 नंबर वॉड8ला कधी 3 नंबर

वॉड8ला.
शरद पाट/ल :तुEह/ आEहाला छ.पती शवाजी महाराज माग8 का खाल/ झाला नाह/ ते सांगा.
जगद/श भोपतराव :Dभाग &. 5 अंतग8त एस.के. टोन जवळ म*छ3वाले बkयाच वषा8पासून बसत होते. मोÄया Dमाणात 0तथे गदÅ
dहायची. „ाफyक dहायची cयामळ
ु े लोकांना खप
ू .ास dहायचा. रोज*या रोज कारवाई क!न संपण
ू 8 उ*चाटन केले.
म ल8न Mडसा :भोपतराव साहे ब मी आभार/ आहे . 0तकडे गदÅ कमी झाल/. „ाफyक रहदार/ चांगल/ सु! आहे.
शरद पाट/ल :तुEह/ कारवाई करतच नाह/ असे मी सांगतो.
जगद/श भोपतराव :आEह/ कारवाई क!न पण
ू 8 सामान ज{त करतो. ते तोडले जाते. cयासाठ3 -Æज*या खाल/ जे गोडाऊन आहे
रोजची कारवाई आहे.
शरद पाट/ल :गा¿या तोडZया तर/ परत जातात.
जगद/श भोपतराव :आपण कारवाई करतोच.
शरद पाट/ल :तुEह/ तोडZया तर/ cया गा¿या 0तकडे जागेवरच येतात.
जगद/श भोपतराव :Eहणून आपण 0नरं तर कारवाई करतो ना.
शरद पाट/ल :कसल/ कारवाई करता. काह/च खाल/ होत नाह/ जसे आहे तसेच आहे.
म ल8न Mडसा :मा. आय_
ु त साहे ब मा½या वॉड8मAये जो म*छ3वाZयांचा Dॉ~लेम आहे . िजथे +वकासकाची जागा आहे मोकwया
आहे िजथे दे खभाल करत नाह/. 0तकडे बसायला :या. आपण शेतकkयांसाठ3 एवढ/ मदत करतो. आर.जी {लॉटमAये मी
सांगन
ू सांगन
ू थकले. भाजी माक•ट लावले आहे तर म*छ3 माक•टपण लावायला :या. sकतीतर/ मोकwया जागा आहे त.
मा½या वॉड8मAये पण आहे त.
शरद पाट/ल :मला पण
ू 8 उeर पा हजे. उपआय_
ु त पOु हा बदल/ झाले आहेत. पOु हा सांगतील मला मा हत नाह/ मी मा हती
काढून घेई न ते आEहाला मा हत नाह/. lया*यावर कोणतीह/ कारवाई होत नाह/. एक दवस कारवाई करतात. शु टंग
काढल/ कy cयांचे काम झाले. कारवाई जशी पा हजे तशी होत नाह/. आEहाला IरझZट काह/च नाह/ ना.
जगद/श भोपतराव :मा. सभापती*या परवानगीने बोलतो, माग*या वेळी पण 0तथे कारवाई केल/. 0तथेच कारवाई करतो. लोढा
पाक8*या इथे खूप फळ +व&ेते होते खूप मोÄया Dमाणात गदÅ झाल/ होती. 0तकडे पो लस बंदोब त होता. आEह/

वत:

कारवाई केल/. cयावेळी फळा सकट माल उचलायला लावले. आTण ते अनाथ आCमाला दान केले. आपण ठोस कारवाई
करायचा Dयcन करतो. bयावेळी

टाफ अdहेलेबल असतो cयावेळी कारवाई करतोच. आTण lया*यापढ
ू े कारवाई होणार

आहे .
म ल8न Mडसा :सर मोठ मोÄया बस पाsक8ग केZया

जातात आTण 0तकडे उघ¿यावर ते लोक अंघोळ करतात. यIु रने_Jन पण

चालू असते. bया गा¿या वापरत नाह/त cया गा¿या वापरत नाह/त cया 0तकडे डंप क¹न ठे वZया आहे त 0तथे पण
Dकरण चालू होते. रा.ी*या वेळी ते Á_स एडी_स येतात मूल/ना कॉलेज*या मुल/ंना चालायला होत नाह/. कूठे ह/
मोकwया जागा दसZया कy बस पाsक8ग होतात. आTण अनdहॉटे ड dहेह/कल 0तकडे असतातच.
मा. आय_
ु त :मा. सभापती महोदय सव8 सद यांनी bया काह/ सच
ु ना sकं वा DJन मांडले +वशेषत: पाट/ल साहे बांचे अनRधकृत
फेIरवाला संदभा8त आहे . आTण मॅडमचे बसेस पाsकpग ब:दल आहे . lयामAये एकाच गोƒट/ची .ट
ू / जाणवते तो Eहणजे
समOवयाचा अभाव लॅ क ऑफ कोऑMड8नेशन जो आपला DJन आहे cया*यामAये सातcयाने कारवाई करतात असे
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भोपतराव बोलले. फेIरवाला हा असा DJन आहे . कुठZयाह/ मोÄया शहरामAये मरा भा दरमAये sकं वा अOय. Eहणा तो
तुEहाला सहजासहजी घालवता येणार नाह/. Eहणून कYK शासनाने नॅशनल हॉकस8 पॉ लसी ÁाÃट केल/ आहे . मी आZयावर
चौकशी केल/ तेdहा समजले कy cया पॉ लसी धोरणाDमाणे मरा भा दर महानगरपा लकेने तयार केले cयाला कुठZयाह/
तkहे ची माOयता नाह/. कYKाने टाईमलाईन दल/ होती.

थायी आTण अ थायी फेIरवाले चल आTण अचल lया संÀेDमाणे

कुठZया कुठZया Bे.ात फेIरवाला झोन आहे ना फेIरवाला झोन आहे . cयांना फायनल माOयता दे णे अपे§Bत होते.
साधारणत: 2015 *या अखेरपयpत महानगरपा लकेकडून ह/ कारवाई होणे अपे§Bत होते cयाची आपण चौकशी क!. lया
dय0तIर_त फेIरवाZयावर सातcयाने कारवाई करावी लागेलच cयाला कुठलाह/ पया8य नाह/. +वशेषत: छ.पती शवाजी
महाराज माग8 रोडवर bया पAदतीने फेIरवाले बसतात ते मी परवाच पा हले. lया सव8 ठकाणी सातcयाने कारवाई
कर1यासाठ3 संबध
ं ीत Dभाग अRधकार/ंना लागोलाग सुचना दZया जातील. आपल/ जी टम आहे आTण टमवक8 Eहणून
आपण lयापव
ू v काम केले आहे अशा टमवक8 Dमाणेच काम क!न हा जो फेIरवाZयाचा DJन आहे cया*यावर सोZयश
ू न
शोधावे लागेल.
शरद पाट/ल :साहे ब आपण फेIरवाZया*या काय:याची गोƒट केल/ हे पा हजे ते पा हजे माझे तर

पƒट Eहणणे आहे कy lया

त&ार/ आEहाला करायलाच नको. िजथे न+वन र ता बनतो 0तथे फेIरवाले बसतात मग Dभाग अRधकार/ काय
ऑsफसमAये एसीमAये बसायला दले आहे का? िजकडे न+वन र ते बनले 0तकडचे फेIरवाले उचलायला काय .ास आहे.
म ल8न Mडसा :नॉट ओनल/ रोड

कायवॉकवर बघा.

कायवॉकवर सकाळी चालायला र ता नाह/. हे दस
ु र Dकरण चालू झाले

आहे . कॉलेजची मल
ु सकाळी 6.00 वाजता जातात cयांना चालायला र ता नाह/. लोक

कायवॉकवर झोपन
ू राहतात.

शरद पाट/ल :तुEह/ आEहाला सांRगतले पण lया*यावर काह/च 0नण8य होत नाह/. Eहणजे Dcयेक मट/ंगला आEह/ इथे येऊन
बोलायचे का? अRधकाkयाने माईकवर बोलायचे आTण इथे येऊन बसायचे.
मा. आय_
ु त :असे पढ
ु *या मट/ंगला होणार नाह/. आEह/ सातcयाने Çयापव
ू v कारवाई करत होतो.
वषा8 भानश
ु ाल/ :साहे ब िजथे िजथे मोठा कॉE{ले_स झाला cया*या न_
ु कडमAये खाऊगZल/ झाल/.
Dेमनाथ पाट/ल :मा. सभापती महोदय, मागे आपण एक इिजं0नअर लोकांचा ठराव केला होता. मानधन वाढवन
ू दले पण cयांना
अजून कामावर !जु केले नाह/. संबध
ं ीत अRधकाkयांनी खल
ु ासा करावा कy cयांना का वक8ऑड8र दे त नाह/. cयांना
मुदतवाढ दे ऊन मानधन वाढवले आहे.
मा. आय_
ु त :मानधनावर घे1याचा ठराव झाला आहे . सAया ती फाईल मा. आय_
ु त महोदयांकडे सबमीट आहे . cया*यावर जो
0नण8य होईल तो पढ
ु *या सभेला… 10 इिजं0नअर आहे त पैकy 4 जणांनी इंड „/यल कोटा8त जाऊन

थगीती आणलेल/

आहे . उव8र/त 6 जणांचा +वषय आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :आपZयाकडे जे ठे का पAदतीवर कामावर !जू होते cयां*या मुदतवाढ/चा +वषय आला. cयांना आपण मुदतवाढ
पण दल/ आहे . cयांना कामावर !जू का करत

नाह/ cयाचे कारण सांगावे, +वषयप-.केवर +वषय आला होता.

मा. उपाय_
ु त (म.ु ) :+वषयप-.केवर +वषय हा आधी*या वेळेस होता मद
ु तवाढ/साठ3 +वषय आला नdहता. +वभागाने मागणी नXदवल/
नdहती कy lयां*या सेवेची आपZयाला गरज आहे . bयावेळी आपण ¿यू Dो सजर ऑफ लॉ फॉलो करायला लागलो नंतर
+वभागाने मागणी केल/. cयानंतर Dशासनाने मुदतवाढ/साठ3 गोषवारा

थायी स मतीकडे दलेला नdहता आपण “ज”

खाल/ D ताव क!न माOयता दल/ आहे.
Dेमनाथ पाट/ल :Dशासनाने +वषय दलेला आहे.
मा. उपाय_
ु त (म.ु ) :Dशासनाने +वषय दलेला नाह/.
D. नगरसRचव :सभापतींकडे 0नवदे न दलेले आहे . cया 0नवदे ना*या अनष
ं ाने सभापतींनी तो +वषय घेतला होता.
ु ग

¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉ¦ÉÉ Ênù. 08/06/2017

{ÉÉxÉ Gò. 24

Created byDK/PP

म ल8न Mडसा :मा. सभापती साहे ब, dहेकेशन संपत आल/ पढ
ु *या आठव¿यापासून शाळा सु! होणार आहे . तर Dcयेक
+व:याÈया8ला कE{लसर/ आधारकाड8 सबमीट करायचे असते. अजून पयpत sकती तर/ मल
ु ांचे आधारकाड8 बनलेले नाह/त.
गेZया 3-4 म हOयांपासून ते बंद आहे . तर {ल/ज Iर_वे ट आहे कy, हे सYटर चालू करा. इम8जOसी आहे. काह/ शाळा तर
तीन वषा8*या मुलांचे ॲड मशनसाठ3 आधारकाड8 मागतात. मी आज मा. आय_
ु तांना प. दे णार आहे . तर इ मिजएटल/
टाट8 करा.
Dेमनाथ पाट/ल :आपZया सहा Dभाग स मcया आहे त. 0तकडे सहा कYKे उघडल/ तर/ बस होतील.
शरद पाट/ल :आपले काय8कार/ अ भयंता Cी. खांबीत साहे ब lयां*या मातोCींचे 0नधन झालेले आहे . cयामुळे बांधकाम
+वभागाचे कोणी नसZयामुळे पढ
ु /ल +वषय तहकुब ठे व1यात येत आहेत व ह/ सभा सोमवार द. 12/06/2017 रोजी
दप
ु ार/ 3.00 वाजता घे1यात यावी अशी +वनंती करतो. Cी. राजु भोईर lयांचे वडील lया महापा लकेचे माजी नगरसेवक
कै. यशवंत केशव भोईर lयांचे दे हवासन झालेले आहे . तसेच काय8कार/ अ भयंता lयां*या मातोCींचे 0नधन झालेले आहे
cयांचा मी शोकD ताव मांडत आहे.
द:ु खवटा व सभा तहकुब ठराव 29 :काय8कार/ अ भयंता Cी. खांबीत साहे ब lयां*या मातोCींचे 0नधन झालेले आहे . cयामळ
ु े बांधकाम +वभागाचे
कोणी नसZयामुळे पढ
ु /ल +वषय तहकुब ठे व1यात येत आहेत व ह/ सभा सोमवार द. 12/06/2017 रोजी दप
ु ार/ 3.00
वाजता घे1यात यावी अशी +वनंती करतो. Cी. राजु भोईर lयांचे वडील lया महापा लकेचे माजी नगरसेवक कै. यशवंत
केशव भोईर lयांचे दे हवासन झालेले आहे . तसेच काय8कार/ अ भयंता lयां*या मातोCींचे 0नधन झालेले आहे cयांचा मी
शोकD ताव मांडत आहे.
सुचक :- Cी. शरद पाट/ल

अनम
ु ोदन :- Cीम. वषा8 भानश
ु ाल/

ठराव सवा8नम
ु ते मंजरु
सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
मा. सभापती :आजची सभा तहकुब कर1यात येत आहे.
(सभा संप1याची वेळ 12.30 वाजता)

सह/ /सभापती
थायी स मती
मरा भा दर महानगरपा लका
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