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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २५६ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २१/१२/२०१६        वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
२१/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
५) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
६) मा.नेटके सुमन राज  
७) मा.वाबळे संजय म हारराव 
८) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
      यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.लांडे-मु यलेखापाल, 
मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.लडकत,मा.घोडे,मा.र पारखी-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे-

पशुवै क य अिधकार ,मा.आगळे- शासन अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.देशमुख 
वै क य अिध क (वायसीएमएच) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

घेणेत आले –  
 
वषय .१७९) िनगड  पेठ .२३ जलशु करण क ासाठ  व प लोर न वायु पुर वणेबाबत... 
 

वषय .१८०) भाग .४७ मधील टलाईट यव थेच ेनुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेबाबत... 

वषय .१८१) िनगड  गावठाण भाग .१३ म ये महाराणा ताप यां या पुत याला मेघडंबर  व 
अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 

वषय .१८२) भाग .२० म ये बळवंत नगर, ीराम कॉलनी व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी 
प तीने डांबर करण करणेबाबत...  

वषय .१८३) भाग .१७ से. .२८, ए.ड .सी. प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 
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वषय .१८४) भाग .१९ म ये सिमर लॉ स ते कवळे गावापयतचा र ता हॉटिम स प तीन 
वकिसत करणेबाबत... 

वषय .१८५) भाग .१५ म ये आकुड  द वाड  मधील र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 
वषय .१८६) यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेकामी 

आव यक असलेले संल नीकरण शु क अदा करणेबाबत... 
वषय .१८७) पुणे व पंपर  िचंचवड मनपास भेट व बैठकांकर ता केले या वाहन यव थेकर ता 

आले या खचास काय र मा यता घेणेबाबत... 
वषय .१८८) पुणे ज हा दौरा करणेकामी केले या वाहन यव थेसाठ  आले या खचास मा यता 

घेणेबाबत... 
वषय .१८९) औषध फवारणी करणेबाबत... 
वषय .१९०) औषध फवारणी करणेबाबत... 
वषय .१९१) ड जटल रे डओ ाफ  िस ट मबाबत... 
वषय .१९२) मतदार या ा छपाईबाबत... 
वषय .१९३) मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक संच खरेद बाबत... 
वषय .१९४) मनपाचे िनवडणूक वभागाकर ता आव यक संगणक यं णा खरेद बाबत... 
वषय .१९५) मनपाचे नगरसिचव व इतर वभागांसाठ  टोनस व ंटरचे पेअर पाट खरेद बाबत... 
वषय .१९६) मनपा अंतगत कासारवाड  फेज- क रताचे मैलापाणी पंपहाऊस-दापोड  व फुगेवाड  

पंपहाऊसचे वा षक चालन देखभाल व दु ती करणेबाबत.... 
वषय .१९७) महानगरपािलका ह तील ४१ मशानभुमी/दफनभुमीत ठेकेदारामाफत काळजीवाहक 

पुर वणेचे कामकाजास मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय .१९८) यशवंतराव च हाण मृित णालयातील एक त मानधनावर काम करणा-यांना 

मुदतवाढ देणेबाबत... 
वषय .१९९) तरतुद  वग करणेबाबत... 
वषय .२००) िन.नो. .९/११/२०१६-१७ मधील अ. .३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  

िमळणेबाबत... 
वषय .२०१) व वध साईजचे ले स बॅनसचे कामकाज करणेबाबत... 
वषय .२०२) क भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई 

करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .२०३) मनपाचे िचखली मै.शु.के. अंतगत येणा-या मैलापंप हाऊसेसचे वा षक चालन देखभाल  

व दु ती करणेबाबत.... 
वषय .२०४) मनपाचे िचंचवड भाटनगर मै.शु.के. अंतगत येणा-या मैलापंप हाऊसेसचे वा षक चालन 

देखभाल व दु ती करणेबाबत.... 
वषय .२०५) व छ महारा  अिभयान अंतगत द. २६ ऑ टोबर २०१६ रोजी व छ सव ण २०१७  

या वषयी झाले या खचास मंजूर  िमळणेबाबत... 
वषय .२०६) दापोड  िनगड  र यावर सी.एम.ई. दापोड  येथील चौकात सबवे याकामी क प  

यव थापन स लागार नेमणुक बाबत... 
वषय .२०७) मनपाचे अिधकार /कमचार  व सव वभागाचे E-MAIL-ID नुतनीकरण करणे व मनपाचे 

संकेत थळाकर ता Secure Socket Layar (SSL) चे नुतनीकरण करणेबाबत... 
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वषय .२०८) मनपाची वेबसाईट हो ट करणेबाबत... 
वषय .२०९) ांतीवीर चापेकर मारक ितस-या ट याचे .५०.०० लाख खचास मा यता  

िमळणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२१०) तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव... 
वषय .२११) वा तु वशारद हणून नेमणूक करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर 

यांचा ताव... 
वषय .२१२) थेरगाव बोट लब येथील िमनी टॉय चाल वणेस देणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय .२१३)फ े य कायालयातील कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.स वता 
साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२१४) मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर नेमणुक करणेबाबत- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२१५) मानधनावर नेमणुक बाबत - मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२१६) पधा पर ा क ात लागणार  पु तके खरेद  करणेबाबत – मा.वैशाली जवळकर, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय .२१७)पु तके उपल ध क न देणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव...  

वषय .२१८) वॉल साईन बनवून घेणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव...  

वषय .२१९) इं दरानगर यायाम शाळेकर ता यायाम सा ह य खरेद  क न िमळणेबाबत - 
मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय .२२०) म हला व बालक याण योजनांची मा हती घेणेकामी महापािलकांची भेट आय़ोजन 
करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव...  

वषय .२२१) महानगरपािलके या भ व य िनवाह िनधी या कामासाठ  क स टंट या नेमणूक बाबत 
- मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .२२२) कामगार क याण वभागाकड ल लेखािशषावर ल खचास मा यता देणेबाबत-मा.वैशाली 
जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .२२३) . .९ संभाजीनगर येथील साई उ ानातील बहुउ शेीय इमारतीतील क ाचे नामकरण 
करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 

वषय .२२४) शेवाळेवाड  ामपंचायतीस टँकर ारे पाणीपुरवठा करणेबाबत... 
वषय .२२५) िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणी सं हालयाचे ठकाणी मानधनावर पदांची भरती  

 करणेबाबत – मा.सुमन नेटके, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
वषय .२२६) तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .२२७) इ भागाअंतगत येणा-या झोपडप ट म ये जलिनःसारण वषयक कामे करणे या 

कामाचे वाढ व खचाचे मा यतेबाबत... 
वषय .२२८) अ भागातील जलिनःसारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प तीने साफसफाई 

करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव...  
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वषय .२२९) डे वस कप (लॉन टेिनस) पधा आयोजनाक रता आिथक सहा य अदा करणेबाबत... 
वषय .२३०) घरोघरचा कचरा गोळा क न मोशी कचराडेपो येथ ेवाहतुक क न टाकणेबाबत... 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  

 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  

  
ज मू का मरमधील पा पोर येथे दहशतवा ांनी केले या ह यात शह द झालेले ला स नाईक 

सौरभ नंद कशोर फराटे, िसताबाई व णू पवार यांचे दुःखद िनधन झाले अस याने यांना सभेत 
ांजली वाहून सभा गु वार द.२२/१२/२०१६ रोजी द.ु१२.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

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

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 
 
मा.सभापती – गु वार द.२२/१२/२०१६ रोजी द.ु१२.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २५६ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २१/१२/२०१६ ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक - २२/१२/२०१६             वेळ – दुपार  १२.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २१/१२/२०१६ ची तहकुब 
सभा गु वार, दनांक २२/१२/२०१६ रोजी दुपार  १२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
  

१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम   -  सभापती 
२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
३) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

 
      यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य 
वै क य अिधकार ,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.दुधेकर-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.माने,मा.खोसे,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.कांबळे-िश णािधकार  (मा यिमक), मा.आवार - शासन अिधकार  
(िश ण मंडळ),मा.जंुधारे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.र पारखी,मा.घुब,े 
-कायकार  अिभयंता,मा.जगदाळे- .कामगार क याण अिधकार ,मा.बुरस-ेमु य अिभयंता,पीएमपीएमएल 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस यान ेसदर सभा  

         शु वार दनांक २३/१२/२०१६ रोजी दुपार ४.०० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 

  सभापती 
 थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
            पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २५६ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक २१/१२/२०१६ व २२/१२/२०१६ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - २३/१२/२०१६             वेळ – दुपार  ४.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २२/१२/२०१६ ची तहकुब 
सभा शु वार, दनांक २३/१२/२०१६ रोजी दुपार  ४.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

  
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
३) मा.काळे वमल रमेश 
४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
६) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
७) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
८) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
९) मा.नेटके सुमन राज  
१०) मा.वाबळे संजय म हारराव 
११) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
      यािशवाय मा. दलीप गावडे-सहआयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.लांडे-
मु यलेखापाल,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.माने, 
मा.खोसे,मा.दंडवत,ेमा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर-सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा 
स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे-िश णािधकार  (मा यिमक),मा.आवार - शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ),मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.इंगळे,मा.तांबे, 
मा.च हाण,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे,मा.घुबे
-कायकार  अिभयंता,मा.कदम- शासन अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.माने- वभागीय 
अिधकार , पीएमपीएमएल,मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
दनांक १३/१२/२०१६ व दनांक १५/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

मांक-२५५) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
---------- 
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ठराव मांक - १९२५०      वषय मांक - १ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१६९४/२०१६ द.१५/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .१ अ वये  सन 
२०१५-१६ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत हषद अपा. पासून बौ नगर पयत ७५० िम.मी. यासाची 
जुनी गु व निलका बंदक न नवीन गु व निलका टाकणकेामी  मे. ी  कॉ ॅ टर िन वदा र कम 

.१,००,८३,९२४/- (अ र  र. . एक कोट  याऐंशी हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा २६.५०% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७७,८२,२६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यां याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५१      वषय मांक - २ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७६४/१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/49/2016-2017 अ वये भाग .५ जाधववाड  
म ये र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.पी.जी. क शन िन.र. .46,21,849/- (अ र  
र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 15.40% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .41,05,588/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५२      वषय मांक - ३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७५८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
वषय - भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य  

 वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९२५३      वषय मांक - ४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८५/१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील  मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे  

 व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५४      वषय मांक - ५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८६/१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  

 उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणबेाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५५      वषय मांक - ६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७८७/१६ द.२९/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/6/2016-17 अ वये  पंपर  िचंचवड शहरात व छ 
भारत अिभयान अंतगत ठक ठकाणी व छतागृहे बांधणेकामी (फ े य कायालय) मे.राहूल 
क शन िन.र. .1,40,05,602/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार सहाशे दोन  फ ) 
पे ा 16.66% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,22,55,882/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५६      वषय मांक - ७ 
दनांक – २३/१२/२०१६       
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
वषय - सन २०१६-१७चे अंदाजप क तरतूद वग करणबेाबत... 
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वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९२५७      वषय मांक - ८ 
दनांक – २३/१२/२०१६       
सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक–मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव... 
वषय - तरतूद वग करणाबाबत... 

वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९२५८      वषय मांक - ९ 
दनांक –२३/१२/२०१६      वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वशैाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३९/१६ द.५/१२/२०१६  
वषय - भाग .४९ गु नानकनगर व इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व  

 उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२५९      वषय मांक - १० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१८३५/१६ द.२८/११/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२९ अ वये  अ 
े य कायालयातगत भाग .२६ मधील काळभोरनगर, मोहननगर प रसरात पाईप लाईन टाकणे, 

हॉ ह बस वणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी या कामासाठ   मे.बालाजी इं जिनअस यांची 
िन वदा र कम .२८,०१,०७३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार याह र  फ ) पे ा पे ा 
१६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,५४६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२६०     वषय मांक - ११ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३१२/२०१६ 

       द.०६/१२/२०१६  
  मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ओट  वभागातील ॅगर कंपनीच े नादु त मशीन 
Sr.No.ARYN-0034 व ARYN-0035 या दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस खरेद  करणेकामी 
होणारा खच एकूण र. .६,१७,६४३/- च े दरप क (कमी केलेले दर) उ पा दत कंपनी M/s.Draeger 

Medical (India) Pvt.Ltd.,Mumbai यांनी सादर केले होत.े त  वै क य स लागार सिमतीने दो ह  ॅगर 
मशीन या दु तीकामी उ पा दत कंपनीमाफत दे यात आलेल ेदर वकारणेस मा यता दली असुन 
संबंिधत दो ह  मशीन या दु तीकामी थेट उ पा दत कंपनीकडून दु ती या पूण क न घे याची 
िशफारस केली आहे. संबंिधत मशी सची दु ती करणेकामी उ पा दत कंपनीने १००% आगाऊ रकमेची 
मागणी केली आहे. यानुसार ओट  वभागातील ॅगर कंपनीचे नादु त मशीन Sr.No.ARYN-0034 व 
ARYN-0035 ची दु ती (पाटस खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Draeger Medical 

(India) Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता थेट प दतीने करणे, 

उ पा दत कंपनीने मागणी केलेनुसार यांना १००% आगाऊ र कम देणे व सदर मशीन दु तीकर ता 
होणारा खच एकूण र. .६,१७,६४३/- (अ र  र. .सहा लाख सतरा हजार सहाशे ेचाळ स फ ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६१     वषय मांक - १२ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३११/२०१६ 

       द.०६/१२/२०१६  
  मा.आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स रे वभागातील अॅलजर कंपनीचे नादु त ८०० 
एम ए ए स रे मशीन या दु तीकामी आव यक पाटस व त ेपाटस खरेद  करणेकामी होणारा खच 
एकूण र. .५,६७,३६७/- चे दरप क उ पा दत कंपनी M/s. Allengers Medical Systems LTD.,Chandigarh 

यांनी सादर केले होते. त  वै क य स लागार सिमतीने ८०० एम ए ए स रे मशीन या दु तीकामी 
उ पा दत कंपनीमाफत दे यात आलेले दर वकारणेस मा यता दली असुन संबंिधत मशीन या 
दु तीकामी थेट उ पा दत कंपनीकडून दु ती या पूण क न घे याची िशफारस केली आहे. 
संबंिधत मशीनची दु ती करणेकामी उ पा दत कंपनीने १००% आगाऊ रकमेची मागणी केली आहे.  
यानुसार ए स रे वभागातील अॅलजर कंपनीचे नादु त ८०० एमए ए स रे मशीनची दु ती (पाटस 
खरेद  + दु ती) संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s. Allengers Medical Systems LTD., Chandigarh यांचेकडून 
िन वदा न मागवता करारनामा न करता थेट प दतीने करणेस, उ पा दत कंपनीने मागणी केलेनुसार 
यांना १००% आगाऊ र कम देणेस व सदर मशीन दु तीकर ता होणारा खच एकूण 
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र. .५,६७,३६७/- (अ र  र. .पाच लाख सदुस  हजार तीनशे सदुस  फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६२      वषय मांक - १३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/१/का व/९४/२०१६ द.७/१२/२०१६  
वषय – को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ बाबत... 

वषय मांक १३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९२६३      वषय मांक - १४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७७/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .१३ अ वये . .३० 
मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी म.ेसिचन इले क स 
िन.र. .5,99,967/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार नऊशे सदुस  फ ) पे ा 6.67% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६४      वषय मांक - १५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७३/२०१६ द.८/१२/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .0३ अ वये . .६ 
मधील मोशी,बो-हाडेवाड ,डुडुळगांव व प रसरातील न वन होणा-या र यावर दवाब ीची यव था 
करणेकामी मे. वमलाई इले.काप  िन.र. .11,48,991/- (अ र  र. .अकरा लाख अ ठेचाळ स हजार नऊशे 
न या णव फ ) पे ा 21.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२६५      वषय मांक - १६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७६/२०१६ द.८/१२/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .14 अ वये . .३२ 
मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी म.ेसिचन इले क स 
िन.र. .5,99,802/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार आठशे दोन फ ) पे ा 7.14% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६६      वषय मांक - १७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४७५/२०१६ द.८/१२/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .6-2016/17 मधील अ. .7 अ वये . .३६ 
मधील मु य चौकात हायमा  दवे बस वणे व नुतनीकरण करणेकामी मे. वमलाई इले.काप . 
िन.र. .5,99,520/- ( अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार पाचशे वीस फ ) पे ा 22.01% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६७      वषय मांक - १८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/ व/जा/३७५/२०१६ द.६/१०/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 इ भाग व ुत वभाग दघी काय े ातील करसंकलन, दवाखाना, यमाईनगर मशानभुमी व 
पर सरातील टलाईट क रता वीजपुरव याचे वीज िमटर म.रा. व. व.कं.िल यांस र. .१३,८००/- 
(अ र  र. . तेरा हजार आठशे फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२६८      वषय मांक - १९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/५/का व/४५२/२०१६ द.६/१२/२०१६  
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .24 अ वये  फ़ े य 
कायालयातील िनगड  गावठान उपवीभाग भाग .११ यमुना नगर प रसरातील आव यक ठकान या 

ेट लाईट द याचंे नुतिनकरन करणेकामी (९१६/१७) मे.सनशाईन इले.िन.र. .7,00,252/- (अ र  

र. .सात लाख दोनशे बाव न फ ) पे ा 19.66% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२६९      वषय मांक - २० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२८/२०१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .६ अ वये 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व वध वातानुकुलन यं े व जलिशत यं े यांची वा षक प दतीने 
देखभाल दु ती  करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.आनंद रे जरेशन िन.र. .१७,९९,१२९/- 
(अ र  र. .सतरा लाख न या नव  हजार एकशे एकोणतीस फ ) पे ा १२.३०% कमी या ठेकेदारा  
बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७०      वषय मांक - २१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३५२/२०१६ द.६/१२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/9/2016-17 अ वये इ भागातील .७ व ३१ 
मधील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल व दु ती करणेकामी  M/s.SANJAY 

CONTRACTOR   िन.र. .22,49,770/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Seven Hundred 

Seventy Only)    पे ा  6.00% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .22,20,523/- पयत काम 

क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.  या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  

देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९२७१      वषय मांक - २२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३५१/१६ द.६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/6/2016-17 अ वये िचखली मैलाशु दकरण 
क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  व हरगुडेव ती प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर 
निलका टाकणेकामी   M/s. BAHIRAT BROTHERS   िन.र. .22,49,788/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Forty 

Nine Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) पे ा 28.51% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .16,88,792/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक   दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.   या याबरोबर  करारनामा करन 
घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७२      वषय मांक - २३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१४/१६ द.१३/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०९/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ मधील 
फुगेवाड  मशानभूमी व दापोड  दफनभूमी मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.समीर 
ए टर ायझेस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र कम पये पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) 
पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,४१२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७३      वषय मांक - २४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१३/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ म ये 
फुगेवाड , कासारवाड  येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.समीर ए टर ायझेस 
िन.र. .९,८०,३९२/-(अ र  र कम पये नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या णव फ ) पे ा १०.००% 
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कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७४      वषय मांक - २५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०६/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१८/२०१६-१७ अ वये भाग .६० सांगवी 
मधील व वध भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ए.आर.नायडू 
िन.र. .१८,६६,९३९/- (अ र  र कम पये अठरा लाख सहास  हजार नऊशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 
८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९३,६६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७५      वषय मांक - २६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०८/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२६/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६० म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 

मे.ए.आर.नायडू िन.र. .१६,८०,५००/- (अ र  र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार पाचशे फ ) पे ा 
८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,१४,५४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२७६      वषय मांक - २७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९७/१६ द.८/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४२/२०१६-१७ अ वये भाग .३८ नेह नगर 
येथे मशानभूमी मागील ना याची बेड ंग क न वॉल बांधणेकामी मे.ड  एम ए टर ायझेस (नानकानी) 
िन.र. .२१,००,४०८/- (अ र  र कम पये एकवीस लाख चारशे आठ फ ) पे ा २१.९६% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,२१,११६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७७      वषय मांक - २८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०७/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५०/२०१६-१७ अ वये भाग .६० मधील 
सांगवी गावठाण येथील गटस दु ती करणेकामी म.ेए.आर.नायडू िन.र. .११,२०,२२२/- (अ र  र कम 
पये अकरा लाख वीस हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा ८.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 

दराने र. .१०,७६,२५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७८      वषय मांक - २९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०५/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०३/२०१६-१७ अ वये भाग .६० मधील 
चं मणीनगर येथील सरफेस गटस दु ती करणेकामी म.ेआ द यराज असोिसए स 
िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 
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११.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२७९      वषय मांक - ३० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०९/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२७/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी भाग 
.५८ कृ णानगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी 

इ ा चर ा.िल. िन.र. .९,८०,१५२/- (अ र  र कम पये नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे बाव न 
फ ) पे ा ११.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,१०,२९२/-  पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८०      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१०/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१५/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी भाग .५८ 
आदशनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा चर 
ा.िल. िन.र. .९,७५,११७/- (अ र  र कम पये नऊ लाख पं याह र हजार एकशे सतरा फ ) पे ा 

११,५६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,०५,५१३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२८१      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३११/१६ द.९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६१/२०१६-१७ अ वये गणेशनगर येथील 
कॉलनी .१ ते १५ मधील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .१३,९६,०९९/- (अ र  र कम पये तेरा लाख या णव हजार न या नव फ ) पे ा १२.५८% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१२,८१,४९३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८२      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६२८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .34 अ वये भाग 
.५१ मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या र यावर दवाब ी यव था करणेकामी 

मे.कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 
23.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८३      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६१५/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .45 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील दवाखाने यांचे आव यकतेनुसार व ुतीकरण 
करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .3,48,930/- (अ र  र. . तीन लाख 
अ ठेचाळ स हजार नऊशे तीस फ ) पे ा 0.95% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९२८४      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७२०/२०१६ द.  /१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .39 अ वये मनपा या 
ब े ीय कायालयांतगत उ ानात आव यकतेनुसार नवीन पंप बस वणेकामी म.े एन.सी.वाय. 
एंटर ायजेस िन.र. .2,99,949/- (अ र  र. .दोन लाख न या णव हजारनऊशे एकोणपं नस फ ) पे ा 
21.22% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८५      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६१७/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/2016-17 मधील अ. .10 अ वये . .४३ 
मधील शहर  गर ब व तीतील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे. कमल इले क 
एंटर ायजेस िन.र. .10,00,000/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) पे ा 16.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८६      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७२०/२०१६ द.  /१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .46 अ वये भाग 
.५१ ल मणनगर दुगा कॉलनी गणेशनगर अंतगत दवाब ी यव थेत सुधारणा करणेकामी मे. 

सनशाईन इले क स िन.र. .3,50,140/- (अ र  र. . तीन लाख पं नास हजार एकशे चाळ स फ ) 
पे ा 4.33% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२८७      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६८३/२०१६ द.  /१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .5 अ वये ड े ीय 
कायालय क ेतील वाकड उप वभागातील  वाड .४८, ५४ ते ५७ या प रसरात ट -५ व इतर 
फट ंगची दु ती करणेकामी म.े वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .8,99,190/- (अ र  र. . आठ 
लाख न याणणव हजार एकशे न वद फ ) पे ा 11.21% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८८      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६०९/२०१६ द.  /०९/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .33 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागामधील फडर पलरची देखभाल व दु ती करणेकामी 
(सन २०१६-१७) मे.कमल इले क एंटर यजेस  िन.र. .4,19,594/- (अ र  र. . चार लाख एकोणीस 
हजार पाचशे चौ-या णव फ ) पे ा 21.20% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२८९      वषय मांक - ४० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६७३/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .32 अ वये अ े ीय 
कायालयातील भाग .१४ भ  श  प रसरातील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती  करणेकामी 
(१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .3,89,606/- (अ र  र. .तीन लाख एकोणन वद हजार 
सहाशे सहा फ ) पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२९०      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .12 अ वये वॉड .१९ 
मधील आदशनगर प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणेकामी मे. वमलाई 
इले क कॉप रेशन िन.र. .7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा फ ) 
पे ा 19.63% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९१      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६४८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .20 अ वये ड 
भागातील पंपर  उप वभागातील . .४३ ते ४७ मधील शहर  गर ब व तीतील दवाब ी य थेची 

देखभाल दु ती करणेकामी म.े वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .4,49,999/- (अ र  र. .चार लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे न या णव फ ) पे ा 13.97% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९२      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५०/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.५३ मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या र यावर दवाब ी यव था करणेकामी 

मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .9,10,363/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे ेस  
फ ) पे ा 23.68% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२९३      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६७७/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .42 अ वये अ े ीय 
कायालयातील िनगड  ािधकरण  उप- वभगामधील व वध इमारती, णालय व दवाखाने येथील 
व ुत वषयक कामे करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .3,84,777/- (अ र  
र. . तीन लाख चौ-याऐंशी सातशे स याह र फ ) पे ा 15.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९४      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६२३/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .19 अ वये भाग 
.५० मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या र यावर दवाब ी यव था करणेकामी 

मे. कमल इले क एंटर यजेस िन.र. .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 
23.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९५      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६७९/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .43 अ वये वॉड .१८ 
 मधील द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन 
िन.र. .8,24,896/- (अ र  र. .आठ लाख चौवीस हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 23.01% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९२९६      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६२१/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .25 अ वये भाग 
.४३ मधील बॉ सींग हॉल व इतर इमारतीचे व तुीकरण करणेकामी म.ेकमल इले क 

एंटर यजेस िन.र. .4,50,000/- (अ र  र. . चार लाख प नास हजार फ ) पे ा 0.50% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९७      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६८५/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .7 अ वये वाकड 
उप वभागातील वाड .४८, ५४ ते ५७ या प रसरात न याने होणा-या र यांवर दवाब ी यव था 
करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .7,49,997/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे स या नव फ ) पे ा 24.85% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९२९८      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – नगरसिचव कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/१३१४/२०१६ द.१४/१२/२०१६  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
 
 
 
 



24 
 

 
 

ठराव मांक - १९२९९      वषय मांक - ५० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२३/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/54-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय अतगत िचखली तळवडे उप वभागातील दवाब ी यव थे या फडर पलर ची दु ती व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.कमल इले कल एंटर ायजेस िन.र. .7,45,068/-         
 (अ र  र. .सात लाख पंचेचाळ स हजार अडूस  फ ) पे ा 01.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३००      वषय मांक - ५१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२१/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/84-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय अतगत संभाजीनगर उप वभाग मधील िस नलची देखभाल दु ती करणेकामी (सन २०१६-
१७) मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा.िल. िन.र. .3,72,961/- (अ र  र. .तीन  लाख बाहा र हजार नऊशे 
एकस  फ ) पे ा 04.52%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३०१      वषय मांक - ५२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२९/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/57-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभाग मधील िस नलची देखभाल दु ती करणकेामी (सन 
२०१६-१७) मे.जे.पी. ॅ फक एटोमेशन ा.िल. िन.र. .3,72,961/- (अ र  र. .तीन लाख बाह र हजार 
नऊशे एकस  फ ) पे ा 04.52%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३०२      वषय मांक - ५३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२५/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/12-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग .४ 
कृ णानगर मधील भाजी मंडई पर सर व कोयनानगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.क वता एंटर ायजेस िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 
13.21%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३०३      वषय मांक - ५४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८२७/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/64-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग .५ 
जाधववाड  कुदळवाड  मधील नाला दु ती करणेकामी मे.ड .एम. एंटर ायजेस, मनोज ए नानकानी 
िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 27.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३०४      वषय मांक - ५५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९८५/१६ द.१५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१८/२०१६-१७ अ वये . .७ चो वसावाड  
येथील औ ोिगक झोन मधील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह एम.मातेरे इं ा. 
िन.र. .१४,०१,०५६/- (अ र  र कम पये चौदा लाख एक हजार छप न फ ) पे ा १०.०५% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . १३,२३,२६२/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९३०५      वषय मांक - ५६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९८४/१६ द.१५/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९५/२०१६-१७ अ वये . .४८ मधील साई 
तम नगर, पुरंदर कॉलनी प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. 

िन.र. .२३,०८,८२९/- (अ र  र कम पये तेवीस लाख आठ हजार आठशे एकोणतीस फ ) पे ा 
१०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२१,८०,६३१/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३०६     वषय मांक - ५७ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३३७/२०१६ द.१५/१२/१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 
वभागाने यांच े वभागातील े िसनस कंपनीची डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ63 दु त क न 
िमळणेबाबत कळ वले असुन संबंिधत मशीन या दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस खरेद  
करणेकामी उ पा दत कंपनीच ेपाटसच ेअिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांनी 
एकूण र. .५५,४००/- (अ र  र. .पं चाव न हजार चारशे फ ) चे दरप क सादर केल ेअसुन सदरचे 
दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील े िसनस कंपनीच ेडायिलसीस 
मशीन Sr.No.5V5AZQ63 या दु तीकर ता आव यक पाटस उ पा दत कंपनीच े अिधकृत वतरक 
M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता थॆट प दतीने 
यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५५,४००/- (अ र  र. .पं चाव न हजार चारशे फ )  नुसार 
खरेद  करणेस व पाट खरेद  करणेकामी होणा-या खचाला मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३०७     वषय मांक - ५८ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३३६/२०१६ द.१५/१२/१६  
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 
वभागाने यांच े वभागातील े िसनस कंपनीची डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ64 दु त क न 
िमळणेबाबत कळ वले असुन संबंिधत मशीन या दु तीकामी आव यक पाटस व ते पाटस खरेद  
करणेकामी उ पा दत कंपनीच ेपाटसच ेअिधकृत वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांनी 
एकूण र. .२६,७१३/- (अ र  र. .स वीस हजार सातश े तेरा फ ) चे दरप क सादर केल ेअसुन 
सदरचे दरप क वकृत करणॆत आले आहे. यानुसार डायिलसीस वभागातील े िसनस कंपनीच े
डायिलसीस मशीन Sr.No.5V5AZQ64 या दु तीकर ता आव यक पाटस उ पा दत कंपनीच ेअिधकृत 
वतरक M/s.Eskay Dia-med Corporation, Thane यांचेकडून िन वदा न मागवता, करारनामा न करता थॆट 
प दतीने यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .२६,७१३/- (अ र  र. .स वीस हजार सातशे तेरा 
फ ) नुसार खरेद  करणेस व पाट खरेद  करणेकामी होणा-या खचाला मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य 
क याणकार  योजना अंतगत सन २०१६-१७ या आिथक वषात इ.५ वी त ७ वी. या वगात िश ण 
घेणा-या ८२४ पा  मागासवग य व ा याना येक  र. .२०००/- माणे तसेच इ. ८ ते १० वी या 
वगात िश ण घेणा-या ११५९ पा  मागासवग य व ा याना येक  र. .३०००/- माणे िश यवृ ी 
देणे याकामी येणा-या एकुण र. .५१,२५,०००/- (अ र  र. .ए काव न लाख पंच वस हजार फ ) 
तसेच अपा  अजदारांनी अपुण कागदप ांची पुतता के यानंतर पा  ठरणा-या अजादारास हे आिथक 
वष संपेपयत िश यवृ ी मंजुर करणे व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३०८     वषय मांक - ५९ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३३८/२०१६ द.१५/१२/१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या ने रोग 
वभागाच े वभाग मुख यांनी मागणी केलेनुसार,ने रोग-ओट  वभागातील Optikon Phaco Machine Model 

P2MS उपकरणाच े AMC करणेकामी संबंिधत कंपनीच े अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड 
स हसेस ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेले दरप क एकूण र. .५६,१८०/- वकृत करणेत आले आहे. 
ने रोग-ओट  वभागातील Optikon Phaco Machine Model P2MS उपकरणाच े AMC संबंिधत कंपनीच े
अिधकृत स हस ो हायडर मे.टे नोहॅ ड स हसेस ा.िल.,मुंबई यांचेकडून करारनामा क न करणेस 
व सदर AMC साठ  होणारा खच एकूण र. .५६,१८०/-(अ र  र. .छप न हजार एकशे ऐंशी फ ) ला 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९३०९      वषय मांक - ६० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१७/१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/१०८/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६० येथील डा वषयक करकोळ दु तीची व देखभालची काम ेकरणेकामी मे.एस.एस.साठे 

िन.र. .१४,००,३२०/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे वीस फ ) ८.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,४२,४१७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बसेीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३१०      वषय मांक - ६१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१९/१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४१/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६२ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.िशंदे 

क शन िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बाह र फ ) 
पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८८,२३५/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केला अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३११      वषय मांक - ६२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१८/१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१२०/२०१६-१७ अ वये भाग . ४० मधील 
मासुळकर चौक ते साई मं दर पयत र या या दो ह  बाजून े टॉम वॉटर पाईपलाईन टाकणेकामी म.े 
आ द यराज असोिसए स िन.र. . ७,००,०८०/- (अ र  र. .सात लाख ऐंशी फ ) पे ा ९.५०% कमी 
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या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .६,६५,२५१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३१२      वषय मांक - ६३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२०/१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/13/2016-2017 अ वये भाग .४१ मधील मु य 
र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .13,99,319/- (अ र  
र. .तेरा लाख न या णव हजार तीनशे एकोणीस फ ) पे ा 14.70% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. . 12,53,300/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३१३      वषय मांक - ६४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२१/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - . .६१ दापोड  छ पती िशवाजी पुतळा ते बोपोड  पुलापयत र याचे साईडप ट  वाढवून  

 हॉटिम स प तीने डांबर करण करणबेाबत... 
वषय मांक ६४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३१४      वषय मांक - ६५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२२/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - . .६१ दापोड  रे वे गेट ते िशवाजी चौक र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

 करणेबाबत... 
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वषय मांक ६५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३१५      वषय मांक - ६६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२३/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .६२ फुगेवाड , अ ेसन नगर, आनंदवन भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ६६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३१६      वषय मांक - ६७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२४/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग . ६२ कासारवाड  भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ६७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३१७      वषय मांक - ६८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२५/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .६२ दापोड , सुंदरबाग, गणेशनगर भागातील र ते डांबर करण करणबेाबत... 

वषय मांक ६८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३१८      वषय मांक - ६९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२६/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .३७ येथील MIDC मधील र ते वकिसत करणेबाबत... 

वषय मांक ६९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १९३१९      वषय मांक - ७० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/७५९/२०१६ द.१/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/७७ अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर मधील व वध प रसरात न वन ाँम वाँटर लाईन टाकणे व काँ ट पे ह ग करणे 
मे.के.पी.क श स यांना र. .६,९८,७०७/- (अ र  र. . सहा लाख अ या णव हजार सातशे सात) 
पे ा (-) २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२०      वषय मांक - ७१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/७५७/२०१६ द.१/१२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/५० अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर येथील व लभनगर प रसरात र या या आजूबाजुने न वन पे ह ंग लाँक बस वणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ द यराज असोिसएट िन.र. . ६,९९,४२८/- (अ र  र. . सहा लाख 
न या णव हजार चारशे अ ठावीस फ ) पे ा (-) २०.००% कमी या ठेकेदराकडून िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२१     वषय मांक - ७२ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/३१३३/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर ३ म ह यासाठ  स ा 
कायरत असणा-या र ज ार-११ व हाऊसमन- २१ यांना वशेष बाब हणून द.०६/११/२०१६ रोजी १ 
दवस सेवा खंड त क न द.०७/११/२०१६ पासुन द.०५/०२/२०१७ पयत पुढे ३  म हने 
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कालावधीसाठ  सोबत या प  अ मधील र ज ार-११ व हाऊसमन-२१ यांना मुदतवाढ देणेस काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२२      वषय मांक - ७३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७६१/२०१६ द.१/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/९७ भाग .५९ मधील 

जलतरण तलावाचे उवर त कामे करणेकामी मे.के.पी.क श स िन.र. . ७,००,२८०/- (अ र  र. . 
सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा (-) १८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट 
शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२३      वषय मांक - ७४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७७३/२०१६ द.७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८० अ वये भाग मांक 
६१ दापोड  प रसरातील संडास मुता-यांची दु ती करणेकामी मे. व ा एंटर ाय़जेस िन.र. .६,००,०००/- 
(अ र  र. .सहा लाख फ ) पे ा (-) १६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा देश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३२४      वषय मांक - ७५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७७५/२०१६ द.७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/८७ अ वये भाग .५९ 
सांगवी येथे मनपा या व वध काया मासाठ  मंडप यव थ करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस यांना 
र. .७,००,२८०/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशीं फ ) पे ा (-) १४.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२५      वषय मांक - ७६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७७१/२०१६ द.७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/२४ अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.३७ म ये भाग तरावर करकोळ दू तीची देखभालची कामे करणेकामी मे. व ा एंटर ायजेस 

िन.र. .६,९९,३५२/- (अ र  र. . सहा लाख न या णव हजार तीनशे बाव न) पे ा (-) १३.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२६      वषय मांक - ७७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७१४/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो. .२/४४/२०१६-१७ अ वये भाग 
.४० या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बजरंगबली 

क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार चारश े आ ठेचाळ स) 
पे ा (-) १०.१०% कमी या ठेकेदारकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा  
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क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३२७      वषय मांक - ७८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६२५/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/४५ २०१६-१७ अ वये भाग 
.६४ बोपखेल या भागात पाणीपुरवठा व देखभाल दु ती करणेकामी मे.शुभम उ ोग 

िन.र. .४,२०,००३/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार तीन फ ) पे ा (-) १.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२८      वषय मांक - ७९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग –क े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६२९/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/१९ २०१६-१७ अ वये 
पंपर  व ए पायर इ टेट इ.पर सरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.सागर क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार चारशे 
आ ठेचाळ स) पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३२९      वषय मांक - ८० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६३१/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/२० २०१६-१७ अ वये 
भाग .३८ या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर 

क श स िन.र. .५,५९,४४८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार चारश े आ ठेचाळ स) 
पे ा (-) १.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९३३०      वषय मांक - ८१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६३३/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा िन.नो. ं .२/१२ २०१६-१७ अ वये सन २०१६-
१७ कर ता क भागात टँकरने ठक ठकाणी पाणी पुरवठा करणेकामी  मे. े डस वाटर स लायस 
िन.र. .४१९३७५/- (अ र  र. . चार लाख एकोणीस हजार तीनश े पं याह र) पे ा (-) १.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३१      वषय मांक - ८२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६२७/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. ं .२/६ २०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
या भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
िन.र. .५५९४४८/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार चारश ेआ ठेचाळ स फ )  पे ा (-) 
१.००% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा 
आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३२      वषय मांक - ८३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६४५/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/४२ २०१६-१७ अ वये क े ीय 
कायालयांतगत . .३७ ते ३८ व वाय.सी.एम.एच म ये सन २०१६-१७ म ये होणा-या व वध 

काय मा कर ता येणा-या व वध काय माकर ता वनी ेपन व काश यव था करणेकामी मे. मृती 
मंडप पकस अँ ड इले स िन.र. .९३३३४३/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे 
ेचाळ स) यांना (-) ००.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे 

करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 



36 
 

 
 

ठराव मांक - १९३३३      वषय मांक - ८४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६४७/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/५१ २०१६-१७ अ वये क े ीय 
कायालयांतगत . .५८ ते ६४ मधील मनपा तफ सन २०१६-१७ म ये साजरे कर यात येणारे, 
पु यतीथी, उ ाटन समारंभ भूमीपुजन व इतर समारंभासाठ  वनी ेपन व काश यव था करणेकामी 
मे. मृती मंडप पकस अँ ड इले स िन.र. .९,७७,०१७/- (अ र  र. .नऊ लाख स या र 
हजार सतरा फ ) पे ा  (-) ००.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३४      वषय मांक - ८५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/६४३/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१८ २०१६-१७ अ वये क े ीय 
कायालयांतगत सन २०१६-१७ म ये . .६१ ते ६४ मधील संत तुकाराम महाराज यांचे पालखी सोह या 
दर यान तसेच यांचे पालखी सोह या दर यान तसेच गणेश चतूथ  व गणेश वसजन कर ता नद वर ल 
घाट व िमरवणूक मागावर वनी ेपन व काश यव था व सी.सी. कँमेरा यव था करणेकामी मे. मृती 
मंडप पकस अँ ड इले स िन.र. .७,३२,५९०/- (अ र  र. .सात लाख ब तीस हजार पाचशे न वद 
फ ) पे ा (-) ०.९०% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा 
क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३५      वषय मांक - ८६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/५५०/२०१६ द.५/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१ २०१६-१७ अ वये े ीय कायालय अंतगत 

मु य चौकात आव यकतेनुसार सोलर लंकर बस वणेकामी मे.िन लोिनक ाँफ क इ पामेट ा.िल. 
िन.र. .७,७३,१४५/- (अ र  र. .सात लाख याह र हजार एकशे पं चेचाळ स) पे ा (-) २.९८% कमी या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९३३६      वषय मांक - ८७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७३७/२०१६ द.२४/११/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/२७ २०१६-१७ अ वये क भागातील 
िस नलची सन २०१६-१७ कर ता वाष क देखभाल दू ती करणेकामी मे.जे.पी.अँटोमेटेशन ा.िल, 
िन.र. .९,३३,७०४/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे चार) पे ा (-) २.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३७      वषय मांक - ८८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७४३/२०१६ द.२४/११/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१३ २०१६-१७ अ वये . .३९ मधील 
ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची कामे करणेकामी म.े कमल इले ल स 

एंटर ाजस िन.र. .९,३३,५५२/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे बाव न) पे ा (-) 
२२.२५% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे करारनामा क न 
कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३३८      वषय मांक - ८९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/७४०/२०१६ द.२४/११/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/३६ २०१६-१७ अ वये . .३७ मधील 
ट लाईटची सन २०१६-१७ म ये देखभाल दू तीची काम े करणेकामी मे.कमल इले ल स 

एंटर ाजस िन.र. .९३३५३२/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे ब तीस) पे ा (-) 
२२.२८% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे करारनामा क न 
कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३३९      वषय मांक - ९० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – क े य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .क े/लेखा/िन. ./१५/५५२/२०१६ द.५/१०/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या क े य व ुत वभागाकड ल िन.नो. ं .२/१ २०१६-१७ अ वये वाय.सी.एम.एच. 
णालयाम ये सी.सी.ट . ह .यं णेची सन २०१६-१७ कर ता वा षक प दतीने देखभाल दु ती 

करणेकामी मे.टे जेट इले स अँ ड काँ टर िन.र. .४,६३,८२४/- (अ र  र. .चार लाख ेस  
हजार आठशे चोवीस) पे ा (-) १२.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे करारनामा क न कामाचा आदेश  देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४०      वषय मांक - ९१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०५/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - से.नं.18 आकुड  िचखली रोड चे. .3.00 ते 3.750 मधील पाईन रोड डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक ९१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३४१      वषय मांक - ९२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३७४/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - सांगवी कवळे र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  र यातील चर डांबर करणाने व र ता  

 फुटपाथ पूव थतीत करणेबाबत... 
वषय मांक ९२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४२      वषय मांक - ९३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/५०२/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .11 अ वये-फ े ीय 
कायालय अंतगत जाधववाड  ते कुदळवाड  र ता दुभाजकाम ये दवाब ीची सोय करण े २०१६-१८ 
कामी मे.यश इले ो लाईन िन.र.  32,21,275/- (अ र  र. .ब ीस लाख एकवीस हजार दोनशे 
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प याह र फ ) पे ा 22.13% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४३      वषय मांक - ९४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/५०१/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .6 अ वये- . .३३ 
मधील गवळ नगर, शा ीनगर, ीराम कॉलनी इ. व प रसरातील र यावर ल पोल, फट ंग, केब सचे 
नुतनीकरण करणेकामी मे.यश इले ो लाईन िन.र.  56,02,971/- (अ र  र. . छप न लाख दोन 
हजार नऊश ेए काह र फ ) पे ा 22.17% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४४      वषय मांक - ९५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/५०३/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२९ अंतगत र यांवर दवाब ी वषयक काम े करणेकामी मे.सनशाईन इले. िन.र. .30,56,037/-        

( अ र  र. .तीस लाख छप न हजार सदो ीस फ ) पे ा 20.70% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४५      वषय मांक - ९६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/९४२/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/26-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय काय े ातील  मधील शासक य इमारत, दवाखाने इ. ठकाण या वातानुकूलन यं णेचे 
वा षक देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी सन २०१६-१७ मे.एनज  टच िस ट म िन.र. .4,24,157/-
 (अ र  र. .चार लाख चोवीस हजार एकशे स ाव न) पे ा 10.06%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९३४६      वषय मांक - ९७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/९४७/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/28-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी   मधील आव यक ठकाण या  दवाब ी यव थे 
मधील नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक 
कामे करणेकामी सन २०१६-१७ मे. एन के इले कल वकस िन.र. .5,59,625/- ( अ र  र. .पाच 
लाख एकोनसाठ हजार सहाशे पंचेवीस) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४७      वषय मांक - ९८ 
दनांक –२३/१२/२०१६      वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/९४५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/9-2016-17   मधील अ. .1 अ वये फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१ तळवडे पीनगर  मधील आव यक ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील 
नादु त खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे 
करणेकामी सन २०१६-१७ मे.एन के इले कल वकस ् िन.र. .9,32,777/- ( अ र  र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार सातशे स याह र) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४८      वषय मांक - ९९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४७९/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०६/२०१६-१७ अ वये . .२४ ( ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह) येथील लोकमा य हॉ पीटल ते ल मीनगर पयत या उवर त ना याची दु ती 
करणेकामी मे. ीणेश क शन ( ोपा. ल मण फे मल चौधर ) िन.र. .१२,६०,४९३/- (अ र  
र. .बारा लाख साठ हजार चारशे या नव फ ) पे ा २०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. . १०,५४,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
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यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३४९      वषय मांक - १०० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४८०/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४८/०६/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
दशादशक फलक बस वण े व गितरोधक रंग वणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .१३,९९,०९९/- 
(अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार न या णव फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .११,४५,८६२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५०      वषय मांक - १०१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४८१/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८३/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ िचंचवड 
येथे मनपा व छतागहृाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.मयुर मा ती मंगळवेढेकर 
िन.र. .१४,००,३४६/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे सेहचाळ स फ ) पे ा १०.०५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२२,५९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३५१      वषय मांक - १०२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४८२/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५७/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 

िचंचवडगाव येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. मयुर मा ती मंगळवेढेकर 
िन.र. .१४,००,४६०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे साठ फ ) पे ा १०.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२३,१४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५२      वषय मांक - १०३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४८३/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१११/२०१६-१७ अ वये भाग . ५० म ये 
मनपा इमारती, शौचालय, इ. थाप य वषयक दु ती करणेकामी मे. मयुर मा ती मंगळवेढेकर 
िन.र. .१२,६०,५०३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे तीन फ ) पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ११,९१,१७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५३      वषय मांक - १०४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९२/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३९-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४७ काळेवाड  येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी 
मे.लोणावळा क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे 
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छ ीस फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५३,७८१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५४      वषय मांक - १०५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९३/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४१-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४७ काळेवाड  येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम प दतीने 
दु ती करणेकामी म.ेलोणावळा क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. . आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,५३,७८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५५      वषय मांक - १०६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९४/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६७-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४७ काळेवाड  मधील मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग लॉकची दु तीची कामे करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आ द यराज असोिसएटस िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  
र. .सात लाख चौ-याऐंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,०५,८८३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३५६      वषय मांक - १०७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९५/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४७ काळेवाड  म ये थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.आ द यराज 
असोिसएटस िन.र. .८,४०,०१५/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार पंधरा फ ) पे ा १०.००% कमी 
या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५६,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बसेीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५७      वषय मांक - १०८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९६/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९७-२०१६-१७ अ वय े भाग 

.४६ वजयनगर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी मे. अजवानी इ ा चर ा.िल., िन.र.  ८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा ११.४९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ७,४३,७८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५८      वषय मांक - १०९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८९७/१६ द.१३/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५७ पंपळे गुरव येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी म.ेअजवानी इ ा चर ा.िल. िन.र.  ८,४०,३००/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स 



45 
 

 
 

हजार तीनशे फ ) पे ा ११.४९% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .७,४३,७५०/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३५९      वषय मांक - ११० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३३/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१३/२०१६-१७अ वये भाग .५९ मधील 
शाळा इमारतीचे नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े एस.एस.क शन 
(सुव) िन.र. .14,00,360/- (अ र  र कम पये चौदा लाख तीनशे साठ फ ) पे ा 16.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,35,118/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६०      वषय मांक - १११ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३२/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२३/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .५९ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी 

मे.एस.एस.क शन (सुव) िन.र. .16,80,672/- (अ र  र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे 
बा र फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,76,470/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३६१      वषय मांक - ११२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३१/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२९/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ मधुबन 
सोसायट  भागातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एस.एस.क शन (सुव) िन.र. .14,00,560/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे 
साठ  फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,88,235/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६२      वषय मांक - ११३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३०/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३२/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ मधुबन 
येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे एस.एस.क शन (सुव) 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 19.30% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,86,765/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६३      वषय मांक - ११४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३५/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४३/२०१६-१७अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .५८ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे साईराज 

क शन िन.र. .18,67,494/- (अ र  र कम पये अठरा लाख सदुस  हजार चारशे चौ-या नव फ ) 
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पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,90,260/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६४      वषय मांक - ११५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२९/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६०/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ मधील 
अंतगत र यावर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.े एस.एस. क शन (सुव) िन.र. .18,20,728/- 
(अ र  र कम पये अठरा लाख वीस हजार सातशे अ ठावीस फ ) पे ा 24.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,52,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६५      वषय मांक - ११६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३४६/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९९/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .५८ येथील डा वषयक करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे साईराज 

क शन िन.र. .13,97,690/- (अ र  र कम पये तेरा लाख स या नव हजार सहाशे न वदफ ) 
पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,44,708/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 



48 
 

 
 

ठराव मांक - १९३६६      वषय मांक - ११७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३४/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८०/२०१६-१७अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .५८ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे 

साईराज क शन िन.र. .16,08,615/- (अ र  र कम पये सोळा आठ हजार सहाशे पंधरा फ ) 
पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,83,675/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६७      वषय मांक - ११८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३४५/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०१/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी वॉड 
.५८ येथे अंतगत ग यांना कॉ ंट पे ह ंग करणेकामी मे.साईराज क शन िन.र. .9,74,727/- 

(अ र  र कम पये नऊ लाख चौ-याह र हजार सातशे स ावीस फ ) 24.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .7,77,832/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याने अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६८      वषय मांक - ११९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७२३/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .4/3/2016-17अ वये ब े य 
कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवाकर ता ता पुरती व पात वनी ेपण काश, 

जिन  संच व सीसीट ह  यं णेची यव था करणेकामी मे. मुत  मंडप पकर अँ ड इले क स 
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िन.र. .8,99,988/- (अ र  र. .आठ लाख न या णव हजार नऊशे अ याऐंशी फ ) पे ा 0.60% कमी 
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३६९      वषय मांक - १२० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३७/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील दनांक ०७.११.२०१६ ते द. १३.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३७/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७०      वषय मांक - १२१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३८/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील दनांक १४.११.२०१६ ते द. २०.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३८/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७१      वषय मांक - १२२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१३९/२०१६ द.०७/१२/२०१६  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील दनांक २१.११.२०१६ ते  द.२७.११.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१३९/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३७२      वषय मांक - १२३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१४०/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील दनांक २८.११.२०१६ ते द. ०४.१२.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१४०/२०१६ द.०७.१२.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७३      वषय मांक - १२४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६७८/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील अ. .2 
अ वये भाग .३३ गवळ नगर म ये राडारोडा उचलणे व चबर दु ती करणेकामी म.ेसाई भा 
कं शन िन वदा र कम .7,00,073/- (अ र  र. . सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७४      वषय मांक - १२५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८४/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .46 
अ वये भाग . ३६ लांडेवाड  म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा कं शन 
िन वदा र कम . 7,00,073/- (अ र  र. . सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३७५      वषय मांक - १२६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८३/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .61 
अ वये भाग , ३६ लांडेवाड  म ये राडारोडा उचलणे व चबर दु ती करणेकामी म.ेसाई भा 
कं शन िन वदा र कम .7,00,073/- (अ र  र. . सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत  येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७६      वषय मांक - १२७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८२/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .35 
अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये रोड फिनचर करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.एस 
एम कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी ) पे ा 16.33% कमी 
या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत  येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७७      वषय मांक - १२८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७१२/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील अ. .74 
अ वये भाग .३१ दघी म ये डांबर  र ते दु ती करणेकामी म.े ह  एम मातेरे इ ा (इं) 
ा.िल., िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा 10.05% कमी या 

ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत  येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १९३७८      वषय मांक - १२९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७४४/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/21/-2016-17 अ वये भाग 
.२० म ये र टन कॉलनी व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण बी.सी. प तीने डांबर कऱण 

करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ फा ट चर ा. िल. िन.र. .7,93,232 /- (अ र  र. .सात लाख या नव 
हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा -10.05% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३७९      वषय मांक - १३० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७४६/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/66/-2016-17 अ वये भाग 
.२० म ये साईराज कॉलनी व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण बी.सी. प तीने डांबर कऱण 

करणेसाठ   मे. ह .एम. मातेरे इ फा ट चर ा.िल. िन.र. .7,93,232 /- (अ र  र. .सात लाख या नव 
हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा -10.05% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे  अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८०      वषय मांक - १३१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – व तु मु य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/५/का व/५१६/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .2 अ वये-फ े ीय 
कायालय अंतगत कुदळवाड  येथे न याने बांधणेत येणा-या मनपा शाळेचे व ुतीकरण करणेकामी 
मे.एनज  टेक िस टम िन.र. . 27,95,451/- (अ र  र. .स ावीस लाख प यान  हजार चारशे एकाव न 
फ ) पे ा 10.06% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३८१      वषय मांक - १३२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१अ/का व/११७१/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

 पंपर  िचंचवड महानगर पािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन  कामकाजासाठ   

वभाग मुख यां या िनयु या करणेत आले या आहेत.  वभाग मुख, शाखा मुख यांना यापूव  
वेळोवेळ  व ीय अिधकार दान करणेत आले आहेत. परंतु  दवस दवस  महानगरपािलकेचा कामाचा 
वाढता याप व वाढत जाणा-या व तुं या कंमती  वचारात घेता कामकाज काय मतेने जलद गतीने 
पार पाड यासाठ  व ीय अिधकारात वाढ क न वभाग मुख/शाखा मुख यांना दान करणे आव यक 
आहे महारा  महानगरपािलका अिधिनयातील कलम ६८,६९ चे तरतूद नुसार वभाग मुख/शाखा 
मुख यांना तावासोबतचे प  “अ” नुसार व ीय अिधकार दान करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच आरो य कायकार  अिधकार  यांना केवळ र. .१० लाखापयतच अिधकार देणेस तसेच 
सहा यक आयु -नागरव ती वकास योजना वभाग यांना र कम .२५,००,०००/- मयादेपयत या 
योजनां या खचास शासक य व व ीय मा यता देणचेे अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८२      वषय मांक - १३३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९८८/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/३९/२०१६-१७ अ वये भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील रहाटणी मशानभूमीजवळ ल घाट बंधारा फोड याने घाट पा या या पातळ पयत 
वाढ वणेकामी म.ेराहुल क शन िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख, पाचशे साठ फ ) 
पे ा २२.०० ट के कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,४७,०५९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३८३      वषय मांक - १३४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९८९/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९/१६-१७ भाग . ४८ तापक रनगर, ीनगर 
येथील प रसरातील पाथव,े फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस इ याद ंची देखभाल व दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी  मे.आर.बी. पमणानी सी ड हजन िन.र. .१२,५९,५२६/- (अ र  र. .बारा 
लाख, एकोणसाठ हजार, पाचशे स वीस फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .९,९१,८७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८४      वषय मांक - १३५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९०/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२४/१६-१७ भाग .४४ येथील नवमहारा  
शाळेसमोर ल प रसरात फुटपाथ व ॉम वॉटर लाईनची कामे करणेकामी मे.आर.बी.पमणानी सी 
ड हजन िन.र. .१०,९९,५२०/-(अ र  र. .दहा लाख,न या णव हजार,पाचशे वीस फ ) पे ा १८.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,४६,६८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८५      वषय मांक - १३६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९१/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६१/१६-१७ भाग .४६ वजयनगर येथील 
व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा,दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेआर.बी.पमनानी सी ड ह जन िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा 



55 
 

 
 

लाख, वीस हजार, चारश ेअ ठेचाळ स फ ) पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. . १०,२३,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८६      वषय मांक - १३७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९२/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४९/१६-१७ भाग .४५ पपंर  वाघेरे 
गावठान पर सरातील र ते डाबर करन करणेकामी म.े लोनावळा क शन िन.र. .२१,००,२०९/- 
(अ र  र.  एकवीस लाख, दोनश ेनऊ फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१९,७८,०८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३८७      वषय मांक - १३८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९३/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१४/१६-१७ भाग .३० म ये देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी म.ेसुिनल अ णा पा सुयवंशी िन.र. . १३,६९,७४७/- (अ र  र. .तेरा 
लाख, एकोणस र हजार, सातश ेस ेचाऴ स फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१२,६५,६४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९३८८      वषय मांक - १३९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०६/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग . २८ म ये ठक ठकाणी  कलर लॉक बस वणबेाबत... 

वषय मांक १३९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३८९      वषय मांक - १४० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००६/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - . .६ मोशी डुडुळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं २०६ ते गट नं २३१ १८ मी. ड  पी. र ता  

 तयार करणेबाबत... 
वषय मांक १४०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९०      वषय मांक - १४१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००५/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३७/५/१६-१७ अ वये . .६ मोशी येथील 
शाळांची थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.सांडभोर क शन िन.र. . २८,२९,९१२/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख, एकोणतीस हजार, नऊशे बारा फ ) पे ा १८.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. . २४,२९,४२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९१      वषय मांक - १४२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००४/१६ द.  /१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४९/१/१६-१७ अ वये भाग .३२ सँड वक 
कॉलनीम ये ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचे बंद पाईप गटस करणेकामी  मे.सांडभोर क शन 
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िन.र. .६६,२६,८९६/-  (अ र  र. .सहास  लाख, स वीस हजार, आठशे शहा नव फ )  पे ा २३.०१% 
कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .५३,५७,१५०/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बसेीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९२      वषय मांक - १४३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००३/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .४३ कराची चौक ते बी. लाँक १७ पयत या र हर रोडचे डांबर करण करणेबाबत.. 

वषय मांक १४३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३९३      वषय मांक - १४४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००२/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .४३ शगुन चौक पंपर  येथुन साई चौकापयतचा र ता व प रसरातील इतर र ते  

 डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक १४४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९४      वषय मांक - १४५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य  
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००१/१६ द.१६/११/२०१६  
वषय - भाग .४३ शगुन चौक पंपर  ते जमतानी चौका पयतचा र ता डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक १४५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १९३९५      वषय मांक - १४६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९१६/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ३/९९/२०१५-१६  मधील अ. .७ अ वये  भाग 
.३३ गवळ नगर ी राम काँलनी राधानगर प रसरात पाईपलाईन टाकणेकामी मे.पी. ह .देशमुख 

िन.र. .२१,००,३०२/- (अ र  र. .एकवीस लाख, तीनशे दोन फ ) पे ा ५.११% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,९२,६२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९६      वषय मांक - १४७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१९१९/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
वषय-WD4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेबाबत... 

वषय मांक १४७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३९७      वषय मांक - १४८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७१/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - ‘ड’ े ीय कायालयातील भाग .४५ व ५५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक  

 ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणबेाबत... 
वषय मांक १४८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९३९८      वषय मांक - १४९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७०/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय- ‘ड’  े ीय कायालयातील भाग .४६ व  ४७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक  

ठेकेदार  प तीने देखभाल व दु ती करणेबाबत... 
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वषय मांक १४९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९३९९      वषय मांक - १५० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६८/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - ब े य कायालयांतगत . .४९,५०, ५१,५३ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व  

 चबसची देखभाल दु ती करणेबाबत... 
वषय मांक १५०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४००      वषय मांक - १५१ 
दनांक –२३/१२/२०१६      वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११७२/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - च-होली मैलाशु दकरण क ातगत भाग . १ पीनगर तळवडे गावठांण व संततुकाराम  

 नगर प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेबाबत... 
वषय मांक १५१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०१      वषय मांक - १५२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६७/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - वाड .५७ पंपळे गुरव देवकर पाक, ानेश पाक, गांगडनगर, पूजा हॉ पटल जवळ ल र ता  

 व  इतर प रसरातील येथील  जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १५२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०२      वषय मांक - १५३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६९/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - ‘ड’ े ीय कायालयातील भाग .५६ व ५७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक  

 ठेकेदार   प तीने देखभाल व दु ती करणेबाबत... 
 वषय मांक १५३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९४०३      वषय मांक - १५४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७३/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२९/२०१६-१७ अ वये सांगवी/दापोड  
मैलाशु द करण क ातगत भाग .५९ मधुबन, आनंदनगर येथे जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  मे.राहुल क शन  िन.र. .२९,९९,७००/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, न या णव 

हजार सातशे फ )  पे ा १८.८१% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,५७,२२९/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०४      वषय मांक - १५५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – जलिनःसारण 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६६/१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१/७/२०१६-१७ अ वये फ े य 

कायालयातील भाग .२८  मासुळकर कॉलनी, अजमेरा कॉलनी मिधल ेनेज लाईन व चबरची वा षक 
ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी   मे. वशाल िस हल कॉ टर िन.र. .२२,४९,५२१/- 
(अ र  र. .बावीस लाख, एकोणप नस हजार, पाचशे एकवीस फ )  पे ा १८.००%  कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३६,८३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश  

देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९४०५      वषय मांक - १५६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१९१५/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .५९ अ वये  
से. .४,६ येथे व वध ठकाणी ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी  मे. ांजल कोप रेशन 
िन.र. .१३,९९,७०९/- (अ र  र. .तेरा लाख, न या णव हजार, सातशे नऊ फ ) पे ा ९.००% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,३७,४२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०६      वषय मांक - १५७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९४/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१६-१७  मधील अ. .२१ अ वय,े  भाग 
.३५ भोसर  येथील मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसा ी इं जिनअस 

िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०.००% कमी 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८८,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०७      वषय मांक - १५८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९५/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/२०१६-१७  मधील अ. .३७ अ वये,  भाग 
.३५ भोसर  गावठाण मधील शाळा इमारतीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सा ी 

इं जिनअस िन.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस फ ) पे ा ५.५०% 
कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५५,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४०८      वषय मांक - १५९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९६/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१६-१७  मधील अ. .२० अ वये,  भाग 
.५६ वैदूव ती येथील प रसरातील र यावर ल चेस,ख डे,चर इ याद ंची हॉटिम स प तीने दु ती 

करणेकामी (सन २०१६-१७) मे. ल सी क शन ा. िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बारा लाख 
साठ हजार पाचशे चार फ ) पे ा १०.२६% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,८७,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४०९      वषय मांक - १६० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९७/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२०१६-१७  मधील अ. .४१ अ वये,  भाग 
.४५ पंपर  वाघेरे येथील प रसरातील र यावर ल चेस,ख डे,चर इ याद ंची हॉटिम स प तीने 

दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७) मे. ल सी क शन ा. िन.र. .१८,२०,७२८/- (अ र  
र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे अ ठावीस फ ) पे ा १०.२८% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,१५,२३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े

भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१०      वषय मांक - १६१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९८/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .१०२ अ वये,  भाग 
.४४ अशोक िथएटर येथील न याने ता यात येणारे र ते खड मु माचे करणेकामी मे.एस.एस.साठे 

िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १६.००% कमी या  ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .१२,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४११      वषय मांक - १६२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९९९/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .३७ अ वये,  भाग 
.५६ वैदूव ती येथील िमिलटर  ह ने खड मु माचा र ता करणेकामी मे.एस.एस.साठे 

िन.र. .२१,००,७२०/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे वीस फ ) पे ा १६.००% कमी या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५२,८३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  
अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१२      वषय मांक - १६३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०००/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१६-१७  मधील अ. .१०६ अ वये,  भाग 
.४६ म ये राडारोडा उचलणेची कामे करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.आर.बी.पमणाणी, सी ड ह जन िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 

पे ा २४.९४% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,०३,८२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४१३      वषय मांक - १६४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७१३/१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .२/७८/२०१६-१७ मधील 

अ. .६३ अ वये, . .७ वडमुखवाड , चो वसावाड  येथील व वध ठकाणचे र त े डांबर करण करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. (िन.र. . ७,१५,२४८/- (अ र  र. . सात लाख पंधरा हजार दोनश े

आ ठेचाळ स) १०.०५% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१४      वषय मांक - १६५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७१४/१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .२/७८/२०१६-१७ मधील 

अ. .६२ अ वये, . .७ च-होली येथील व वध ठकाणच े र त े डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 

इ ा.(इं) ा.िल. (िन.र. . ७,१५,८०६/- (अ र  र. . सात लाख पंधरा हजार आठशे सहा) १०.०५% कमी) या 
ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१५      वषय मांक - १६६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२५०/२०१६ द.१६/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५३/४-२०१६-१७ मधील अ. .४ अ वये, 
भाग .१६ आकुड  म ये गणेश व हजन जवळ ल मोक या जागेत उ ान व डांगण वकिसत 

करणेकामी आ. .१७१ (ट पा-२) मे.पी.एन. नागणे (िन.र. .१,०४,४९,१२७/- (अ र  र. .एक कोट  
चार लाख एकोणप नास हजार एकशे स ावीस) पे ा १८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .८८,८८,०८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बे कस दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  
औ ोिगक वकास महामंडळाने संभाजीनगर िचंचवड येथील मोकळ  जागा .२ मनपास ह तांतर 
केली आहे. या जागेचे िलज-ड ड क न (कारनामा) MIDC यांचे िनयमानुसार जे करारनामा व भुईभाडे 
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शु क िनधा रत करतील या माणे यांचेकडून आदेश ा  झालेनंतर जी य  र कम भरावी 
लागेल ती य  र कम मनपाने MIDC म ये भरणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .९, 
संभाजी नगर येथे बड हॅली येथे लेझर शो उभारणे क रता थाप य व व ुत वषयक कामासाठ या 
क पाचे वा तू वशारद य कामाक रता आराखडे तयार करणे, पूव गणनप क तयार करणे, िन वदा 
िस  क रता िन वदा तयार करणे क रता महानगरपािलके या मा यता ा  पॅनल वर ल 

वा तु वशारद ी. सिचन शाह, मे.अथ केप आ कटे ट व क स टंटस ्  पुणे यांना मा. थायी सिमती 
ठराव .१५६९५ द. १५/०३/२०१६ अ वये मा यता दे यात आली होती. तथा प, मा.आयु  यांना 
द.३०/११/२०१६ या कायालयीन टपणी ारे क स टंट यांना अदा कर यात येणार  फ  व अित र  
स हस टॅ स दे यास मा यता दली आहे. यानुसार, १) वषयां कत कामाक रता आ कटे ट हणून 
ी.सिचन शहा मे.अथ केप आ कटे ट व क स टंटस यांची नेमणूक करणेस व आ कटे चर 

कामाक रता िन वदा र कमे या २% व अित र  स हस टॅ स अदा करणेस तसेच, २) िन वदा प ात 
कामाक रता ोजे ट मॅनेजमट क स टंसी (PMC) हणून यांची नेमणूक करणेस व PMC या  
POST TENDER ACTIVITIES साठ  िन वदा र कमे या १.३५% इतके व अित र  स हस टॅ स 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठ. .८६० द.२०/५/२०१६ अ वये 
जगत योती महा मा बसवे र यांचा पुणाकृती अ ा ढ पुतळा िनगड  ािधकरण भ  श  डेपो 
जवळ ल ४५ मीटर बी.आर.ट .एस. रोड व पाईन रोड जं शन या कडेला असले या मोक या जागेत 
बस व यास मा यता दे यात आली आहे. सदर ठरावाम ये “अनेक वषापासून नाग रकांची मागणी होत 
आहे” याऐवजी “िशवा संघटना या सं थेची मागणी अस यामुळे” अशी दु ती क न आ ण “अ ा ढ” 
हा श द ठरावातून वगळून ठरावाची मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१६      वषय मांक - १६७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/उ ान/का व/२४९/२०१६ द.१६/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .५३/४-२०१६-१७ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी स.नं.७७ येथील गायरान जागेस िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी म.ेपी.एन.नागणे (िन.र. .५६,०१,२०९/- (अ र  र. .छप न ्  लाख एक हजार दोनशे नऊ) 
पे ा १८.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४७,६४,४१६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४१७      वषय मांक - १६८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१५/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१८ कवळे मामुड  म ये रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत र यांचे डांबर करण  

 करणेबाबत... 
वषय मांक १६८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४१८      वषय मांक - १६९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०५/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१८ म ये ठक ठकाणी कलर लॉक बस वणेबाबत... 

वषय मांक १६९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९४१९      वषय मांक - १७० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०६/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१८ कवळे वकासनगर,िभमाशंकरनगर इ. रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत  

 र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक १७० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२०      वषय मांक - १७१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०७/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१८ कवळे पडसे कॉलनी ीनगर द नगर व इतर रा हले या र यांचे डांबर करण  

 करणेबाबत... 
वषय मांक १७१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४२१      वषय मांक - १७२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०८/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१९ वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत  

 करणेबाबत... 
वषय मांक १७२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२२      वषय मांक - १७३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०९/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय- भाग .२६ काळभोरनगर प रसरातील उव रत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

करणेबाबत... 
वषय मांक १७३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२३      वषय मांक - १७४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१०/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय- भाग .१९ वा हेकरवाड , रावेत प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण  

करणेबाबत... 
वषय मांक १७४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२४      वषय मांक - १७५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१२/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४४-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ म ये 
दशादशक सुचना फलक व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/S SHRIGURU CONSTRUCTION 
(िन.र. .१४,००,५२८/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे अ ठावीस) पे ा १५.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजरु दराने र. .१२,४८,५०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२५      वषय मांक - १७६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१३/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२१-२०१६-१७ अ वये, भाग .१६ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/S.RAHUL CONSTRUCTION (िन.र. .२१,००,७१६/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख सातशे सोळा) पे ा १६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१८,५२,८३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२६      वषय मांक - १७७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१४/१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०९-२०१६-१७ अ वये, भाग .१६ थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/S.RAHUL CONSTRUCTION (िन.र. .२२,२४,९०२/- (अ र  
र. .बावीस लाख चो वस हजार नऊशे दोन) पे ा १६.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .१९,६२,३६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
 
 
 



69 
 

 
 

ठराव मांक - १९४२७      वषय मांक - १७८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३११/१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - भाग .१५ म ये आकुड  ांतीनगर मधील र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक १७८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक - १९४२८      वषय मांक - १७९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–जलशु करण क  से टर २३ 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१९२५/१६ द.१७/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 िनगड  पेठ .२३ जलशु द करण क ासाठ  व प लोर न वायुचा वाढ व पुरवठा घेणेसाठ  
पुरवठाधारकांना तावात नमूद माणे म.ेआय डयल केिमक स (इं) ा.िल. यांना र. .५,९६,२५०/- 
इत या र कमेस, मे.रंग रसायन, पुणे - ११. यांना र. .१,९८,७५०/- इत या र कमेस आ ण म.ेकेिमकॅल 
पपल, पणेु - ३७. यांना र. . १,९८,७५०/- इत या र कमेस हणजेच केिमकॅल खरेद साठ  एकूण र. . 
९,९३,७५०/- इत या वाढ व र कमे या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४२९      वषय मांक - १८० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/८/का व/८१६/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१९/२०१६-१७ मधील अ. .२ अ वये भाग 
.४७ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.िम हर 

एंटर ायजेस िन.र. .३५,९९,९९८/- (अ र  र. .प तीस लाख, न या णव हजार, नऊशे अ ठया णव 
फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४३०      वषय मांक - १८१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– थाप य 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०८/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६३/१०-२०१६-१७ अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ म ये महाराणा ताप यां या पुत याला मेघडंबर  व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.वाकोडे 
ब डस िन.र. .४०,६१,६२४/-(अ र  र. .चाळ स लाख, एकस  हजार, सहाश े चोवीस फ ) पे ा 
११.०४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,९३,८८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३१      वषय मांक - १८२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– थाप य 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४९१/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५९/०३/२०१६-१७. अ वये भाग .२० म ये 
बळवंत नगर, ीराम कॉलनी व इतर प रसरात बी.एम. आ ण बी.सी. प तीने डाबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .२९,३९,८२३/-  (अ र  र. . एकोणतीस लाख एकोणचाळ स हजार 
आठशे तेवीस फ ) पे ा १५.१५% कमी याठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,१९,१६२/- पयत 
काम क न घेणेकामी यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३२      वषय मांक - १८३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२०/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४०/२०१६-१७ अ वये भाग .१७ से. .२८, 

ए.ड .सी. प रसरातील र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२९,८५,३५७/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख, पं याऐंशी हजार, ितनशे स ाव न फ ) पे ा १३.८०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२७,०२,०४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३३      वषय मांक - १८४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१९/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३५/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ म ये 
सिमर लॉ स ते कवळे गावापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने वकिसत करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .६१,६२,४५१/-(अ र  र. .एकस  लाख, बास  हजार, चारशे ए काव न फ ) 
पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५४,९०,२८२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९४३४      वषय मांक - १८५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग– थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२१/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५५/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ म ये 
आकुड  द वाड  मधील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२९,८५,३५७/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख, पं याऐंशी हजार, ितनशे स ाव न फ ) पे ा १३.८०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२७,०२,०४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४३५      वषय मांक - १८६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–वै क य 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/१३३८/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये पद यु र पदवी अ यास म सु  करणेकामी 
महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचेकडे र. .५५,००,०००/- (अ र  र. .पंचाव न लाख 
फ ) इतक  र कम संल नीकरण शु क हणून अदा करणेस तसेच सदरचा खच 
वाय.सी.एम. णालयाकड ल “पी.सी.एम.सी. (वाय.सी.एम.एच.) व एम.यु.एच.एस. पी.जी.इ ट युट” 
या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३६      वषय मांक - १८७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–कायशाळा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/९०८/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 महारा  वधान मंडळा या म हलांचे ह क व क याण सिमतीचे द. १ व २ फे ुवार  २०१६ या 
कालावधीत पुणे व पं.िच.ंम.न.पा.म ये संयु तर या दौरा आयो जत कर यात आला होता. सदर         
दौ-याकामी करावी लागणार  वाहन यव था ह  पुणे म.न.पा. व पं.िच.ंम.न.पा.यांचे कडून संयु तर या 
कर यात आली होती. याम ये पुणे म.न.पा.ने िन वदा कायवाह तून िन त केले या दरानूसार संबधीत 

एज सीकडून वाहने भा याने घे यात आली होती. याकामी एक त र. . १,७४,९००/- इतका खच आला 
असून सदर खच पुणे म.न.पा.ने संबंधीत एज सी मे.जे.के.टु र ट अ ड ा पोट पुणे यांना अदा केलेली 
आहे. या र कमे पैक  र. . ६९,७६२/- (अ र  र. .एकोणस र हजार सातशे बास  फ ) पुणे म.न.पा.स 
यां या मागणीनूसार अदा केलेली असलेने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३७      वषय मांक - १८८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–कायशाळा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/८२६/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पपंर  िचचंवड मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागाकडून महारा  वधानमंडळा या 
अनुसुिचत जमाती क याण सिमतीच े दनांक २३ ते २६ फे वुार  २०१६ कालावधीत पणेु ज हा    
दौ-याकामी मे.J.K.TOURIST & TRANSPORT यांचेकडून वाहनांची यव था करणेत आली होती. 
सदर दौ-याकर ता वाहन यव थेकामी आलेला खच र. .५९,२३०/- अदा करणे आव यक असलेने 
सदरची र कम अदा केलेने यास काय र मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९४३८      वषय मांक - १८९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/७९९/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नोट स मांक  

६/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील म.न.पा. णालये व 
याभोवताल या प रसरात डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा उप व होवू नये हणून 
यावर िनयं ण आणणेकामी शा ो  प दतीने औषध फवारणी (पे ट कं ोल ) करणे  कामाचे २ वष 

कालावधीसाठ  िन वदा अंदाजप क य र. .१९,५०,०००/- साठ  िभमाशंकर एंटर ायझेस यांनी सादर 
केलेला लघु म दर र. .१८,१३,५००/-(अ र  र. . अठरा लाख तेरा हजार पाचशे फ ) (अंदाजप क य 
दर र. .१९,५०,०००/- पे ा ७% कमी)नुसार काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर कामाचा करारनामा 
क न २ वष कालावधीसाठ  यांची नेमणुक करणेचा आदेश दे यास तसेच याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४३९      वषय मांक - १९० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–आरो य मु य कायालय 

सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/७१२/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई-िन वदा नो टस मांक 

७/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मु य इमारत, थािनक सं था कराचे सवकोठार, 
हेगडेवार भवन व ६ े य कायालय, झो.िन.पु. वभाग,अ यािसका क ,म.न.पा.चे सव करसंकलन 
कायालय याम ये डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा उप व होवू नये हणून यावर 
िनयं ण आणणेकामी शा ो  प दतीने औषध फवारणी (पे ट कं ोल ) करणे कामा या २ वष 
कालावधीसाठ  िन वदा अंदाजप क य र. .१८,६६,०००/- साठ  ी पे ट कं ोल स ह सेस यांनी सादर 
केलेला लघु म दर र. .१४,३६,८००/- (अ र  र. .चौदा लाख छ ीस हजार आठश े फ ) 
(अंदाजप क य दर र. . १८,६६,०००/- पे ा २३% कमी) नुसार काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न २ वष कालावधीसाठ  यांची नेमणुक करणेचा आदेश दे यास तसेच याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४४०     वषय मांक - १९१ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार, वै क य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/७५४/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालया या ए स-रे वभागासाठ  
आव यक असणा-या Digital Radiography System मशीनचे CMC कर ता M/s.Carestream Health 

India Pvt.Ltd.,या उ पा दत कंपनीकडून ा  झालेले दरानुसार CMC क न घे यास व याकामी येणा-
या  र. .१६,६५,७०६/- (अ र  र. .सोळा लाख, पास  हजार, सातशे सहा फ ) खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४१      वषय मांक - १९२ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०८/का व/६७६/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 महानगपािलका साव क िनवडणुक-२०१७ मतदार या ा झेरॉ स प दतीने छपाईकामी ई 
िन.सु. .२४/२०१६-१७  अ वये बाब .1 साठ  िस द  कॉपीअस टुडंट अँ ड क झुमस टोअर पंपर , 
व मे. जय गणेश ऑफसेट यांचे दर समान अस याने दोघांम ये समान दरांम ये येक  
र. .१०,२९,३७५/- माणे एकूण र. . २०,५८,७५०/- चे दर अंदाजप क य दरांपे ा २.४०%   ने कमी 
आहेत व बाब .२ साठ  मे.कॉपी पॉ ट पंपर  यांचे दर र. .३,३०,०००/- हे अंदाजप क य दरां या 
समान आहेत. बाब .१ व २ कर ता एकूण लघु म दर र. .२३,८८,७५०/- (अ र  र. .तेवीस लाख, 
अ याऐंशी हजार, सातशे प नास फ ) चे खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४२      वषय मांक - १९३ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०४९/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  उ पाद त कंपनी कड ल आव यक 
संगणक संच सा ह य खरेद  कामी ऑनलाईन ई-िन वदा .१५/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन दरप के ा  झाली आहेत. 
ा  दरप काम ये मे.झूम कॉ पुटस, पुणे-०४ यांचे संगणक संच एकूण-७५ नग (बाब .१) 

सा ह यासाठ  र. .२७,२४,७५०/-(अ र  र. .स ावीस लाख, चो वस हजार, सातशे प नास फ ) 
लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता कर ता लेनो हा कं.च े Latest Generation 
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IntelPentium Processor G3220  संगणक संचखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कम ेपे ा ०.४३% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
मे.अमृत मु णालय, िचंचवड या एज सीकडून मनपा या व वध काय मां या िनमं णप का या 
नेहमी वलंबाने छाप या जातात. यांना का या याद त टाकणेस व यांचेकडून यापूव  करणेत 
आले या कामांची चौकशी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४३      वषय मांक - १९४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०४८/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनवडणूक वभागाकर ता आव यक संगणक हाडवेअर 
यं णा खरेद कामी ऑनलाईन ई.िन वदा स.ु .२७/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.मोनाच 
टे नॉलॉजीस (पुणे) ा.िल.यांचे एकूण १२ बाब सा ह यांसाठ  र. .५४,५३,२८०/- व मे.झूम कॉ पुटस 
यांचे एकूण बाब १ साठ  र. .४,७१,०००/- असे एक ीत एकूण र. .५९,२४,२८०/- (अ र  
र. .एकोणसाठ लाख, चोवीस हजार, दोनशे ऐंशी फ ) लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे 
िनवडणूक वभागाकर ता आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमे पे ा १.२१% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४४      वषय मांक - १९५ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०५०/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसिचव व इतर वभागांकर ता कॅनन या उ पाद त 
कंपनीकड ल आव यक टोनर व ंटरचे पेअरपाट सा ह य खरेद कामी ऑनलाईन ई-िन वदा 
सु. .२५/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े यानुसार 
ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.एस.एस.टेिलकॉम एंटर ायजेस यांचेबाब .१ त े

१९ सा ह यासाठ  र. .२१,०४,८८३/- (अ र  र. .एकवीस लाख, चार हजार, आठशे याऐंशी फ ) 
लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाच ेनगरसिचव व इतर वभागांकर ता कॅनन कं.चे टोनर व ंटरचे 
पेअरपाटखरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ३.९३% ने कमी 

आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १९४४५      वषय मांक - १९६ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–पयावरण अिभयां क  

सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६१९/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 01 2016 17 मधील मनपा अंतगत 
कासारवाड  फेज-३ क रताचे मैलापाणी पंपहाऊस - दापोड  व फुगेवाड  पंपहाऊसचे वा षक चालन 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे.एन.सी.वाय. एंटर ायझेस यांचेकडुन िन.र. .४२,४९,४७५/- (अ र  
र. . बेचाळ स लाख, एकोणप नास हजार, चारशे पं याह र फ ) पे ा ७.२०% कमी या दराने क न 
घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४६      वषय मांक - १९७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२७/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/दफनभूमी च े ठकाणी 
व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत िन वदा नो टस .१२-

२०१२/१३ िस द करणेत आली होती.  यानुसार पा  ३६ सं थांना मशानभुमी/दफनभुमीचे ठकाणी 
८ तासासाठ  र. . ३०९/- ित दन ित काळजीवाहक या दराने व ०५ धमादाय सं थांकड ल 

काळजीवाहकांना र. .७,०७९/- दरमहा या दराने ३ काळजीवाहक पुर वणेचे कामास दनांक 
०१/०९/२०१६ ते दनांक ३१/१२/२०१६ पयत अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे 
थम पुण होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .४४,९६,१२४/- 

(अ र  र. .च वेचाळ स लाख, शहा णव हजार, एकशे चो वस फ ) अथवा य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४७     वषय मांक - १९८ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/३२८२/१६ द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयातील कामाचा याप पाहता मागील ६ म ह यात 
मानधनावर जे कमचार  नेमलेले आहेत. यांची मुदत द.२०/११/२०१६ रोजी संपु ात येत अस याने 

तावात नमुद केले या पदांसाठ  दश वले माणे िनयु  केलेले मानधनावर ल मेड कल ऑ फसर 

(BTO) व लड बँक टे निशयन यांना वशेष बाब हणून द.२१/११/२०१६ रोजी १ दवस सेवा खंड त 



77 
 

 
 

क न द.२२/११/२०१६ पासुन द.२०/०१/२०१७ पयत पुढे ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणसे 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४८     वषय मांक - १९९ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 

सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/०८/का व/१४११/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाचे सन २०१६-१७ च े अंदाजप कातील थायी आ थापना, 
अ थायी अ थापना, उपकरणे खरेद  या लेखाशीषावर ल अनु मे र. .५०,००,०००/-, ७०,००,०००/- व 
३०,००,०००/- अशी एकुण र. .१,५०,००,०००/- इतक  राजीव गांधी जीवनदायी आरो य योजना या 
लेखािशषावर  वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४४९      वषय मांक - २०० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१९३३/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .९/११/२०१६-१७  मधील अ. .३ अ वये  

मनपा या अ,ब, क, ड, इ व फ भागांतगत व वध पंपहाऊसमधील कं ोल पॅनेल व टाटरच े

आव यकतेनुसार नुतनीकरण करण.ेया कामासाठ   मे. लोमँक इं जिनअ रंग कोप रेशन िन वदा र कम 
.२८,९१,६३५/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख ए या नव हजार सहाशे प तीस फ ) पे ा १८.९०% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,६२,३७१/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५०      वषय मांक - २०१ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–म यवत  भांडार 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहा.आयु  भांडार यांचे जावक .मभां/८/का व/६८७/१६ द.२०/१२/२०१६ 
 मा.सहा.आयु  भांडार यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस महापािलका साव क िनवडणूक-२०१७ कर ता ले स 
बॅनसचे कामकाज करणेकामी ई िन.सु. .30/2016-17 अ वये लघु म िन वदाकार म.े आनंद 
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एंट ायजेस, यांचे ले स बॅनसचे कामकाज ित. चौ.फुट 28.50 पैसे या माणे 20000 चौ.फुटासाठ   

एकुण 5,70,000/- (अ र  र. . पाच लाख स र हजार फ ) खचास व यांचेबरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५१     वषय मांक - २०२ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग–जलिनःसारण,क े य कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ुजिन/का व/५०१/१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भागाअंतगत झोपडप ट म ये  जलिनःसारण वषयक 
कामे करणेचे काम ठेकेदार मे.बी.पी खोडदे अँ ड कंपनी या कायालयाचे कामाचा आदेश 
.जिन/०२/का व/१२४/२०१६ द. २३/०१/२०१६. अ वये  क रत आहेत. स थतीत  ९०%  काम 

पुण झाले आहे.  तथा प  क भागातील झोपडप टयाम ये  क   शासनाने शहरातील नाग रकांना व छ 

पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या क रता शहरा या व छतेचे आ ण शहरातील नाग रकांना 
वैय क शौचालय बांधणेचे धोरण िन त केले आहे. याची मो या माणात गती होणेसाठ  व 
याचे उ े लवकरात लवकर पुण कर यासाठ  शासन तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. क भागा 
अंतगत १६ झोपडप टया आहेत. या ठकाणी मलिनःसारण वा ह या नाह त अशा ठकाणी न वन 

वा ह या टाकणे व या ठकाणी या आव यक या यासा या नाह त या सुधा रत आव यक 
यासा या निलका टाकणे या माणे काम करणे चालु आहे. स ः थतीत बालाजीनगर, लांडेवाड , 

महा माफुलेनगर  झोपडप ट तील भागात मलिनःसारण वा हनीच नसलेने तेथे न याने निलका टाकणे 
अ याव यक आहे. स ः थतीत सन २०१६-१७ या िन वदांचे दर सरासर  १५% कमी दराने ा  
झालेले आहेत. सदरचे काम ३१.७०%दराने असलेने सुधा रत वाढ व खच  करणे कामी 
महानगरपािलके या खचाची बचत आहे. वर ल सव बाबींचा वचार कर ता वाढ व आव यक काम 
करणेसाठ  सुधा रत अंदाजप क तयार केलेले आहे. याची  र कम .१,१३,७८,५७८/- एवढ  होत 
आहे. वषयां कत कामास र कम , २,००,००,०००/- चे खचास शास कय मा यता असलेमुळे सदर 
कामास पुः हा सुधा रत शास कय मा यता घेणेची आव यकता नाह . सदरचे कामाच ेमुळ खचास मा. 
थायी सिमती सभा ठराव . १४५०६ द. ०५/०१/२०१६ अ वये िन वदा र. . ७४,९९,९३४/- चे 

कामास म.े बी.पी खोडदे अँ ड कंपनी यांचे कडून ३१.७०%कमी दराने  र कम ५३,७८,५७८/- पयत 
काम  क न घेणेस मा यता दलेली आहे. व रल उपरो  माणे कामाची तातड  व आव यकता पाहता 
सदरचे वाढ व काम याच िनवेदेतुन करणेसाठ  करा या लागणा-या वाढ व खच र. . ६०,००,०००/- च े 

अंदाजप क तयार केले असून या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
 
 
 



79 
 

 
 

ठराव मांक - १९४५२     वषय मांक - २०३ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग– पयावरण अिभयां क  

सूचक –मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६२१/२०१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 06 2016-17 मधील मनपाचे िचखली 
मै.शु.के. अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे वा षक चालन, देखभाल व दु ती करणे (िचखली 
१२५३ व नेवाळेव ती मैलापंपहाऊस) या कामासाठ  म.ेए सेल इले क स यांचेकडुन 
िन.र. .४१,९७,५२२/- पे ा -७.१२% कमी (सुधा रत दर पृ थःकरणा ारे) या दराने क न घेणेस 
यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५३     वषय मांक - २०४ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग– पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/६२२/२०१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 04 2016-17 मधील मनपाचे िचंचवड 
भाटनगर मै.शु.के. अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे वा षक चालन, देखभाल व दु ती करणे 
( पंपर  मेन डल स, पंपर  वाघेरे, पंपर  लो ले हल व वैभवनगर मैला पंपहाऊस) या कामासाठ  
मे.ए सेल इले क स यांचेकडुन िन.र. .७२,९४,२४४/-पे ा -७.१२% कमी (सुधा रत दर 
पृ थःकरणा ारे) या दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५४    वषय मांक - २०५ 
दनांक – २३/१२/२०१६   वभाग– व छ महारा  भारत अिभयान नागर  क  

सूचक – मा. वमल काळे    अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमअक/२/का व/१०८/२०१६ द.१६/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  व छ भारत अिभयान अंतगत, देशात व छ सव ण २०१७, दनांक ४ जानेवार  २०१७ 
पासनु सु  होत आहे. रा यातील अमृत अिभयान अंतगत शहरांना व छ सव ण २०१७ या वषयी 
स व तर मा हती होणे आव यक आहे असे मा.कायकार  संचालक, महारा  नागर  वकास अिभयान 
संचालनालय यांचेकड ल अधशासक य प  . राअस/एसएमएम/ मता बांधणी/२९४/१६-१७ दनांक 
१५/१०/२०१६ अ वये कळ वणेत आले होते. याअनुषंगाने एक दवसीय कायशाळा दनांक २६ 
ऑ टोबर २०१६ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या Auto Cluster, िचंचवड, मु य हॉल येथे 
सकाळ  १०.०० ते सायं. ५.३० या वेळेत आयो जत कर यात आली होती. सदरचे कायशाळेस उप थत 
राहणा-या अिधकार /कमचार  यांचेक रता येणारा खच करणेबाबत कळ वले होते व या अनुषंगाने 
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आगाऊ रकमेमधून खच करणेत आलेला आहे. सदर कायशाळेक रता झालेला य  खच 
र. .६९,६७०/- यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५५     वषय मांक - २०६ 
दनांक – २३/१२/२०१६    वभाग– थाप य बीआरट एस 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/८२७/२०१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िनगड  ते दापोड  हा मुख र ता असून सदर 
र याने मुंबई व पु याकडून येणार  वाहतूक तसेच थािनक वाहतूक मो या माणावर आहे. 
स थतीत सदर र याचे वकास आराख यानुसार ६१.०० मी. ं द पयत काम सन २००७ म ये पूण 
झाले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दापोड  येथे सीएमई गेटसमोर स थतीत चंड 
वाहतूक क ड  होत असून वारंवार येथे छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. तसेच थािनक र हवाशांना 
र ता ओलांडणेकर ता या ठकाणी भुयार  माग बांधणेकामी थािनक नाग रक व मा.नगरसेवक यांची 
मागणी आहे. वर ल बाबींचा वचार क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बीआरट एस 
वभागामाफत दापोड  िनगड  र यावर सीएमई दापोड  येथील चौकात सबवे बांध याचे िनयोजन 
आहे.  

 वषयां कत कामासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या 
अथसंक पाम ये थाप य वशेष योजना या लेखाशीषकाअंतगत पान .५३ अ. .१०९ नुसार 
अंदाजप क य र. .१०,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता आहे. महापािलके या २०१६-१७ या 
अथसंक पात उपरो  कामास महापािलका सभा ठराव .८५० द.२०/०४/२०१६ अ वये मंजुर  
घे यात आली आहे.  

 सदर काम करणेसाठ  क प यव थापन स लागार (Project Management Consultant) नेमणे 
आव यक आहे. क प यव थापन स लागार यांचेकडून िन वदापूव कामाम ये अंदाजप क तयार 
करणे, भुयार  मागासाठ  सवसाधारण नकाशा (GAD) तयार करणे, अंदाजप काची संबंिधत 
वभागाकडून तां क मा यता घेणे, िन वदा अट  व शत  पु तका तयार करणे, िन वदापूव बैठक त 
कं ाटदारांनी वचारले या शंकांचे िनरसन करणे (CSD), कं ाटदारां या कागदप ांची छाननी क न 
तां क अहवाल बन वणे (Scrutiny Report) इ. कामांचा समावेश असून िन वदाप ात कामाम ये 
कं ाटदारा या कामावर देखरेख ठेवणे, कामाची गुणव ा तपासणे, कं ाटदाराने सादर केलेली देयके 
तपासणे इ. कामांचा समावेश आहे. वर ल बाबींचा वचार क न अनुभवी व महापािलके या पॅनेलवर ल 
क प यव थापन स लागार (Project Management Consultant) म.ेसी. ह .कांड क स टंटस ्  ा.िल., 

पुणे यांची िन वदापूव व िन वदाप ात कामासाठ  नेमणूक कर यास तसेच तावात नमदू माणे फ  
यित र  य  सेवाकर वेगळा अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे.        

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १९४५६      वषय मांक - २०७ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–मा हती व तं ान 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/४/का व/१००५/२०१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपाचे अिधकार /कमचार  व सव वभागाचे E-MAIL-ID नुतनीकरण करणे व मनपाचे 
संकेत थळाकर ता Secure Socket Layar (SSL) चे नुतनीकरण करणेकर ता अनु मे र कम पये 
६,९८,४००/- व र कम पये १,५१,२००/- असे एकुण ८,४९,६००/- (अ र  र. पये आठ लाख 
एकोणप नास हजार सहाशे पये फ ) एवढा खच येणार आहे. मे.टेक ९ स हसेस, िचंचवड यांना 
पुरवठा आदेश देणेपुव  सदरचे कामकाज क न घेणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५७      वषय मांक - २०८ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–मा हती व तं ान 

सूचक –मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – धनंजय आ हाट 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/९/का व/८३९/२०१६ द.२०/१२/२०१६ 
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वेब साईटचे हो ट ंग करणेबाबत यापूव  िन वदा नोट स . 
०९/२०१५-१६ माग वणे आलेली होती. याचा कामाचा कालावधी द.१९/१०/१५ ते द.१८/१०/१६ 
इतका आहे. पुढ ल वषा या कामकाजाक रता अ प मुदत ई िन वदा सुचना . १०/२०१६-१७ िस  
कर यात आली होती. यानुसार द.०९/११/२०१६ रोजी िन वदेतील पा कट .१ उघड यात आलेले 
आहे. यानुसार सदर िन वदेम ये म.ेमोनाच टे नॉलॉजी ा.िल. मे. दमाक क स ट ंग ा.िल. व 
मे.टेक ९ स वसेस या तीन िन वदाकारांनी भाग घेतलेला आहे. पा कट .२ तथा दरप क 
द.०१/१२/१६ रोजी उघड यात आले असता मे.टेक ९ स वसेस यांचे दर लघु म हणजे र. . 
१६,८२,१००/- इतके ा  झालेले आहे. सदरचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.०२% कमी आहे. यानुसार 
मे.टेक ९ स वसेस यांचेकडून काम क न घेणेस र. .१६,८२,१००/- इतका खच येणार आहे. याकामी 
पुरवठाधारकाकडून सदरचे काम क न घेणेकामी येणा-या र. .१६,८२,१००/- इत या खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५८      वषय मांक - २०९ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक –मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

ांितवीर बधंुंचे उिचत मारक कर यासाठ  महारा  शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ांितवीर चापेकरां या मारकाचे उभारणीस सवतोपर  सहकाय कर या वषयी कळ वल.े सदर 

कामासाठ  होणारा खच महानगरपािलकेने ट याट याने कर याचे त वतः मा य केल.े तुत काम 
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क न घे याची जबाबदार  मारक सिमतीची राहणार असून यास महानगरपािलकेने आव यक तो 
िनधी उपल ध क न दे याचे ठरले आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील आ  ांितकारक चापेकर 
मारकाचे काम पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व ांितवीर चापेकर मारक सिमती यां या 

मा यमातून ट पा-१ व ट पा-२ चे काम पूण वास असून उव रत ितस-या ट याचे ता वत काम हे 
ांतीवीर चापेकर मारक सिमती (वाडा) येथे होणार आहे. मारका या दुस-या ट या या कामासाठ  

महापािलकेतफ र कम . ४४,३८,१९०/- एव या र कमे या खचास मंजूर  दे यात आली असून, 
या वषयीचा ठराव .४७५२ महापािलका सभेत दनांक २४/१२/२००२ रोजी संमत कर यात आला 
आहे. वषयांक त कामासाठ  सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात वशेष योजना पान .१७, अ. .४० वर 
र. .५० लाख इतक  तरतूद कर यात आली आहे. तर  ितस-या ट यातील कामाकर ता येणा-या 
.५०.०० लाख इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४५९      वषय मांक - २१० 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक –मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ भाग (मु यालयातील) कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .८०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६०      वषय मांक - २११ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक –मा.स वता साळंुके      अनुमोदक – वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील वशेष योजना पान 
.१९ अनु. .७ म हं ा कंपनी या जागेत मु य कायालयाची व तार त इमारत बांधणे या कामासाठ  

मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर ल मे.सुिनल पाट ल अँड असोिसएटस ्  आ कटे ट अँड इंटेर आर 
डझाईनर, पुणे हे अनुभवी असून यांची सदरकामी इमारतीचे नकाशे बन वणे, लॅिनग व डझाईन 
तयार करणे, अंदाजप क तयार करणे व बांधकाम परवाना घेणे व िन वदापुव कायवाह  पयत सव 
कामे करणे यांची वा तु वशारद हणून नेमणूक क न सदर कामासाठ  यांना म.न.पा. मा य दराने 
कामां या कंमती या र. .५० लाखापयत ३% व ५० लाखां या पुढे २% अिधक सेवा कर या माणे 
फ  अदा करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
 
 
 



83 
 

 
 

ठराव मांक - १९४६१      वषय मांक - २१२ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक –मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 मनपाचे उ ान वभागाकड ल थेरगाव बोट लब येथील िमनी टॉय रोड ेन 

िन.नो. .६/१/२०१३-१४ अ वये मे.केजुदेवी एंटर ायजेस या ठेकेदारास ितवष ७०,५००/- या दराने 
भाडेत वावर देणेत आले होते. सदर कामाची मुदत जानेवार  २०१७ अखेर संपत असलेने सदरच ेकाम 
मे.केजुदेवी एंटर ायजेस या सं थेस मुदत संपलेपासुन पुढ ल ३ वष कालावधीसाठ  
िन.नो. .६/१/२०१३-१४ चे भाडे याम ये १०% वाढ घेऊन थेरगांव बोट लब येथील िमनी टॉय (रोड 
ेन) चाल वणेस देणेस व करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६२      वषय मांक - २१३ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये तावात नमूद कामां या 

तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (वाढ/घट र. .४,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १९४६३      वषय मांक - २१४ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
मे.आय.पी.असोिसएटस ्  यांनी खाजगी े ात मो या माणात आ कटे ट हणुन उ लेखिनय 

क प व कामे केली आहेत. याचे या े ातील योगदान पाहता यांचा मनपा या व वध 
क पांसाठ  उपयोग होणेचे ीने यांची मनपा या आ कटे ट पॅनेलवर व ोजे ट मॅनेजमट 

क स टंट हणुन नेमणुक करणेस तसेच मनपाचे चिलत धोरणानुसार फ  अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६४      वषय मांक - २१५ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा.स वता साळंुके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था मुलींची कासारवाड  येथील 

ीम.गलांडे पनुम भानुदास यांना ०६ म हने कालावधीकर ता आदेश .औ सं/०४/का व/६८६/२०१६ 
दनांक ०६/०८/२०१६ अ वये र कम .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार पये फ ) एक त 
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मानधनावर द.१४/०६/२०१६ ते १३/१२/२०१६ अखेर हंगामी िनयु  दे यात आली होती. तर  यांना 
पुढ ल ६ म ह यांकर ता १४/१२/२०१६ रोजी ०१ दवस सेवा खंड त क न द. १५/१२/२०१६ ते 
१४/०६/२०१७ अखेर हंगामी ता पुर या व पात दरमहा मानध २०,०००/- वर नेमणुक देणे 
आव यक आहे. तर  ीम.गलांडे पुनम भानुदास यांना िनदेशक पदावर दरमहा पये २०,०००/- 
एक त मानधनावर पुढ ल सहा म हने कालावधीसाठ  हंगामी िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६५      वषय मांक - २१६ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 . .९ संभाजीनगर येथील साई उ ानातील न वन बांधले या बहुउ ेशीय इमारतीम ये पधा 

पर ा क  चालू कर यात येणार असून या क ास वग य ए.पी.जे. अ दुल कलाम पधा पर ा 
क  (Late A.P.J. Abdul Kalam Study Center) असे नामकरण कर यास तसेच पधा पर ा क ात 
लागणार  पु तके खरेद  कर यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६६      वषय मांक - २१७ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
. .९ संभाजीनगर व शाहूनगर येथील मनपाची सावजिनक वाचनालये म हला बचत 

गटामाफत चाल व यात येत आहेत. या प रसरातील नागर कांम ये वाचन सं कृती वाढ स 
लाग यासाठ  या वाचनालयांम ये व वध कारची पु तके उपल ध क न दे याची मागणी आहे. 
याचबरोबर या प रसरातील इ.१० वी  व १२ वी या व ा याना मागदशनवर पु तके (१२ वी 
साय स, कॉमस व आटस)् तसेच इं जिनअर ंग व मेड कलची सी.ई.ट . तसेच संदभ पु तके उपल ध 
क न देणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६७      वषय मांक - २१८ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड मनपा या काय े ाम ये व वध संसगज य आजार तसेच वै कय, आरो य, 

व छ भारत अिभयान तसेच पयावरण वषयक जनजागृती कर ता व रा ीय काय मांची भावीपणे 
अंमलबजावणी करणेसाठ  नाग रकांम ये जनजागृती करणेकामी शहराचे व ुपीकरण रोख यासाठ  
व वध आकषक रंगांचा वापर क न व वध िच ां ारे व व वध घोषणां ारे मनपा काय े ाम ये 
मह वाचे चौक, शास कय इमारती, व वध गृहरचना सं था यां या सीमा िभंती यावर वॉल साईन बोड 
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बनवुन घेणेबाबतची इ-िन वदा .१३/२०१५-१६ मधील लघु म िन वदाधारक मे.सुरज अॅड हरटायझींग 
यांचे ा  झाले या लघु म दर ती चौ.फुट र. .२७.३३/- या दराने वॉल साईन बोड बनवुन 
घेणेकामी तीय ट याकर ता .९,५०,२५०/- रकमे या खचास व या कामासाठ  वेळोवेळ  येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६८      वषय मांक - २१९ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इं दरानगर भाग .२७ येथे यायाम शाळेसाठ  

यायामशाळा सा ह य खरेद  क न िमळावे. सदर सा ह य तातड चे असलेने सदरची खरेद  ह  डा 
वभागाकडून कोटेशन प तीने खरेद  क न िमळणेस व सदर खरेद  करणेत येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४६९      वषय मांक - २२० 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
मा.म हला व बालक याण सिमती, सभापती आ ण सिमती या स मा. सद या या माणे 

एकुण ९ स मा.नगरसद या आ ण म हला व बाल क याण योजनेचे कामकाज पाहणारे सहा यक 
आयु , समाज वकास अिधकार , सहा.समाज वकास अिधकार , सहा. क प अिधकार , समाजसेवक, 
िल पक यांना बृह मुंबई महानगरपािलका आ ण नवी मंुबई महानगरपािलकेमाफत राब व यात येणा-या 
म हला व बाल क याण योजनांची मा हती घेणेकामी सदर महापािलकांची भेट आयोजन करणेस 
आ ण स मा.सद यांचा खच नगरसिचव वभागाकड ल “स मा.सद यांचे अ यास दौ-याक रता व 
िश णाक रता” या लेखािशषावर ल तरतूद तून आ ण अिधकार /कमचा-यांचा खच नागरव ती 
वकास योजना वभागाकड ल तरतूद तून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४७०      वषय मांक - २२१ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.वैशाली जवळकर,मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
भ व य िनवाह िनधी कायालयाने महानगरपािलके व  कलम 7A अंतगत सन २०१३ पासून 

सुनावणी चालू असून जानेवार  २०११ ते डसबर २०१३ अखेर भ व य िनवाह िनधीबाबतची मा हती 
सदर या कायालयास वह त नमु यात सादर करणे आव यक आहे. भ व य िनवाह िनधी व इतर 
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तरतुद ंचा कायदा १९५२ मधील तरतुद  अ यंत कचकट व जाचक असून महानगरपािलकेम ये काम 
करणा-या ठेकेदारां या भ व य िनवाह िनधीबाबत या मा हतीची मुदतीत पुतता न झा याने संबंधीत 
कायालयाने महानगरपािलकेस कोड ऑफ िस ह ल ोिसजर चे कलम ३२ अ वये कारवाईची नो टस 
िनगत केलेली आहे. यामुळे महानगरपािलके या संबधीत वभागाकड ल भ व य िनवाह िनधीबाबतची 
मा हती एक त व पात संकलन व सादर करणाची जबाबदार  मु य लेखा वभागाकडे सोप व यात 
आलेली आहे. तथा प भ व य िनवाह िनधी भर याचे काम कचकट व पात असून सन २०१३ 
नंतरची मा हती ह  िनरंतरपणे भ व य िनवाह िनधी कायालयास सादर करावी लागणार आहे. सबब, 
भ व य िनवाह िनधीची मा हती संबंधीत वभागाकडून जमा करणे, ईसीआर भरणे, जमा केलेली 
मा हती भ व य िनवाह िनधी कायालयास सादर करणे, रटन भरणे व महानगरपािलके या 
मागणीनुसार स ला देणे व मागदशन क न तदनुषंगीक कामे करणे इ याद  कामासाठ  यो य 
क स टंटची नेमणुक के यास महानगरपािलकेवर  दािय व कमी हो यास मदत होणार आहे. या 
कामाक रता वेळोवेळ  महानगरपािलकेचे हत ल ात घेऊन आव यकतेनुसार यो या या क स टंटची 
थेट प तीने नेमणुक करणे व याकामी यो य ती कायवाह  क न यांचे मानधन ठर वणेकामी 
मा.आयु  सो. यांना सदर कामी कायम व पी अिधकार दे यास व याकामी होणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १९४७१      वषय मांक - २२२ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव - 
   कामगार क याण  वभागामाफत कामगारां याबाबत मे.कामगार, मे.औ ोिगक, ना.उ च 
यायालय व ना.सव च यायालयात दाखल झाले या करणाबाबत कायवाह  केली जात.े  याच 
माणे अिधकार /कमचा-यांसाठ  िश ण इ याद बाबत वतं  लेखािशषाव न खच केला जातो.  

सदरचे काम तातड चे व काल मया दत असते.  सबब कामगर क याण वभागांतगत येणा-या 
िश ण, वक ल फ , सां कृितक काय म इ.साठ  आले या व होणा-या खचास मा यात देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९४७२      वषय मांक - २२३ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा.स वता साळंुके यांचा ताव - 
        . .९ संभाजीनगर येथील साई उ ानातील न वन बांधले या बहुउ ेिशय इमारतीम ये 
कॉ युटर इ टटयुट चालू कर यात येणार असून या क ास वजय पांडूरंग भटकर कॉ युटर 
इ टटयुट (Vijay Pandurang Bhatkar Computer Institute) असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९४७३      वषय मांक - २२४ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/मु य/१९३२/२०१६, द.१९/१२/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मा.रा ीय हर त लवाद (National Green Tribunal Western Zone, Pune) यांचे आदेशाचे 
अनुषंगाने महानगरपािलका ह ीबाहेर असले या शेवाळेवाड  ामपंचायतीस १०,००० िल. मतेचे 
दररोज १० टँकर स तुतास सहा म हने “जल े  ड/१३ दोपोड  रसरात टँकर ारे पाणीपुरवठ करणे 
िन वदा .२/६-२०१६-१७” या कामातून पुर वणेकामी या कामा या वाढ व खच र. .२७,००,०००/- 
सह र कम पये ३५,४०,२४०/- (अ र  र. .प तीस लाख चाळ स हजार दोनशे चाळ स फ ) या 
सुधार त खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १९४७४      वषय मांक - २२५ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव - 
  मनपाचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधार  ाणीसं हालयाचे ठकाणी C.Z.A. नवी द ली यांचे 
िनदशानुसार युरेटर, ाणीजीव शा  तथा शै णक अिधकार , पशुवै क ह  ३ तां क पदे 
ाणीसं हालयाचे  ठकाणी पुणवेळे िनयु  असणे आव यक बाब असलेने तसेच या पदांना 

महानगरपािलकेमाफत पाठ वणेत आले या आकृतीबंधास शासन मा यता होईपयत एक ीत मानधन 
त वावर िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १९४७५      वषय मांक - २२६ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
   महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमजबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.  तसेच व छ भारत अिभयानांतगत 
बालाजीनगर, लांडेवाड , महा मा फुलेनगर झोपडप ट म ये ेनेज लाईन टाकणेत आली आहे.  तर  
सदर झोपडप ट म ये ेनेज लाईनकर ता खोदले या र याचे ड लूबीएम, बीबीएम काँ ट करण, 
पे ह ंग लॉक बस वणे, गटाराची दु ती करणे, या कामाकर ता कामे (Revise) कर यात आली असून 
सदर कामा या वाढ व खचास मा. थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे.  सदर कामाची बील अदा 
करणेकर ता अंदाजप कात वाढ/घट कर यास मा.महापािलका सभा ठराव .९३० द.२८/११/२०१६ 
अ वये मा यता दलेली आहे.  यानुसार ताव नमुद माणे अंदाजप काम ये वाढ/घट कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९४७६      वषय मांक - २२७ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकांचे इ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  
प दतीने साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स .८/२-१४-१५ अ. .१ अ वये िस द करणेत 
आलेली होती. िन वदा अट  शत  नुसार कामाची एकूण मुदत ५ वष इतक  असून सु वातीस १ वष 
कालावधीसाठ  कामाचा आदेश ावयाचा आहे.  तदनंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन 
पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदवाढ ावयाची आहे.  मा. थायी सिमतीने 
सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव .१३९९०, दनांक ०८/१२/२०१५ अ वये फ  १  वष 
कालावधीसाठ  मंजूर केलेली आहे.  मा. थायी सिमती ठरावा नुसार सदर कामाची िन वदा 
र. .१,०५,५०,२६८/- पे ा १.००% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,०४,४४,७६५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच सु वातीस फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे.  
पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेवूनच कामाचा 
परत करारनामा क न नंतरच न याने कामाचे आदेश दे यात यावेत या माणे ठराव मंजूर केलेला 
आहे.  ठेकेदार म.ेआयन पं स अ ड इ हारो सो युशन ा.िल. यांना .जिन/०२/का व/१९७/२०१६, 
द.२४/०२/२०१६ अ वये कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत.  मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद 
केलेली १ वष कालावधीची मुदत  दनांक २३/०२/२०१७ रोजी पुण होत आहे. ठेकेदार मे.आयन पं स 
अ ड इ हारो सो युशन ा.िल. यांचे काम समाधानकारक अस याने पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  
( द.२३/०२/२०१८ पयत) िन वदा र. .१,०५,५०,२६८/- पे ा १.००% कमी या दराने हणजेच र कम 
पये १,०४,४४,७६५/- पयत काम क न घेणेस व या माणे पूव चे र. .१,०४,४४,७६५/- व पुढ ल 

वषासाठ  र. .१,०४,४४,७६५/- असे एकूण र. .२,०७,७९,५३०/- चे काम करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १९४७७      वषय मांक - २२८ 
दनांक – २३/१२/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकांचे अ भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  

प दतीने साफसफाई करणेकामी िन वदा नोट स .८/२-१४-१५ अ. .२ अ वये िस द करणेत 
आलेली होती. िन वदा अट  शत  नुसार कामाची एकूण मुदत ५ वष इतक  असून सु वातीस १ वष 
कालावधीसाठ  कामाचा आदेश ावयाचा आहे.  तदनंतर कामाची गती, Performance वचारात घेऊन 
पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदवाढ ावयाची आहे.  मा. थायी सिमतीने 
सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव .१३९९१, दनांक ०८/१२/२०१५ अ वये फ  १  वष 
कालावधीसाठ  मंजूर केलेली आहे.  मा. थायी सिमती ठरावा नुसार सदर कामाची िन वदा 
र. .१,०५,३९,९००/- पे ा ३.२२% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,०२,००,५१५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच सु वातीस फ  एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता दलेली आहे.  
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पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  मा यता देणेकामी पु हा मा. थायी सिमतीची मंजूर  घेवूनच कामाचा 
परत करारनामा क न नंतरच न याने कामाचे आदेश दे यात यावेत या माणे ठराव मंजूर केलेला 
आहे.  ठेकेदार म.ेआयन पं स अ ड इ हारो सो युशन ा.िल. यांना .जिन/०२/का व/१९८/२०१६, 
द.२४/०२/२०१६ अ वये कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत.  मा. थायी सिमतीने ठरावात नमुद 
केलेली १ वष कालावधीची मुदत  दनांक २३/०२/२०१७ रोजी पुण होत आहे. ठेकेदार मे.आयन पं स 
अ ड इ हारो सो युशन ा.िल. यांचे काम समाधानकारक अस याने पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  
( द.२३/०२/२०१८ पयत) िन वदा र. .१,०५,३९,९००/- पे ा ३.२२% कमी या दराने हणजेच र कम 
पये १,०२,००,५१५/- पयत काम क न घेणेस व या माणे पूव चे र. . १,०२,००,५१५/- व पुढ ल 

वषासाठ  र. . १,०२,००,५१५/- असे एकूण र. .२,०४,०१,०३०/- चे काम करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १९४७८      वषय मांक - २२९ 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग – डा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/कॅश/का व/३३७/२०१६, द.२१/१२/२०१६ 
  मा.अित र  आयु  यांची िशफारस वचारात घेवनू – 
  भारत व द यूझीलंड, डे वस कप (लॉन टेिनस) पधा २०१७ बालेवाड  पुणे पधा 
आयोजनाक रता महारा  टेट लॉन टेिनस असोिसएशन यांचेशी करारनामा क न यांना अट  व शत  
िशिथल क न शासन मा यतेने आिथक सहा य र. .२५,००,०००/- अदा करणेस व सन २०१६-१७ चे 
सुधा रत अंदाजप कात, डा वभागाचे मैदानी खेळ (अथले ट स) डा सा ह य खरेद  या 
लेखािशषावर तरतूद र. .२५,००,०००/- उपल ध क न या तरतुद तून सदर आिथक सहा य खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा खो-
खो असोिशएशन यां या मा यतेने पुणे ज हा उ र वभाग  िम मंडळ यां या सहकायाने भाग .३३ 
( इ े ीय कायालय ) स.नं.२०० आर ण .४०७ गवळ नगर, पुणे – ४११ ०३९ येथे माहे डसबर 
२०१६ म ये महापौर चषक ज हा तर शालेय खो-खो पधा २०१६-१७ (वयोगट – १७ ते १९ वष 
मुले/मुली) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .१०,०३,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख, तीन 
हजार, चारशे वीस फ ) चे खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने ॉफ ज व स मानिच हे, 
मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर छपाई डा सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई 
ई कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व पधा अनुषंगाने मैदान तयार करणे व टेज मंडप, टेबल 
खु या, गॅलर  यव था खच र. .४,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय व व ुत 
पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय 

यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा खच र. .५,०३,४२०/- हा खच डा वभागाचे 
 महापौर चषक व वध डा पधा   या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड पुणे १९ यां या सहकायाने 
माहे डसबर २०१६/जानेवार  २०१७ म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, िचंचवड 
येथे अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस 
व याकामी येणा-या र. .७,८७,९७०/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
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सहभागी शाळांना भेट व तू, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस व सदर खचातील व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .५५,०००/- हा 
व ुत वभाग फ े ीय कायालय व टेज मंडप, टेबल खु या, यव था खच र. .१,१०,०००/- हा 
थाप य वभाग फ े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा खच 

र. .६,२२,९७०/- हा खच डा वभागाचे  डा िनधी, मनपातफ आयो जत व वध डा पधा, 
खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - १९४७९      वषय मांक - २३० 
दनांक – २३/१२/२०१६     वभाग–आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२६/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने घनकचरा यव थापन िनयम २००० नुसार घरोघरचा कचरा 
गोळा क न मोशी कचराडेपो येथ े वाहतुक क न टाकणेकामी “ब” व “क”  भाग काय े ातील या 
कामासाठ  िन वदा नो टस .५/२०११-१२ देशपातळ वर िस द क न िन वदा माग वणेत आलेली 
होती.  मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांची ा  कमी दराची िन वदा तीटन र. .७१४/- वकृत क न 
मा. थायी सिमती ठराव .१५४९३ दनांक २५/१०/२०११ व मांक १६४२१ दनांक २०/१२/२०११ 
अ वये थम वषासाठ  तीटन र. .७१४/- व यापुढ ल येक वषासाठ  ५%  दर वाढ स मा यता 
देणेत आलेनुसार यांनी दनांक २९/१२/२०११ रोजी करारनामा सादर केलेला आहे. यानुसार थम 
वषासाठ   मे. टन दर र. .७८७/-, चौ या वषासाठ  मे.टन दर र. .८२७/-, व पाच या वषासाठ  मे.टन 
दर र. .८६८/- दरवाढ स मा यता देणेत आलेली आहे. यानुसार कामाचा आदेश .आमु/३/का व/ 
०७/२०१२ दनांक ०२/०१/२०१२ अ वये देणेत आलेला आहे.  यानुसार ब, क व इ े य 
कायालयांतगत कामकाज सु  आहे.  तसेच अ, ड व फ े य कायालयांतगत कचरा उचलणे व मोशी 
कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेचे काम दे यात आले आहे.  सदर कामाची मुदत दनांक ०२/०१/२०१७ 
रोजी संपु ात येणार आहे.  

६ े य कायालयांतगत सदर कामासाठ  न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली  आहे.  
सदर कामास अंदाजे ३ ते ४ म हने कालावधी लागणार आहे.  सदर कामाचे मंजूर दराचा तपिशल 
खालील माणे - 
 

 

 

 

 

 

अ. . तपिशल े य कायालय ित मे. टन मंजूर दर र. . 

१ 

घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतूक करणे 
( ायमर  व सेकंडर ) 

ब, क व इ           ८६८/- 

२ 
कचरा उचलणे व मोशी 
कचरा डेपोपयत वाहतूक 

करणे (सेकंडर ) 
अ, ड व फ 

१) कॉ पॅ टरसाठ - ६३७.०६ व 

२) कसाठ      - ७६४.७१ 
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वर ल त यात दश व यानुसार मंजूर दराने म.ेबी. ह .जी. तीज वे ट मॅनेजमट स ह सेस 
ा. िल. यांना द.०३/०१/२०१७ ते द.३०/४/२०१७ अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 

यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या 
अंदाजे खच र. .४,७६,८७,६८४/-(अ र  र. .चार कोट  शहा र लाख स याऐंशी हजार सहाशे       
चौ-याऐंशी फ ) अथवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१२५/२०१६ 

दनांक - २३/१२/२०१६ 

         

                                                
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 


