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

कायप का मांक – २४३ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २७/०९/२०१६           वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२७/०९/२०१६ 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.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
१२) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१३) मा.नेटके सुमन राज   
१४) मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
१५) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१६) मा.जवळकर वैशाली राहुल  
 

      यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, 
मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.माने,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे-
सहा यक आयु , मा.पवार-कायदा स लागार, साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.कारेकर- शासन 

अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.कुलकण ,मा.खाबडे, 
मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख, 



2 
 

 
 

मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.मोरे-कायकार  अिभयंता,मा.खोत,मा.लहारे- शासन अिधकार , 
मा.बुरसे-मु य अिभयंता पीएमपीएमएल,मा.गावडे-अ नशमन अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

--------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 
वषय .१२०) तरतूद वग करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२१) तरतूद वग करणेबाबत – मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२२) ड मु यालयातील भांडवली वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - 

मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२३) ड भाग व ड मु यालयातील महसुली वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट 

करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२४) तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२५) तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२६) इ भाग व इ मु यालयातील भांडवली वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट 

करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१२७) ड भाग व ड मु यालयातील भांडवली,महसुली व वशेष योजना वषयक कामां या  

तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय .१२८) ड भाग व ड मु यालयातील भांडवली व वशेष योजना वषयक कामां या  

तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा  

ताव... 
वषय .१२९) तरतूद वग करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१३०) ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१३१) वॉड .६० सांगवी म ये गावठाण प रसरात मॉडेलवॉड प तीने वकास कामे 

करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१३२) वॉड .५८ येथील आदशनगर, संत तुकाराम नगर भागातील र ते मॉडेल वॉड 

प तीने वकसीत करणेबाबत-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
वषय .१३३) ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .१३४) ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .१३५) ठरावात दु ती करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .१३६) िनवडणुक मतदार जनजागृती आव यक टकस छपाईकाम करणेबाबत... 
वषय .१३७) म.न.पा.चे उ ान वभागासाठ  २ वष कालावधीसाठ  आव यक असणार  खेळणी 

दरकरार प तीने पुर वणे व बस वणेबाबत... 
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वषय .१३८) वै कय वभागांतगत दवाखाना/ णालयाम ये कायरत असले या मानधनावर ल 
उमेदवारांचे मुदतवाढ बाबत.... 

वषय .१३९) ड मु यालयातील वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न 
फेरबदल करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 

वषय .१४०) ड भाग व ड मु यालयातील भांडवली व प अंदाजप क कामां या तरतुद म ये  

वाढ/घट करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .१४१) तरतुद वग करणेबाबत - मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .१४२)  डा पधसाठ  आिथक सहा य देणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा.शुभांगी 

ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१४३) मनपा पॅनलवर आ कटे ट व क लटंसी नेमणूक बाबत  - मा.नारायण ब हरवाडे,  

मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव.           

वषय .१४४) मनपा पॅनलवर आ कटे ट व क लटंसी नेमणूक बाबत  - मा.शुभांगी ल ढे, 
मा.सुमन नेटके यांचा ताव.           

वषय .१४५) स लागार/वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत – मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 

वषय .१४६) मनपा पॅनलवर आ कटे ट व क लटंसी नेमणूक बाबत  - मा.सुमन नेटके, 
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

वषय .१४७) मानधन िमळणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .१४८) मनपा पॅनलवर आ कटे ट व क लटंसी नेमणूक बाबत  - मा.सुमन नेटके, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .१४९) आकुड  येथील खंडेराया भाजी मंडई मधील रकामे गाळे भाडयाने देणेबाबत – 

मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .१५०) तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत – मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 

ताव. 
वषय .१५१) म हला बचत गटास दवाळ  आठवडे बाजारासाठ  जागा व मंडप उपल ध क न 

देणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव.  

---------- 
 

अ) दनांक १४/९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४१)      
   चा सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.   
       
ब) दनांक २०/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४२)  
   चा सभावृतांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.   

--------- 
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ठराव मांक - १७४०९     वषय मांक - १ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/२६३/१६ द.२९/८/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/63-2015-16 मधील 
अ. .63 अ वये भाग .३१, दघी मधील अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई साठ  मशीनर  पुर वणे 
कामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा 32.32% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७४१०     वषय मांक – २ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५४०/१६ द.८/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३१/१६-१७ भाग .३१ दघी  येथील 
समथनगर मधील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ह एम मातेरे इं ा. ा.ली. 
िन.र. .१,०५,०२,,९००/-  (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख दोन हजार   नऊशे फ ) पे ा  १०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९९,२५,२४१/-  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 –१७४११     वषय मांक – ३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग–म यवत  सा ह य भांडार (वै कय) 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/१/का व/२३७/२०१६ द.१२/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे हॉ पीटल फिनचर खरेद कामी  िस द 
करणेत आले या  ई- िन वदे माणे  (१) Hospital Bed with mattress -70 Nos (र. . ८५०५/-) 
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(२) Fowler Bed  -10 Nos (र  ९५२९/-) (३) Semi fowler Bed  -10 Nos (र  ७६१४/-) मे. 
R.R. Surgical Works Manufacturers of Aseptic Hospital Furniture  या कंपनीचे अिधकृत व े ते 
मे. कोठार  मे डकल ऍ ड स जकल व  ICU Bed -10 Nos (र  २७५३०/-) खरेद कामी Bunty 

furnitures rehabilitation aids, Nagpur  या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे. रो हत ए टर ायजेस यांनी 
सादर केलेले  लघु म दराने करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे र. .१०,४२,०८०/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –१७४१२     वषय मांक – ४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१४८०/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . ५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .१२ अ वये  

िचखली येथील रा हले या भागात पाईप लाईन टाकणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  मे. 
एच. एम. क शन िन वदा र कम . २८,०१,१२२/- (अ र - अठठावीस लाख एक हजार 
एकशे बावीस फ ) पे ा १०.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २६,४७,०६०/-
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 –१७४१३     वषय मांक – ५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – डा 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/०३/का व/१५५/२०१६ द.७/९/२०१६ 
वषय- मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .७७ द.१२/९/२०१६ अ वये 

मनपा या ०५ स मा.नगरसद य/नगरसद या यांनी तावात नमुद ठकाणी ओपन जम 
तयार करणेक रता सा ह य खरेद  करणेबाबत.  

वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 



6 
 

 
 

ठराव मांक –१७४१४    वषय मांक – ६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९२५/१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/160/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ से. ं .२२ राजनगर, संजयनगर इ. ठकाणी जुनी ेनेज 
लाईन बदलून न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी  M/S.ASHOK CONSTRUCTION  

िन.र. .37,49,429/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Four Hundred Twenty 

Nine Only) पे ा 21.60% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 30,86,530/- 
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 देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१७४१५    वषय मांक – ७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९२४/१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/82/2016-17 अ वये फ े य कायालयातील 

भाग .११, १२ व १३ मिधल े नेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी  M/S. ASHOK CONSTRUCTION िन.र. .37,49,638/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) 

Forty Nine Thousand Six Hundred Thirty Eight Only) पे ा 20.20% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने रकम पये 29,92,211 /-पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१७४१६     वषय मांक – ८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९२३/१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
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 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/96 /2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग .७ च-होली म ये चोवीसावाड , वडमुखवाड , ताजणे मळा, पठारे मळा 
इ.भागातमलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/s Bhagwant Construction िन.र. .44,99,434/-   

(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Four Hundred Thirty Four Only)  पे ा 
16.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 39,21,729/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम 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 –१७४१७    वषय मांक – ९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१२६५/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/३-२०१६-१७ अ वये िनगड  दापोड  र यावर 

उव रत ठकाणी आव यकतेनुसार डे डकेटेड लेन तयार करणे व जु या डे डकेटेड लेन या ीलची दु ती 
करणेकामी मे.ओंकार ु स िन.र. .७०,०२,५४०/- (अ र  र कम पये स र लाख दोन हजार 
पाचशे चाळ स फ ) पे ा १२.१२ % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६४६१५२४/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक –१७४१८     वषय मांक – १० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५५८/२०१६ द.१४/८/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६९/१६-१७ अ वये भाग .२९ 

इं ायणीनगर मधील ठक ठकाणी खोदकामामुळे खराब झाले या र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. .३५,००,६६९/- (अ र  र. . प तीस लाख सहाशे 
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एकोणस र फ ) पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३२,९८,९४३/-
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 करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

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

 
ठराव मांक –१७४१९     वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५५९/२०१६ द.१४/८/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २१/९०/१६-१७ अ वये भाग .४३ पंपर  
साधू वासवानी गाडन प रसरातील ॉम वॉटर व पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी 
मे. अ व कार क शन  िन.र. .१४,००,२८२/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे याऐंशी फ ) 
पे ा २१.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .११,६१,५३४/- 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 म 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 –१७४२०    वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६०/२०१६ द.१४/८/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २१/४७/१६-१७ अ वये भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील वाघेरे कॉलनी प रसरातील  पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी  मे.आर एम 
एंटर ायजेस  िन.र. .१२,६०,००७/-  (अ र  र. .  बारा लाख साठ हजार सात फ ) पे ा २१.३०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,४१,२०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
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 –१७४२१     वषय मांक – १३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६१/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७२/१६-१७ अ वये भाग .४८ 

तापक रनगर, बेबी शाळा प रसरात पे ह ंग लॉक व ॉम वॉटर चबस वषयक कामे करणेकामी 
मे. के.पी.क शन िन.र. .११,१९,९९९/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे 
न या नव फ ) पे ा १५.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,९९,५९९/- 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 –१७४२२    वषय मांक – १४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६२/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/१५/१६-१७ अ वये मोशी भाग .६ येथे 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. . १६,८१,५४४/-(अ र  

र. .सोळा लाख ए याऐंशी हजार पाचशे च वेचाळ स फ ) पे ा  ३५.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .११,४५,८८८/-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 करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४२३    वषय मांक – १५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६३/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/७७/१६-१७ अ वये भाग .७ येथील 
पे हंग लॉक, फुटपाथ, गटरची करकोळ दु ती करणेकामी  मे. सुयोगराज क शन 
िन.र. .१४,०४,१२८/-  (अ र  र. . चौदा लाख चार हजार एकशे अ ठावीस फ )  पे ा  ३५.१०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . ९,५६,८४३/- 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 –१७४२४    वषय मांक – १६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६४/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/५१/१६-१७ अ वये भाग .६ मोशी, 
डुडुळगाव येथे करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणकेामी  मे. सुयोगराज क शन 
िन.र. .१४,०२,४७९/-  (अ र  र. .चौदा लाख दोन हजार चारशे एकोणऐंशी फ ) पे ा  ३५.१०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५५,७१९/- 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 –१७४२५    वषय मांक – १७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४/१६-१७ अ वये भाग .६ मोशी 
ािधकरण येथे फुटपाथ करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .१५,२६,९६२/-(अ र  

र. .पंधरा लाख स वीस हजार नऊशे बास  फ ) पे ा  ३५.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१०,४०,५४८/-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 करणते येत 
आहे.    

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

 
ठराव मांक –१७४२६    वषय मांक – १८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६६/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/५८/१६-१७ अ वये . .६ येथील से. . 
४,६ येथे फुटपाथ  व टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी  मे. िशवगंगा क शन 
िन.र. .१६,८२,२२२/-  (अ र  र. .सोळा लाख याऐंशी हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा  ३५.०१% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,४७,९४०/- 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. 
-------- 

 
 



12 
 

 
 

ठराव मांक –१७४२७    वषय मांक - १९  
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६७/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/७१/१६-१७ अ वये भाग .६ येथील 
पे हंग लॉक, फुटपाथ, गटरची करकोळ दु ती करणेकामी  मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .१४,०४,३५७/-  (अ र  र. .चौदा लाख चार हजार तीनशे स ाव न ्  फ ) पे ा  ३५.१०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,९९९/- 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 –१७४२८    वषय मांक – २० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६८/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७०/१६-१७ अ वये भाग .७ च-होली 
येथे करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी  मे.िशवगंगा क शन 
िन.र. .१४,०५,०३८/- (अ र  र. .चौदा लाख पाच हजार अडोतीस फ ) पे ा  ३५.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५७,४६३/- 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 –१७४२९    वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६९/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४०/१६-१७ अ वये भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये खंडोबामाळ व आपटे कॉलनी येथे पे हंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणेकामी  
मे.एस.ड . आजवाणी िन.र.  ५४,५९,३८४/- (अ र  र. .चोप न ्  लाख एकोणसाठ हजार तीनशे 
चौ याऐंशी फ )  पे ा  १२.२७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५०,२८,९९३/- 
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 –१७४३०    वषय मांक – २२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७१/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२९/१/२०१५-१६ अ वये इ ाग अंतगत 

व वध कंप या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या र यांचे दु ती करणेकामी  मे. 
धने र क शन िन.र. .४,३८,०२,८६५/- (अ र  र. .चार कोट  अडोतीस लाख दोन हजार 
आठशे पास  फ )  पे ा १०.०५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४,१३,७०,७११/-
 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४३१     वषय मांक – २३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७०/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४/१६-१७ अ वये भाग .६ मोशी   
वनायकनगर, सावतामाळ नगर से.नं. ४,६,९,११ म ये व वध ठकाणी र ते हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी  मे. धने र क शन िन.र. .३०,८१,६५४/-  (अ र  र. .तीस लाख 
ए याऐंशी हजार सहाशे चोप न फ ) पे ा  १०.१५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२९,०७,३०९/-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 –१७४३२    वषय मांक – २४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७२/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४६/१६-१७ अ वये भाग .४६ येथील 
वजयनगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार आठशे एक फ ) पे ा  १०.१०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६६,१०,२९४/-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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४३३    वषय मांक – २५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७३/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५२/१६-१७ अ वये भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये खंडोबामाळ, आपटे कॉलनी व िशतल बाग येथे हॉटिम स प तीने र ते डांबर करण 
करणेकामी  मे.धने र क शन   िन.र. .७४,६९,२१२/-  (अ र  र. .चौ-याह र लाख एकोणस र 
हजार दोनशे बारा फ ) पे ा  १०.१३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .७०,४८,२१०/- 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 –१७४३४     वषय मांक – २६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७४/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५४/१६-१७ अ वये भाग .३२ 

सँ ड वक कॉलनी म ये संत तुकारामनगर, संभाजीनगर, ओमसाई पाक इ याद  ठकाणी र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र.  ७४,६९,०४७/- (अ र  
र. . चौ-याह र लाख एकोणस र हजार स ेचाळ स फ ) पे ा  १०.१२% कमी   या ठेकेदाराकडुन 

  िन वदा मंजुर दराने  र. .७०,४८,८३८/-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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४३५    वषय मांक – २७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७५/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४७/१६-१७ अ वये भाग .६ मोशी 
गायकवाड व ती, नागे रनगर, देहुफाटा लगतचे र ते, खर डव ती, बनकरव ती येथील र ते 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र. .३०,८३,९४०/- (अ र  
र. .तीस लाख याऐंशी  हजार नऊशे चाळ स फ ) पे ा  १०.१४% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . २९,०९,७९०/- 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 –१७४३६    वषय मांक – २८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५७६/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/८/१६-१७ अ वये भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये जे.पी. नगर, आ दनाथनगर व इ.भागाम ये  हॉटिम स प तीने र ते डांबर करण 
करणेकामी  मे.धने र क शन िन.र.  ७४,६९,२८५/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख एकोणस र 
हजार दोनशे पं याऐंशी फ ) पे ा १०.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .७०,५०,६३२/- 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. 

-------- 
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ठराव मांक –१७४३७    वषय मांक – २९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८२/१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ७६ 
अ वये भाग .१३ येथील से. .२२ मधील धोबीघाटाचे वाचनालय व समाज मं दराम ये 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक दु तीचे कामे कऱणेकामी मे. िस दाथ कं शन 
िन.र. .२३,३३,७९८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार सातशे अ या नव फ )  पे ा ८% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२१,४७,०९४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१७४३८    वषय मांक – ३० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८३/१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ३४ 
अ वये भाग .५२ वाकड अंतगत येणा-या हातोबानगर व अ णाभाऊसाठे नगर झोपडप टया 
म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे कऱणेकामी मे. िस दाथ कं शन 
िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १६% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,६०,१३५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१७४३९     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८४/१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
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मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ४५ 
अ वये भाग .५३ येथील काळाखडक, अशोकनगर झोपडप ट त थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व दु तीचे कामे करणेकामी मे.िस दाथ कं शन िन.र.  १८,६७,३६७/- (अ र  
र. .अठरा लाख सदसु  हजार तीनशे सदुस   फ )  पे ा १८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र.  १५,३१,२४१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे.       

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

 ठराव मांक – १७४४०     वषय मांक – ३२  

दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५१९/२०१६ द.८/९/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .27 अ वये ड 
भागातील वाकड उप वभागातील . .४८, ५४ ते ५७ शहर   गर ब व तीतील दवाब ी 
यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी मे. दग वजय इले कल िन.र. .4,49,033/- (अ र  र. . 
चार लाख एकोनप नास हजार तेहतीस फ ) पे ा 25.27% 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 –१७४४१    वषय मांक – ३३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४२४/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/73/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२१ म ये थम ला ट प टे व झे ा ॉिसंग प टे 
रंग वणेसाठ  मे. एस. एम. क शन िन.र.  7,92,511/- (अ र  र. . सात लाख या नव 
हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा - 22.87% 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४४२    वषय मांक – ३४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४२०/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/11/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ म ये थम ला ट प टे व झे ा ॉिसंग प टे 
रंग वणेसाठ  मे.एस.एम. क शन िन.र. .7,92,511/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार 
पाचशे अकरा फ ) पे ा -21.60% 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 –१७४४३    वषय मांक – ३५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४२२/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/12/2016-17 अ वये 

(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये दशादशक फलक व 
रोड फिनचरची कामे करणेसाठ  मे.एस.एम. क शन िन.र. .7,92,511/- (अ र  र.  सात 
लाख या नव हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा -21.60% 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 –१७४४४    वषय मांक – ३६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/३९०/२०१६ द.८/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/52/-2016-17 अ वये 
भाग .५१ म ये पे ह ंग लॉक व पावसाळ  गटसची थाप य वषयक कामेकरणे म.े 

जी.एस.भुजबळ अँ ड असोिशएटस (सन २०१६-२०१७ साठ )  िन.र. .7,92,714/- (अ र  र. . सात 
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लाख या नव हजार सातशे चौदा फ ) पे ा -15.15 % 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 –१७४४५    वषय मांक – ३७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – अ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अ /े व/का व/३२४/२०१६ द.१२/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने लोकशाह र अ णाभाऊ साठे जयंती महो सव 
दर वष  माणे आयो जत कर यात येतो सन २०१६ मधील द ०१/०८/२०१६ ते ०५/०८/२०१६ 
पयत सदर महो सव  िनगड  येथील आयो जत करणेत आलेला आहे. सदर कामांक रता 
वनी ेपण, व ुत यव था व सी.सी.ट ह  जनरेटर सह यव था करणे आव यक आहे सन 

२०१६-१७ चा अंदाजप कात पानांक ७३९ अ. . २५ " अ े ीय कायालय व ुत वभागा अंतगत 
ऐनवेळ  येणार  तातड ची व ुत वषयक कामे करणे(१५-१६)" या कामा क रता र. .१,००,०००/- 
तरतूद असून तातड ची बाब असून िन वदा न माग वता थेट प तीने, करारनामा क ण मे. वजय 

इले क स & जनरेटर यांना यापूव या मंजूर दराने १% कमी (िन.नो. .१/११-२०१५-१६) देणेस 
येणा-या र. .५०१४७३/- मधून १% कमी क न र. .४,९६,४५८/- च ेखचास मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१७४४६    वषय मांक – ३८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४७/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०२ 
अ वये, . .११ मधील मु ाई उ ान व इतर उ ानांची  थाप य वषयक  कामे 
करणेकामी मे.युिनक ेडस िनवीदा र. . ११,१४,८५६/- (अ र  र. . अकरा लाख चौदा हजार आठसे 
छप न फ ) पे ा १५.९६% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. . ९,८३,७७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार   
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फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७४४७    वषय मांक – ३९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४०/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .०७ 
अ वये,  काळेवाड  येथील योतीबा उ ानांम ये उव रत थाप य वषयक  कामे करणेकामी 
मे.िस द क  लं बग  ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर या ठेकेदाराकडून िन.र. .१५,३७,४०६/- (अ र  
र. .पंधरा लाख सदोतीस हजार चारशे सहा फ ) पे ा २०.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,९१,४२१/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक –१७४४८     वषय मांक – ४० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४१/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .११ 
 अ वये  क  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी 
मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर   या ठेकेदाराकडून िन.र. .२०,९९,८३३/- 
(अ र  र. . वीस लाख न या नव हजार आठशे तेहतीस फ ) पे ा २०.००% कमी या  िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,६३,८६०/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक –१७४४९    वषय मांक – ४१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४३/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२१ 
अ वये, ड भागातील उव रत उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे िस द क  लं बग 
ऍ ड ेनेज िस ह ल का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून िन.र. .२१,००,६००/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सहाशे फ ) पे ा २०.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,५०४/- पयत  काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१७४५०    वषय मांक – ४२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४२/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१५ 
अ वये,  ब  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी मे. 
िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून िन.र. .२०,९९,५९९/-(अ र  
र. .वीस लाख न या नव हजार पाचशे न या नव फ ) पे ा २०.००% कमी या िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,६३,६६३/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४५१    वषय मांक – ४३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४४/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२८ 
अ वये . .४८ रहाटणी येथील धमवीर संभाजी उ ानातील उव रत थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून 
िन.र. .७,००,२२२/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे बावीस फ ) पे ा २०.००% कमी या िन वदा 
मंजूर दराने र. .५,८८,१८६/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा  क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१७४५२    वषय मांक - ४४  
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१४५/२०१६ द.९/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३२ 
 अ वये  ड  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी मे. 
िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर या ठेकेदाराकडून िन.र. .२०,९८,४०६/- (अ र  
र. .वीस लाख अ या नव हजार चारशे सहा फ ) पे ा २०.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,६२,६६१/- पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील ि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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४५३    वषय मांक – ४५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    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/२८८/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/111/2016-17 अ वये भाग .६२ मधील 
म.न.पा. इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर िन.र. .12,00,000/- 

(अ र  र. .बारा लाख फ ) पे ा 16.16% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,56,384/- 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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७४५४    वषय मांक – ४६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२८९/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/15/2016-17अ वये भाग .६२ कासारवाड  
येथील मनपा करसंकलन फुगेवाड  दवाखा याम ये इमारतीचे दु ती व रंगरंगोट  करणेकामी 
मे. काश कॉ ॅ टर  िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 12.12% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,84,110/- 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 आदेश िनगत केले आहेत याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७४५५    वषय मांक - ४७  
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२९३/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/109/2016-17 अ वये . ं .४० खराळवाड  
म ये ठक- ठकाणी र याचे साईडप ट  व चेस खड  मु म व डांबर करण प दतीने 
बुज वणे कामी मे.ड .एस.कुलकण   िन.र. .9,33,361/- (अ र  र. .नऊ लाख तेह ीस हजार तीनशे 
एकस  फ ) पे ा 20.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .7,82,063/- 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 यांच े बरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले आहेत याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७४५६    वषय मांक – ४८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२९५/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/65/2016-17 अ वये भाग .४१ मधील 
ता यात आलेले र ते वकसीत करण ेकामी मे.ड .एस.कुलकण   िन.र. .14,00,332/- (अ र  
र. .चौदा लाख तीनशे ब ीस फ ) पे ा 20.80% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,64,516/- 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 आदेश िनगत केले आहेत याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७४५७    वषय मांक - ४९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२९४/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/27/2016-17 अ वये भाग .४१ मधील 
 ड .पी र ता वकसीत करणेकामी मे. ड .एस.कुलकण  िन.र. .14,00,332/- (अ र  र. .चौदा लाख 
तीनशे ब ीस फ ) पे ा 22.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,43,931/- 

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 
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फरकाची र कम अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले आहेत याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –१७४५८    वषय मांक – ५० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/२९२/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/39/2016-17अ वये भाग .४१ मधील 
रे वे लाईन या कडेने ड .पी र ता वकसीत करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस एम.ई 

 िन.र. .1400332/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे ब ीस फ ) पे ा 30.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .10,29,244/- 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 आदेश िनगत केले आहेत याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७४५९    वषय मांक – ५१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२८४/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/154/2016-17अ वये भाग ं .४ मधील 
मनपा इमारतीची व शाळा इमारतींची  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश कॉ ॅ टर 

 िन.र. .19,60,784/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 13.13% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,88,500/- 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 आदेश िनगत केले 
आहेत याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४६०    वषय मांक – ५२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२९०/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/126/2016-17 अ वये भाग . ३ िचखली 
येथील बघव ती धमराजनगर, पाट लनगर येथील र ते खड मु म व BBM प दतीने वकिसत 
करणेकामी मे. महाल मी एंटर ायजेस एम.ई.  िन.र. .14,00,444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
च वेचाळ स फ ) पे ा 25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,02,850/- 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 आदेश िनगत केले आहेत याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१७४६१     वषय मांक – ५३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२९१/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/77/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील मोरेव ती मधील न याने वकिसत झाले या सोसाय यांचे र ते खड मु म व BBM 

प दतीने वकिसत करणेकामी मे.महाल मी एंटर ायजेस एम. ई. िन.र. .14,00,444/- (अ र  
र. .चौदा लाख चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा 25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,02,850/- 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 आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४६२    वषय मांक – ५४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९५/२०१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/8/2016-17 अ वये िचखली तळवडे िशवेचा 
महाल मी मं दरा पासून  ते तळवडे मशानभूमी 24  मी. डपी र ता वकसीत करणेकामी मे. 
ली सी क शन ा.िल. िन.र. .1,39,88,991/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख 

अ ठयाऐंशी हजार नऊशे ए या नव  फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,31,82,875/- 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 –१७४६३    वषय मांक – ५५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६८६/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/5/2016-17 अ वये भाग .५ मधील 
बालघरेव ती, से. .१६ व मधला पेठा मधील र यांचे िसलकोट प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .1,40,05,602/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच हजार 
सहाशे दोन  फ ) पे ा 10.05% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,32,27,941/- 
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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४६४    वषय मांक – ५६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९३/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/2/2016-17 अ वये भाग .१ पीनगर 
तळवडे येथील सव ड  पी र ते वकसीत करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .1,86,68,587/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख अडूस  हजार पाचशे स याऐंशी फ ) 
पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,76,22,213/-  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 –१७४६५    वषय मांक – ५७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९४/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/10/2016-17 अ वये भाग .१ तळवडे 
म ये र या या कडेने फुटपाथ तयार करणे, दुभाजक तयार करणे व हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. धने र क शन िन.र. .1,68,06,721/- (अ र  र. . एक कोट  
अडूस  लाख सहा हजार सातशे एकवीस फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .1,58,64,704/-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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४६६    वषय मांक – ५८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९६/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/6/2016-17 अ वये भाग .५ कुदळवाड  
मधील व वध र ते बी एम प दतीने डांबर करण करणे कामी मे.लोणावळा क शन कं 
िन.र. .1,26,05,042/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख पाच हजार बेचाळ स  फ ) पे ा 
10.21 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,18,83,971/- 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 –१७४६७    वषय मांक – ५९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९९/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/4/2016-17 अ वये भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील अंतगत र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन  िन.र. .1,40,05,602/- 
(अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख  पाच हजार  सहाशे दोन फ ) पे ा 10.05% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,32,27,941/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४६८    वषय मांक – ६० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९७/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/40/2016-17 अ वये भाग  ९ 
संभाजीनगर येथील र ते आधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी मे. धने र  क शन 
िन.र. .84,03,324/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे चोवीस  फ ) पे ा 10.10% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .79,32,318/- 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 –१७४६९    वषय मांक – ६१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९८/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/72/2016-17 अ वये भाग .९ शाहूनगर 
येथील र ते आधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. 
िन.र. .84,03,314/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे चौदा  फ ) पे ा 10.00% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .79,41,132/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४७०    वषय मांक – ६२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९२/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/165/2016-17 अ वये भाग .३ म ये 
येणारा िचंचेचा मळा १८.०० मी.ड .पी. र ता वकिसत करणेकामी मे. लोणावळा क शन 
कं.िन.र. .70,01,879/- (अ र  र. .स र लाख एक हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 10.45% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .65,83,692/- 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 –१७४७१    वषय मांक – ६३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९०/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/32/2016-17 अ वये भाग .३ म ये 
वकास साने अनाथ आ म ते देहू आळंद  र याला जाऊन िमळणारा ३० मी ड  पी वकसीत 
करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. िन.र. .70,02,647/-(अ र  र. .स र लाख दोन हजार 
सहाशे स ेचाळ स फ ) पे ा 10.30% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .65,95,443/-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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४७२    वषय मांक – ६४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६८९/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/99/2016-17 अ वये िनगड  गावठान भाग 
 १३ मधील भ  श  चौकापासुन िचकन चौकापयत य़ा पाईन र याचे डांबर करण करणे 
टाँम वाँटर चबरची दु ती करणे आ ण आव यक कामे करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल.  िन.र. .35,01,401/-(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 10.25% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .32,99,633/-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 –१७४७३    वषय मांक – ६५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६८८/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/48/2016-17 अ वये भ  श  ते 
वेणीनगर चे .० ते ७.५० मधील पाईन रोड डांबर करण करणे  कामी मे. ली सी क शन 
ा.िल.  िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक  फ ) पे ा 10.25% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .32,99,633/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४७४    वषय मांक – ६६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६८७/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/98/2016-17 अ वये भ  श  ते 
वेणीनगर चे .७५० ते १५०० मधील पाईन रोड डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 

क शन ा.िल. िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) 
पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .32,99,633/- 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 –१७४७५    वषय मांक – ६७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६९१/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/17/2016-17 अ वये भाग .२८ मधील 
मोरवाड  कोट ते W-Sector कडे येणारा DP र ता वकसीत करणेकामी मे.धने र क शन 

िन.र. .42,01,680/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ऐंशी फ ) पे ा 10.10% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,66,176/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४७६    वषय मांक – ६८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/६८५/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/55/2016-17अ वये भाग .२ वेणीनगर 
अंतगत सहयोगनगर येथील टाँवरलाईन र ता व इतर उवर त भागात हाँटमी स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .42,01,662/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
एक हजार सहाशे बास   फ ) पे ा 10.05 % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .39,68,365/- 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 –१७४७७    वषय मांक – ६९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७००/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/34/2016-17 अ वये  . .६४ मधील 
गणेशनगर भागातील CME िभंतीलगत या र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .27,96,055/- (अ र  र. .स ावीस लाख शहा नव हजार पं चाव न  फ ) पे ा 10.10% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .26,39,336/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४७८    वषय मांक – ७० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१५२६/२०१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .७ अ वये  'फ' 

े ीय कायालय अंतगत पी नगर भागात ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे व अनुषंगीक कामे 
करणेकामी  मे. एस. आर. एंटर ायजेस िन वदा र कम .३९,२१,३४९/- (अ र  एकोणचाळ स 
लाख एकवीस हजार तीनशे एकोणप नास फ ) पे ा १५.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . ३४,६०,२७६/-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 –१७४७९    वषय मांक – ७१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/९०/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/०५/१६-१७ अ वये  वॉड . भाग .27 

म ये हाडा व इतर रा हले या ठकाणी प रसरात हाँटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
M/s.CLINCY CONSTRUCTION PVT LTD. िन.र. .28,01,027/- (अ र  र. .अठावीस लाख एक 
हजार स-तावीस फ ) पे ा 10.25% कमी    या ठेकेदाराकडुन     िन वदा मंजुर दराने  

र. .२६,३९,६१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीकदरा म ये कं ाट कालावधी म ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४८०    वषय मांक – ७२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – भूिम आ ण जंदगी 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/९/का व/२३६/२०१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 महारा  शासन िनणय सहकार, पणन व व ो ोग वभाग . कृपम ०८१६/ ११९/२१ 
स दनांक १२ ऑग ,२०१६ नुसार शेतकर  बाजाराम य ेशेतक-याला चांगला भाव, ाहकांना ताजी 
फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपल ध होतो अशी संक पना रा यात सु  करावी. यासाठ  “संत 
िशरोमणी ी.सावतामाळ  शेतकर  आठवडे बाजार”अिभयान राब व याचा िनणय शासनाने घेतला 
आहे. सदर अिभयानासाठ  महारा  रा य कृषी पणन मंडळ पुणे यांची सम वय सं था (NODAL 

AGENCY) हणून शासनाने िनयु  केली आहे. सदर अिभयानाअंतगत मनपाने शेतक-यांना 
यांचे भा या, फळे, अ नधा य व इतर कृषी उ पादने थेट व साठ  मनपा कायालया या 

आवारात, भाजीमंडईत, व मनपा े ात 3 ते ४ मैदाने दर शिनवार  कंवा र ववार  तावात नमूद 
माणे उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 

आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक –१७४८१     वषय मांक – ७३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    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/४८/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/39/2016-17 अ वये  भाग .६३ 
कासारवाड  मधील जलतरण तलावाची रंगरंगोट  करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. ी यंकटेश मोहन धो े िन.र. .2697213/-   (अ र र. .स वीस लाख स या नव हजार दोनशे 
तेरा फ ) पे ा  12.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .24,92,225/- 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 कालावधी म ये झालेली वाढ/ घट 
दरानुसार फरकाची र म 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४८२    वषय मांक – ७४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५४१/२०१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ.  8 अ वये भाग 
.४३ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे करणे कामी मे. यश 

इले ोलाईन िन.र. .8,99,999/- पे ा 18.59% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७४८३    वषय मांक – ७५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५४५/२०१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .22 अ वये भाग 
.४४ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे. यश 

इले ोलाईन िन.र. .8,99,999/- पे ा 17.55% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७४८४    वषय मांक – ७६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५२५/२०१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .15 अ वये 'ड' 

भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील  .४३ ते ४७ या प रसरातील िस नल यं णेची देखभाल 
व दु तीची कामे करणे कामी मे. जे. पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .8,99,965/- पे ा 
1.00% 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 –१७४८५    वषय मांक – ७७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/७८१/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . १५ 
अ वये भाग .४२ म ये भाटनगर येथील अ त वातील समाज म दंर नुतनीकरण क न वर ल 
मजले शाळेसाठ  वगाचे बांधकाम करणेकामी मे.बी.आर.शहा िन.र. .२३,३४,१३४/-(अ र  र. . 
तेवीस लाख चौितस हजार एकशे चौितस फ ) पे ा १८.५१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१९,०२,०८६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणेत येत आहे.     

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

 
ठराव मांक –१७४८६    वषय मांक – ७८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२१२/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/०२/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 
ताथवडे पुनावळे येथील माळवाड , काटेव ती जीवननगर, कोयतेव ती येथील र ते वकिसत 
करणेकामी मे. बी.के.खोसे िन.र. .१,४०,०५,५९९/-  (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख पाच 
हजार पाचशे न या नव फ ) पे ा ११.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१,३०,८०,८७९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४८७     वषय मांक – ७९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६७९/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/53-2016-17  मधील अ. .1 अ वये 

भाग .१ पीनगर येथील करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. आर एम 
एंटर ायजेस िन.र. .9,23,469/- (अ र  र. . नऊ लाख तेवीस हजार चारशे एकोणस र फ ) 
पे ा 33.53%  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 –१७४८८    वषय मांक – ८० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/६७७/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/95-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.१ पीनगर तळवडे भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.आर. एम. एंटर ायजेस िन.र. .9,23,469/-(अ र  र. . नऊ लाख तेवीस हजार 
चारशे एकोनस र फ ) पे ा 33.77%  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 –१७४८९    वषय मांक – ८१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१२७२/२०१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे -  

 मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४९०    वषय मांक – ८२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/०४/का व/३५१/२०१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपंग) क याणकार  योजना .६ अ वये मनपा ह तील अपंग 
य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१५-१६ म ये जा हर कटनानुसार अज 
माग वले असुन ा  अजा पैक  तावात नमूद माणे दोन लाभािथची कज करणे बँकेने मंजुर 
केली असून तावात नमूद माणे येक  र. .१,००,०००/- माणे एकूण र. .२,००,०००/- 
(अ र  र. .दोन लाख फ ) (Back and Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व याक रता  
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७४९१     वषय मांक – ८३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/२/का व/८३०/२०१६ द.६/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य कायालयाचे कायालयीन (आक मीक खच) 
प रिश  ‘ब’ माणे “गणवेश िशलाई” या लेखािशषावर सन २०१६-१७ म ये अंदाजप क य तरतूद 
र. .२५,०००/- करणेत आली आहे. सदर तरतूद मधुन या वभागांतगत असले या उ ान व ुत व 
मंुबई पुणे र ता या वभागांकड ल  कमचा-यांचे दोन वषाचे गणवेश िशलाईचे बल अदा करणेत 
आले असून र. . १५,०००/- इतका खच झाला आहे व र. .१०,०००/-  िश लक आहे. व ुत मु य 

कायालयाकड ल कमचा-यांच े गणवेश िशलाईची र. . २१,६००/- इतक  अदा करावयाची आहे. 
तथा प या लेखािशषावर तरतूद कमी पडत असलेने सदर लेखािशषावर तरतूद वग करावी लागणार 
आहे. कमचार  वेतन व भ े प रिश  ‘अ’ माणे “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर 

र. .६,००,००,०००/-  तरतूद करणेत आली आहे. आज अखेर या लेखािशषावर र. . १,२८,६९,६४०/- 
खच झाला असून र. .४,७१,३०,३६०/- इतक  िश लक आहे. सदर या िश लक तरतूद मधून र. . 
१५,०००/-  वग करता येईल. तर  ‘ थायी आ थापना’ या लेखािशषाव न र. . १५,०००/- ‘गणवेश 
िशलाई’ या लेखािशषावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ व अनुसुची ‘ड’ करण 
७(२)(२) माणे वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७४९२    वषय मांक – ८४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/७११/२०१६ द.९/९/१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये चालव या जाणा-या  कॉलेज ऑफ फजीिशयन 
अँ ड सजन, मंुबई (सी.पी.एस.) डॉ टरांची तावात नमूद माणे मानसेवी  पदावर  

द.१/१०/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधी क रता र. .५,०००/- ितमहा मानधनावर  

नेमणुक स मा यता  व यासाठ   येणा-या  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७४९३    वषय मांक – ८५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५४३/२०१६ द.२०/०९/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .19 अ वये 
पंपर   उप वभागातील वाड .४३ ते ४७ या पर सरात न याने होणा-या र यावर दवाब ी 
यव था करणेकामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. .7,49,997/- पे ा 17.52% 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 –१७४९४    वषय मांक – ८६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११७/२०१६ द.२०/९/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम 105(1) अ वये मु य लेखा प र ण 

वभागातील दनांक 08/8/2016 ते 14/08/2016 अखेर संपणा-या आठव याचा मा. मु य 
लेखाप र क  यांनी .मुलेप/६/का व/११७/२०१६ द.२०/९/२०१६ 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 –१७४९५    वषय मांक – ८७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    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/११८/२०१६ द.२०/९/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम 105(1) अ वये मु य लेखा प र ण  

वभागातील दनांक 15/8/2016 ते 21/08/2016 अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य 
लेखाप र क यांनी .मुलेप/६/का व/११८/२०१६ द.२०/९/२०१६  अ वये पाठ वलेला सा ा हक 
लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –१७४९६    वषय मांक – ८८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/११९/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम 105(1) अ वये लेखा प र ण वभागातील 

दनांक 22/8/2016 ते 28/08/2016 अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/११९/२०१६ द.२०/९/२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

-------- 
 
ठराव मांक –१७४९७    वषय मांक – ८९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२०/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम 105(1) अ वये लेखा प र ण वभागातील 

दनांक 29/8/2016 ते 04/09/2016 अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१२०/२०१६ द.२०/९/२०१६ 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 –१७४९८    वषय मांक – ९० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६०३/१६ द.२२/९/१६ 
वषय - भाग . ६ मोशी येथील चौक सुशोिभकरण, पीड ेकर, झे ा ॉिसंगसाठ  प टे व  

 वाहतुक वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ९०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक –१७४९९    वषय मांक – ९१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६०४/१६ द.२२/९/१६ 
वषय - भाग .३४ ग हाणे व तीम ये आर ण .४१४ येथे बांधणेत आले या सां कृितक  

 हॉल या वर या मज यावर फिनचर यव था करणेबाबत... 
वषय मांक ९१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७५००    वषय मांक – ९२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६०५/१६ द.२२/९/१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/४६/१६-१७ भाग . २९ इं ायणीनगर 
म ये र या या कडेने पे हर लॉक बस वणेकामी  मे. बालाजी क शन िन.र. .२८,०१,१२०/-
 (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. . २६,३९,७०५/- 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 म 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७५०१     वषय मांक – ९३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६०६/१६ द.२२/९/१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/४१/१६-१७ भाग .३३ गवळ नगर 
यदशनी शाळे शेजार ल प रसरात पे हंग लॉक बस वण.े  कामी  मे. एस ड  अजवानी 

  िन.र. .३८,५८,२९८/-(अ र  र. .अडोतीस लाख अ ठाव न ्  हजार दोनशे अ या नो फ ) 
पे ा २०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .३२,३६,९१९/- 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 म 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 –१७५०२    वषय मांक – ९४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९६४/१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/112/2016-17 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली व मोरेव ती प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी M/s B.K.KHOSE  िन.र.  74,99,778/- (Rupees Seventy Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Seven Hundred Seventy Eight Only) 18.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 64,57,309/-  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 देणेत 
येत आहे.    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१७५०३    वषय मांक – ९५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९६५/१६ द.१७/९/२०१६ 
वषय - िचंचवड मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२६, २७ मधील काळभोरनगर, मोरवाड   

 प रसरातील जु या व खराब झाले या जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेबाबत... 
वषय मांक ९५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –१७५०४    वषय मांक – ९६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९६६/१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/67/2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग .७ च-होली म ये च-होली गावठाण, माळ पेठा, भोसले व ती, 
बुडव ती, कोतवालवाड  इ.भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s Bhagwant 

Construction िन.र. .44,99,992/-(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine 

Hundred Ninety Two Only) 16.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 

39,22,216/- 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 देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१७५०५     वषय मांक - ९७  

दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९६७/१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. . 4/23/2016-17 अ वये अ भागातील 

. .८,१० व १६ मधील ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी M/s. SHIVAM ENTERPRISES MAHADEV  P WAGHALE  िन.र. .40,49,991/-  

(Rupees Forty Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety One Only) 17.00% कमी  या 
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ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,61,493/- पयत काम क न घेणेसतसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
ठराव मांक –१७५०६    वषय मांक – ९८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९६८/१६ द.१७/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/127/2016-17 अ वये भाग .१२ 
मधुकर पवळे शाळा येथील अंतगत ग यांम ये ेनेज लाईनसाठ  खोदलेले चर कॉ ं टने 
बुजवणेकामी M/s. SHIVAM ENTERPRISES MAHADEV  P WAGHALE  िन.र. .37,49,897/-
 (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Eight Hundred Ninety Seven Only) 23.00% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 28,87,421/- 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 लया अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –१७५०७     वषय मांक – ९९  
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९७६/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/98/2016-17 अ वये वाड .५६ 
वैदुव ती, भैरवनाथनगर, अनंतनगर, कािशदनगर, जवळकरनगर व इतर प रसरातील जलिन:सारण 
निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी  M/S.SHRI SADAGURUKRUPA  CONSTRUCTION  

िन.र. .37,49,990/-  (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety 

Only) 21.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 31,10,617/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर  
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करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.    
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७५०८     वषय मांक – १००  

दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९७८/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/10/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६३ मधील केशवनगर, जवळकर  कॉलनी व  उव रत भागात 
मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/S.SHRI SADAGURUKRUPA 

 CONSTRUCTION  िन.र.  37,34,158/- ( Rupees Thirty Seven Lakh(s) Thirty Four Thousand 

One Hundred Fifty Eight Only) 16.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 

32,93,527/- 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 देणेत येत आहे.               

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

ठराव मांक –१७५०९    वषय मांक - १०१ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९७७/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  4/7/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग . ९ संभाजीनगर व शाहुनगर भागात आव यकतेनुसार भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी  M/S.SHRI SADAGURUKRUPA   CONSTRUCTION  िन.र. . 
37,49,980/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Eighty Only) 

19.00%  कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 31,89,358/- पयत काम क न 
घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीकदराम 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 –१७५१०     वषय मांक – १०२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/९७५/१६ द.१९/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/154/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२७ मधील मोरवाड  येथील लालटोपीनगर इंद रानगर 
प रसरातील जलिन:सारण निलका टाकणेकामी M/s.CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .44,99,992/-
  (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Two Only) 5.07% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 44,85,435/- 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 अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक –१७५११     वषय मांक – १०३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७०७/१६ द.२१/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .19/7/2016-17 अ वये भाग .5 जाधववाड  
औ ोगीक वसाहती मधील ड .पी. र ते वकसीत करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) 
ा.िल.िन.र. .1,26,05,042/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख पाच हजार बेचाळ स फ ) पे ा 

10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1,19,11,765/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७५१२    वषय मांक – १०४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय  
सूचक – मा.संजय वाबळे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७०८/१६ द.२१/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/6/2016-17 अ वये भाग .4 कृ णानगर 
से.नं.२० अंतगत र याचेकडेने रबर मो डेड लॉक फुटपाथ करण ेकामी मे. यांका एंटर ायजेस 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 17.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .24,41,176/- 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 –१७५१३    वषय मांक – १०५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – इ े ीय कायालय, व ुत 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . व/इ ेका ./३४५/२०१६ द.२१/०९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 भोसर  णालयातील ेचर कम पँसजर िल टची वा षक देखभाल दु तीचे काम 

३०/०९/२०१६ ते २९/०९/२०१७ या कालावधीक रता उ पा दत मे.एिशयन इले हेटर यांचेकडुन 
िन वदा न माग वता  थेट प तीने परंतु    रतसर  करारनामा क न घेणेस व यापोट  येणारा च 
र. .१,२३,९९०/- यांस मे.एिशयन  इले हेटस यांस अगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५१४    वषय मांक – १०६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५१/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .३९ अ वये अ 
ेिञय कायालयातगत भाग .६ मधील अजंठानगर, दुगानगर व काळभोरनगरचाळ प रसरात 

पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे.या कामासाठ  मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा 
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र कम . १४,००,५५७/- (अ र  चौदा लाखपाचशे स ावन फ ) पे ा २२.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ११,४७,०५६/- 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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५१५    वषय मांक – १०७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५५/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .२३ अ वये  

 अ े य कायालयातगत भाग .२६ मधील व ानगर, शंकरनगर, द नगर, प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम 
.१४,००,५५७/- (अ र  चौदा लाख पाचशे स ावन फ ) पे ा २२.००% कमी दराने या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,४७,०५६/- 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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.       

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

ठराव मांक –१७५१६     वषय मांक – १०८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५३/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ६ अ वये  

भाग .३८ नेह नगर येथील प रसरात आव यकतेनुसार जलवाह णी टाकणे व देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .१३,९३,९००/- (अ र  तेरा लाख 
यां यव हजार नऊशे फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,००,१४७ /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
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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 करणते 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७५१७    वषय मांक – १०९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५४/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .२९ अ वये  

भाग .३८ प रसरात आव यकते नुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी   मे. जय इं जिनअस िन वदा र कम .११,०५,३३०/- (अ र  र. .आकरा लाख पाच 
हजार तीनशे तीस फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५१,६८९ /-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 करणते 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७५१८    वषय मांक – ११० 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५०/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .१० अ वये  

भाग .४० प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .११,०५,३३०/- (अ र  र. . आकरा लाखपाच हजार 
तीनशे तीस फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५१,६८९/-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 
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या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे.     

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

ठराव मांक –१७५१९     वषय मांक – १११ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१५५२/२०१६ द.२०/९/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .४५ अ वये  

पंपर  व ए पायर इ टेट इ. प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे. बालाजी  इं जिनअस िन वदा र कम .८,३४,७४४/- (अ र  र. . आठ 
 लाख चौतीस हजार सातशे च वेचाळ स  फ ) पे ा २०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . ७,०१,१८४/- 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 यां याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.      

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

 
ठराव मांक –१७५२०     वषय मांक – ११२ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४११/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/16/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता)  भाग .२१ म ये शाळा इमारतींची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. िस क  ल बंग & े नेज िस हल कॉ टर िन.र. .7,91,888/- (अ र  र. . सात लाख 
एक या व हजार आठशे अ यऐंशी फ )  पे ा– 21.00% 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७५२१    वषय मांक – ११३ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४१४/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/25/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील मनपा या इमारतीं मधील करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे. िस क  ल बंग & े नेज िस हल कॉ टर  िन.र. .7,91,888/- (अ र  र. . सात 
लाख एक या व हजार आठशे अ यऐंशी फ ) पे ा -21.00% 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 –१७५२२    वषय मांक – ११४ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४१६/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/35/-2016-17 अ वये 
(सन 2016-17 क रता) भाग .२१ मधील ोम वॉटर पाइपलाइन चबरची दु ती करणेकामी मे. 
िस क  ल बंग & ेनेज िस हल कॉ टर िन.र.  7,92,725/- (अ र  र. . सात लाख या नव 
हजार सातशे पंचवीस फ ) पे ा 21.00% 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 –१७५२३    वषय मांक – ११५ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४२६/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/47/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ म ये इमारती व संडास मुता  यांची थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणकेामी  मे. बी ड  यादव िन.र.  7,92,556 /-(अ र  र. . सात लाख या नव 
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हजार पाचशे छप न फ ) पे ा -18.46 % 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 –१७५२४    वषय मांक – ११६ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४१८/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/49/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील ना यांची दु ती करणेकामी मे. िस दक  लंबींग 
अँड ेनेज िस हल काँ टर  िन.र. .7,92,659/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार सहाशे 
एकोनसाठ फ ) पे ा-21.00% 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 –१७५२५    वषय मांक – ११७ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.संद प िचंचवडे    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/४२८/२०१६ द.१६/९/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/85/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) येथील भोईरकॉलनी, गावडेचाळ 
भागात पे हंग लॉक बस वणे व दु तीची कामे करणेकामी मे.बी.ड .यादव िन.र. .7,92,357/-

(अ र  र. .सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा -22.25% 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. 
-------- 
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ठराव मांक –१७५२६    वषय मांक – ११८ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – इ े य कायालय व ुत 
सूचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .इ ेका/ व/३३२/१६ द.१४/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपा या इ े य कायालया अंतगत मा. आयु  यांचे आदेशा वये व वध 
काय मासाठ  करणेत आले या व ुत वषयक कामे पकर माईक व जनरेटर यव था 
बस वणेकामी र. .३,२३,९७४/- इतका खच झाला आहे सदर काम मे. मुत  मंडप पीकर अँ ड 
इले क स िनगड  यांचे कडून स याचे चालू पुण िन वदा वीकृत दराने (१.६२ ट के कमी) 
करारनामा न करता थेट प दतीने क न घेणेत आले या कामास काय र मा यता िमळणे कामी 
व या कामी झाले या खचा या अदायगी मे. मुत  मंडप पीकर अँ ड इले क स िनगड  यांस 
र. . ३,१८,७२६/-(अ र  र. . तीख लाख अठरा हजार सातशे स वीस फ ) करारनामा न करता 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –१७५२७    वषय मांक – ११९ 
दनांक – २७/०९/२०१६    वभाग – शासन 
सूचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१८/का व/१४६६/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ यांनी सन २०१५-२०१६ आ ण यापुढ ल 

चार वषासाठ  महापािलका आ थापनेवर ल अिधकार  व कमचा  यांना था बोनस व सानु ह अनुदान 

िमळ याकामी मागणी केलेली आहे. था बोनस व सानु ह अनुदाना या मागणीसंदभात मा. महापौर 
यांच े अ य तेखाली, मा.उपमहापौर. मा.आयु , मा.अ य - थायी सिमती, मा.प नेते, 
मा. वरोधीप  नेते व इतर पदािधकार , अिधकार  आ ण कमचार  महासंघाचे  ितिनधी यां याम ये 

दनांक ०९/०९/२०१६ रोजी चचा आयो जत कर यात आली होती. या चचम ये महापािलका व िश ण 

मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व कमचा  यांना तसेच रजा राखीव वै कय अिधकार  व रजा 
राखीव नसस यांना सन २०१५-२०१६ या वषासह पुढ ल ४ वषासाठ  ८.३३% था बोनस व र. . 
१५,०००/- सानु ह अनुदान हणून मा यता ा  संघटनेबरोबर करारनामा क न मंजूर करावे,असा िनणय 

झालेला आहे. तसा दनांक ०९/०९/२०१६ रोजीचा सभावृ ांत ा  झालेला आहे. था बोनस व सानु ह 

अनुदान अदायगीकामी खालील माणे िनकष ता वत कर यात येत आहेत. 
 

१) सन २०१५-१६ म ये ज ेकायरत अिधकार  / कमचार  वेतन ेणीम ये आहेत, यांना व 
रजा राखीव वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यांना एक म ह या या 
वेतनाइतक  व ल धी (इतर भ  ेवगळून) हणजेच ८.३३% इतक  र कम था बोनस 
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हणून व र. .१५,०००/- सानु ह अनुदानापोट  देय राह ल. एका वषाम य े सहा 
म ह यापासून पूण वषापयत सलग सेवेचा कालावधी यथा माण था बोनस आ ण 

यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. सहा म ह यापे ा कमी सेवा झाले या 
कमचा  यानंा था बोनस व सानु ह अनुदान देय राहणार नाह . तथा प या रजा राखीव 
वै कय अिधकार  आ ण रजा राखीव नसस यां या नेमणुका वेतन ेणीत कर यात 

आले या आहेत व यांना काह  दवस ेक देऊन पु हा वेतन ेणीत नेमणुका दे यात 

आ या आहेत,अशां या बाबतीत खं डत सेवेचा कालावधी वगळता यथा माण था 
बोनस व यथा माण सानु ह अनुदान अनु ेय राह ल. 

 
२) था बोनसची र कम ह  माच २०१६  या व ल धीवर अदा कर यात येईल, याम ये 

वेतनमयादा राहणार नाह . 
  
३) महापािलकेतील अिधकार /कमचा-यांना द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ या 

कालावधीत पदो नती कंवा सेवांतगत आ ािसत गती योजनेतंगत व र  
वेतन ेणी लागु केली आहे, अशा कमचा-यांना था बोनस अदा कर याकामी यांचे 
मूळ  पदावर ल वेतन वचारात यावे. पदो नती या पदाचे वेतन कंवा व र  
वेतन ेणीमधील वेतन वचारात घेऊ नये. तसेच एल.एस.जी.ड ./एल.जी.एस./ड . 
एल.जी.एफ.एम. या आगाऊ वेतनवाढ   द.०२/०३/२०१६ ते द.३१/०३/२०१६ 
या कालावधीत लागु झा या अस यास संबिधतास था बोनस अदा करताना सदर 
आगाऊ वेतनवाढ  लागू कर यापुव चे मुळ वेतन वचारात घे यात यावे.  

 
४) व ल धी या सं ेत मूळवेतन, ेडवेतन,महागाई भ ा, ितिनयु वर ल भ ा, 

यवसायरोध भ ा याचा समावेश असेल. तथा प घरभाडे भ ा, पूरक भ ा, वै क य भ ा व 

इतर बाबीचा समावेश कर यात येऊ नये. 
 
५)    बालवाड  िश कांना खालील सु ानुसार सानु ह अनुदान देय राह ल. 

 सानु ह अनुदान ÷ ३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान  

       (र. . १५०००÷३६५× हजर दवस = ावयाचे सानु ह अनुदान) 
 

६) सन २०१५-१६ या वषाम ये सहा म ह यापासून संपूण आिथक वषात या 
अिधका  यांनी व कमचा  यांनी यात मानधनावर ल अिधकार /कमचार , मानधनावर ल 
वै क य अिधकार  आ ण समूह संघटकांसह महापािलका आ थापनेवर करार 

प दतीने/मानधनावर नेमले या तसेच शासनाकडून पगारापोट  अनुदान िमळणा-या 
सव अिधकार /कमचार  यांनी काम केले आहे. यांना र. .१५०००/- सानु ह अनुदान 

यथा माण देय राह ल. मा  दोन नेमणुक या दर यान काह  खं डत कालावधी असेल तर 

तो वगळून यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 
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७) महानगरपािलका आ थापनेवर ल जे अिधकार  व कमचार  सेवािनलं बत आहेत, अशा               
अिधका-यांना/ कमचा  यांना यांना दे यात येणा  या िनवाह वेतना या ८.३३% र कम 

यथा माण था बोनस व र. .१५,०००/- इतके यथा माण सानु ह अनुदान देय 

राह ल. तसेच जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ म ये सेवािनलं बत झाले 

आहेत,अशां या बाबतीत यांची वेतन ेणीतील सेवा व सेवािनलंबन कालावधीतील 

िनवाह वेतन वचारात घेऊन यथा माण था बोनस व सानु ह अनुदान देय राह ल. 
तसेच गैरहजर / वनावेतनी रजेवर ल कमचा  यांच ेबाबतीत यथा माण था बोनस व 

यथा माण सानु ह अनुदान देय राह ल. 
 
८) जे अिधकार /कमचार  सन २०१५-१६ या वषात महापािलका सेवेत होते, तथा प िनयत 

वयोमानानुसार सेवािनवृ , मयत कंवा वे छा व वै कय कारणा तव सेवािनवृ  झाले 
आहेत, राजीनामा दलेल,े सेवेतून कमी केलेले/सेवा समा  केलेले तसेच बदली 
झालेले ितिनयु वर ल अिधकार /कमचार  यांचा सहा म ह यापे ा जा त 
असलेला सेवाकाल वचारात घेऊन यांना यथा माण था बोनस व यथा माण 
सानु ह अनुदान देय राह ल.  

 
९) महापािलका अिधकार   व कमचा-यांना या माणे था बोनस व सानु ह 

अनुदान मंजूर कर यात आले आहे याच दराने िश ण मंडळातील  अिधकार  व 
कमचार   यांना था बोनस व सानु ह अनुदान मंजूर कर याची कायवाह   
िश ण मंडळाने करावी. तसेच रोजंदार वर ल कमचा-यां या बाबतीत ं –५ चे 
सु ानुसार सानु ह अनुदानाबाबत  कायवाह  करावी. 

 
१०)  ित अिधकार  व कमचा-यांचे था बोनस व सानु ह अनुदान देय रकमेमधून 

कमचार  संघटना िनधी हणून २%  र कम कपात कर यात यावी. अिधकार  व 
कमचार  यांचेकडून कपात करणेत आलेला िनधी लेखा वभागाने १५ दवसाचे आत 
कमचार  महासंघाला देणेत यावा. 

 
उपरो  िनकषानुसार महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव अिधकार  व 

कमचा  यानंा सन २०१५-१६ क रता व पुढ ल ४ वषासाठ  मा यता ा  संघटनेशी करारनामा क न था 
बोनस व सानु ह अनुदान तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघ व मा.आयु  
यांचेम ये झाले या करारना यानुसार महानगरपािलके या आ थापनेवर कायरत असणा-या 
अिधकार /कमचार  यांना सन २०१५-१६ चा बोनस व सानु ह अनुदान देय आहे. यामुसार 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल पयवे क अ न, अ न िन र क यांना था बोनस व सानु ह 
अनुदान तसेच शासनाकड ल DAY - NULM या योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकडे ०६ समुहसंघटक, ०३ यव थापक व 
०१ सहा. क प अिधकार  एकूण १० कमचार  यांची नेमणूक कर यात आली असून शासनाकडून 
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ा  होणा-या अनुदानातुन यांना मानधन अदा कर यात येत अस याने यांना मनपा िनधीतून 
सानु ह अनुदान  मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

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

ठराव मांक –१७५२८    वषय मांक – १२० 
दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 

करणे कामी तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१,५०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१७५२९      वषय मांक – १२१ 
दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 

करणेकामी तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

(वाढ/घट र. .१६,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३०     वषय मांक – १२२ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात तावात नमुद केले माणे भांडवली 

वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२५,६०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १७५३१     वषय मांक – १२३ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात तावात नमुद 

केले माणे महसुली वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.   
(वाढ/घट र. .१६,०००/-) 

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

ठराव मांक – १७५३२     वषय मांक – १२४ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये झोिनपु थाप य 
वभागाकड ल वकास कामे करणेकामी तावात नमुद केले माणे तरतुद वग करण करणेस 
मा यता दे यात येत आहे.  (वाढ/घट र. .४,६०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३३     वषय मांक – १२५ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमुद 

केले माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .४,२०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३४     वषय मांक – १२६ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग– इ े य कायालय थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
इ भाग व इ मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये भांडवली वषयक 

कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  (वाढ/घट र. .८,००,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक – १७५३५     वषय मांक – १२७ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग– ड े य कायालय थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये भांडवली, महसुली व 
वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .५,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३६     वषय मांक – १२८ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग– ड े य कायालय थाप य 

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये भांडवली व वशेष 
योजना वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१०,५०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३७     वषय मांक – १२९ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे तरतुद 

वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .४,१०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १७५३८     वषय मांक – १३० 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
ठराव .१७२१९ द.१४/९/१६ अ वये ब े ीय कायालयाअंतगत वॉडातील केरकचरा गोळा 

करणे व वाहतूक करणे या कामासाठ  म.ेसाई मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मयाद त यांना जड वाहनासाठ  ६ वाहनचालक जादा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत 
आहे असा ठराव मंजुर करणेत आला आहे. याऐवजी ब े ीय कायालयाअंतगत वॉडातील 
केरकचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  मे.संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार 
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सं था दापोड  यांना जड वाहनासाठ  ६ वाहनचालक जागा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत 
यावी अशा दु ती क न दु तीसह ठरावास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १७५३९     वषय मांक – १३१ 
दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील वॉड .६० सांगवी म ये गावठाण प रसरात 

मॉडेलवॉड प तीने वकास कामे करणे. सदर र याचे मजबुतीकरण करणे आव यक आहे. या 
कारचे कामाचा अनुभव असणारे व मनपाचे मा य स लागारां या याद म ये समावेश असणारे 

मे.पे हटेक क स टंट, पुणे -०५ यांची मनपाचे मा य व चिलत प तीनुसार क प स लागार 
हणून नेममूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. क प स लागार यांची एकूण फ  िन वदा 

रकमे या २.३५% (िन वदा पूव ०.९%  व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवाकर अशी अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १७५४०     वषय मांक – १३२ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.स वता साळंुके      अनुमोदक-मा. वमल काळे  

संदभ:-मा.स वता साळंुके, मा. वमल काळे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील वॉड .५८ येथील आदशनगर, संत तुकाराम 

नगर भागातील र ते मॉडेलवॉड प तीने वकासीत करणे व . .५८ येथील समतानगर भागातील 
र ते मॉडेलवॉड प तीने वकसीत करणे. सदर र याचे मजबुतीकरण करणे आव यक आहे. या 
कारचे कामाचा अनुभव असणारे व मनपाचे मा य स लागारां या याद म ये समावेश असणारे 

मे.पे हटेक क स टंट, पुणे -०५ यांची मनपाचे मा य व चिलत प तीनुसार क प स लागार 
हणून नेममूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. क प स लागार यांची एकूण फ  िन वदा 

रकमे या २.३५% (िन वदा पूव ०.९%  व िन वदा प ात १.४५%) अिधक सेवाकर अशी अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक – १७५४१     वषय मांक – १३३ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
 ठराव .१७२७६ द.१४/९/१६ अ वये मोशी ािधकरण से टर नं.६ येथील वरा य 
गाडन ते पुणे नािशक र यापयतचा २४ मीटर ं द चा ड .पी. र ता वकसीत कर याचे काम 
कर यासाठ  स लागार यांचेमाफत स ह करण,े र यांवर ल व वध सेवा वा ह यांचे (पाणीपुरवठा, 
जलिनःसारण, व ुत, ऑ टकल फायबर, म.रा. व. व.कं., दुरसंचार इ) थलांतर क न िनयोजीत 
मागणीनुसार वकसीत करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणनप क तयार करणे व 
िन वदा बन वणेसह कामाची देखरेख करणे, इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity)  व िन वदा 
प ात  (Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
उपरो  संबंधीत अशा व वध क पांसाठ  स लागार मे.नील इ ा चर अँ ड क स ट ंग 
इंजीिनअस ा.िल. क स टंट याचीं स लागार हणून नेमणूक कर यात आलेली आहे. या बाबींचा 
वचार करता उपरो  वषयाकामी मे.नील  इ ा चर अँ ड क स ट ंग इंजीिनअस ा.िल. 
क स टंट याचीं स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत दरानुसार िन वदा पुव (Pre 

Tender Activity)  साठ  १% व िन वदा प ात  (Post Tender Activity) साठ  वीकृत िन वदा 
कंमती या (Accepted Tender Cost)  १.५०% व फ  अिधक सेवाकर (Service Tax) इ. मनपा या 
िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे. या कामाबाबत ठराव मंजूर करणेत आला आहे. 
याऐवजी मोशी जाधववाड  शीवेचा र ता ( वरा य सोसायट ) ते पुण-ेनािशक र यापयत २४ 

मी. तसेच १८ मी. ं द चे ट .पी. र ते या कामासाठ  दु तीसह मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७५४ २     वषय मांक – १३४ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
 ठराव .१७२८२ द.१४/९/१६ अ वये भाग .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर 
अंडरपास करणे हे काम सन २०१६-१७ अंदाजप काम ये वशेष योजना पान .१४ अ. .३ (७) 
वर आहे. सदर कामास यावष  अंदाजप काम ये अंदाजप क य र. .२ कोट  व तरतुद र. .१६ 
लाख इतक  आहे. तर  सदर कामासाठ  स लागार हणून मे.नील इ ा चर अँ ड क स टंग 
इं जिनअस ा.िल. (NICEPL) या सं थेची नेमणुक करणे आव यक वाटते. तर  भाग .२० 
म ये बजलीनगर अंडरपास करणे या कामास स लागार मे. नील इ ा चर अँ ड क स टंग 
इं जिनअस ा.िल. (NICEPL) यांना दे यात येणारे देयक हे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयमावलीनुसार हणजेच दनांक    रोजीचे मंजूर ठराव .२/३२७/२००३ या नुसार 
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अनु मांक  कामाचे व प सन २०१६ (दर) 

१ िन वदा पूव  सव ण ३,१३,८४२/- 
२ िनयोजन १,२८,३९०/- 
३ वाहतूक सव ण १,२८,३९०/- 
४ िन वदा काय ५,७०,६२३/- 
५ मृद (Soil) सव ण DSR + १५% 

 िन वदा प ात २% अिधक ०.५% संक पिच  तपासणीक रता 
(िन वदा वीकृत र कम) 

 
यास मा यता दे यात आली आहे. याऐवजी वर ल सव फ  अिधक य  सेवाकर अशी फ  
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७५४३     वषय मांक – १३५ 

दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
ठराव .१७२८१, द.१४/०९/२०१६ अ वये १) मोशी ािधकरण से टर न.ं४ मोकळ  जागा 

.४ येथे जलतरण तलाव वकसीत करणे २) मोशी येथील दश या वधी घाट वकसीत करणे 
३) मोशी डूडूळगांव येथील मशानभूमी वकसीत करणे या कामांसाठ  म.ेनील इ ा चर अँ ड 
क स टंग इं जिनअस ा.िल. (NICEPL) या सं थेची नेमणुक क न मनपा या चिलत दरानुसार 
ी टडर ंगसाठ  २% फ  देय राह ल. याम ये लॅन ए ट मेट तयार करणे ी टडर ंग चरल 
डझाईन करणे या कामाचा समावेश असेल तसेच सदर कामाचे सुपर हजनसाठ  ०.७% फ  
दे यास मा यता दे यात आली आहे. याऐवजी वर ल सव फ  अिधक य  सेवाकर अशी फ  
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७५४४     वषय मांक – १३६ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सुचक – मा.वैशाली जवळकर      अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे जावक . मभां/०८/का व/५१४/२०१६ द.२६/९/२०१६ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपाचे िनवडणुक वभागाकड ल आव यक मागणीनुसार मे.अमृत मु णालय िचंचवड 
यांचेकडुन कोटेशन नोट स .१७/२०१६-१७ अ वये ा  लघु म दरानुसार मतदार जनजागृती 
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आव यक टकस मनपा नमु या माणे येणा-या एकुण खच र. .१,९६,५००/- चे खचास काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १७५४५     वषय मांक – १३७ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग – उ ान 

सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक-मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५८५/२०१६ द.२६/९/२०१६ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ९/२०१५-१६ अ वये उ ान 
वभागासाठ  २ वष कालावधीसाठ  आव यक असणार  खेळणी दरकरार (Rate Contract)  
प दतीने पुर वणे व बस वणेकामी मे.अ रहंत इंड यल काप . िल. या ठेकेदाराची (िन वदा 
र कम २,००,००,०००/- अ र  दोन कोट  फ ) पे ा १४.५० ट के कमी दराची िन वदा मंजुर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र कम पये १,७१,००,०००/- माणे २३ कारची 
खेळणी दरकरार प दतीने आव यकतेनुसार पुर वणे व बस वणे व याकामी येणा-या खचास व 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १७५४६     वषय मांक – १३८ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग – वै कय मु य कायालय 

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /०१/का व/१५०६/२०१६ द.२६/९/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाचे अ याव यक सेवेम ये अडथळा 
िनमाण होऊ नये हणून स थतीत कायरत असले या मानधनावार ल त  वै कय अिधकार  
व इतर पॅरामे डकल कमचा-यांना स या द या जात असले या मानधनावर यांची १ दवस सेवा 
खंड त क न पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व सदरचे तीन म ह यांचे 
मुदतवाढ चे कालावधीत व यानंतरह  वेळोवेळ  व वध कारणा तव र  होणार  सव 
मानधनावर ल वग १ ते ४ चे संवगातील पदे दर सोमवार  Walk In Interview  प तीने मुलाखती 
आयो जत क न भरणेस व यांना ावयाचे मानधनाचे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक – १७५४७     वषय मांक – १३९ 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग – ड े य, थाप य 

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
 ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये वशेष योजना वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
 
ठराव मांक – १७५४८     वषय मांक – १४० 

दनांक – २७/०९/२०१६     वभाग – ड े य, थाप य 

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कात भांडवली व प-

अंदाजप क कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१६,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – १७५४९     वषय मांक – १४१ 
दनांक – २७/०९/२०१६      

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात 

नमुद माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१८,९०,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
 
ठराव मांक – १७५५०     वषय मांक – १४२ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा धोरणानुसार डापटंूना तसेच परदेशी जाणा-या 
आंतररा ीय तरावर ल सव वयोगटातील खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  आिथक सहा य 
करणेची तरतूद अंतभूत आहे. सन २०१६-१७ या अंदाजप कात र. .३० लाख तरतूद आहे. या 
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अनुषंगाने पंपर  िचंचवड शहरात शाहूनगर येथे राहणा-या ीयश वजयकुमार च हाण यांची  
हएतनाम येथे ५ या आिशयाई बच गे स २०१६ म ये वोवीनाम गेमसाठ  िनयु  झाली 

असून यास जाणे येणे खच परवडणारा नसुन यास महानगरपािलके या डा धोरणानुसार र. . 
१ लाख पये आिथक सहा य देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५१     वषय मांक –१४३ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील काय े ातील किन  अिभयंता व उपअिभयंता 
वकास कामां या देखरेखीसाठ  आहेत या अिधकार /कमचा-यांना वेळोवेळ र येणा-या नाग रकांचे 
त ार ंचे िनयं ण, मंडप परवाना, तसेच सव थाप य वषयक कामांवर अंदाजप के तयार क न 
गुणा मक िनयं ण ठेवणे, संबंिधतांना कामां या बलाची अदायगी करणे अशी अनेक कारची 
कामे अस याने वकास कामांवर दैनं दन िनयं ण ठेवणे जक र चे होत आहे.  मा.आयु  यांनी 
वचारणा के या माणे सदर कामांसाठ  िन वदा पा ात सदर कामांवर दैनं दन देखरेख ठेवणे, 
कामांची गती, गुणव ा मोजणे, कामांची बीले तयार करणे व व वध कायालयीन कामकाजांसाठ  
व वध वभागात सम वय साधणेसाठ , तसेच व वध अ यावत वषय संक पना यांचा 
महानगरपािलका कामांम ये अंतभाव असणे ह  आता काळाची गरज आहे.  यासाठ  आ कटे ट 
व ोजे ट मॅनेजमट क लटंट नेमणे आव यक आहे.  सदर बाबींचा वचार करता मे. ी.सुधीर 
पाट ल अ ड असोिशए स यांची मनपा पॅनलवर आ कटे ट व ोजे ट मॅनेजमट क लटंट हणून 
नेमणूक करणे तसेच १) भाग .२८ अ नशमन क  F-2 लॉक एम.आय.ड .सी. येथील 
वकास कामांबाबत, २) मोकळ  जागा .१ एम.आय.ड .सी. व GP १९८ येथील वकास 
कामांबाबत, ३) मोकळ  जागा .३ येथील वकास कामांबाबत, ४) GP १३२ बस टिमनस येथील 
वकास कामांबाबत अशा व वध कामांसाठ  आ कटे ट व क लटंसी हणून नेमणूक करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच या ठरावा ारे अ. .४ वगळून यापूव  केलेले आ कटे ट व 
ोजे ट मॅनेजमट क लटंटसाठ  केलेली नेमणूक र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५२     वषय मांक –१४४ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ :- मा.शुभांगी ल ढे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -   
 ी. मोद शांताराम सावंत, आ कटे ट (र ज टर नं.सी.ए./२००७/४१४०६) हे पंपर  
िचंचवड शहरात राहत असून यांचा कामाचा व अनुभवाचा फायदा पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या कामासाठ  उपयु  होईल. तर  यांना आप या महानगरपािलके या आ कटे ट 
पॅनेलवर यांचे नांव न द व यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५३     वषय मांक –१४५ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव -   
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील काय े ातील किन  अिभयंता व उपअिभयंता 
वकास कामां या देखरेखीसाठ  आहेत या अिधकार /कमचा-यांना वेळोवेळ र येणा-या नाग रकांचे 
त ार ंचे िनयं ण, मंडप परवाना, तसेच सव थाप य वषयक कामांवर अंदाजप के तयार क न 
गुणा मक िनयं ण ठेवणे, संबंिधतांना कामां या बलाची अदायगी करणे अशी अनेक कारची 
कामे अस याने वकास कामांवर दैनं दन िनयं ण ठेवणे जक र चे होत आहे.  मा.आयु  यांनी 
वचारणा के या माणे सदर कामांसाठ  िन वदा पा ात सदर कामांवर दैनं दन देखरेख ठेवणे, 
कामांची गती, गुणव ा मोजणे, कामांची बीले तयार करणे व व वध कायालयीन कामकाजांसाठ  
व वध वभागात सम वय साधणेसाठ , तसेच व वध अ यावत वषय संक पना यांचा 
महानगरपािलका कामांम ये अंतभाव असणे ह  आता काळाची गरज आहे. यासाठ  आ कटे ट व 
ोजे ट मॅनेजमट क लटंट नेमणे आव यक आहे. सदर बाबींचा वचार करता मे. ी.नुयोग  

िशवजी जबूवाणी यांची आ कटे ट हणून तसेच िन वदा पा ात सदर कामांवर दैनं दन देखभाल, 
िनयं ण ठेवणेसाठ  ोजे ट मॅनेजमट क लटंट हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 
ठराव मांक –१७५५४     वषय मांक –१४६ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
  भाग .४४ म ये काँ ट र ते करणे या कामांसाठ  मे.नील इ ा चर अ ड 
क सलट ंग इं जिनअस ा.िल. यांची स लागार हणून नेमणूक क न मनपा या चिलत 
दरानुसार िन वदा पूव ( Pre Tender Activity ) साठ  १%  व िन वदा पा ात  ( Post Tender 

Activity ) १.५०% साठ  वकृत िन वदा कमती या ( Accepted  Tender Cost ) फ  व अिधक 
सेवाकर ( Service Tax )  इ. मनपा या िनयमानुसार देणेस मा यता देणेत येत आहे 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –१७५५५     वषय मांक –१४७ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
   भाग .१४ अ मधील से टर नं.२५ येथील द णमुखी मा ती उ ान शने र िम  
मंडळ हे वना अनुदानाने चाल वत आहेत.  परंतु येथील वॉचमन व मटेन स या कर ता बराच 
खच होतो. याचा वचार क न सदर मंडळास दरमहा र. .१५,०००/- मानधन देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५६     वषय मांक –१४८ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
 मे. वराज इं जिनअर ंग क स ट सी, आ कटे ट ी.राजीव महाले यांना मनपा या 
आ कटे ट पॅनेलवर नेमणेस तसेच मनपा वकास कामांसाठ  वा तु वशारद (Architect) व 
क प यव थापन स लागार (PMC) हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५७     वषय मांक –१४९ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
  आकुड  येथील खंडेराया भाजी मंडई येथे चार गाळे रकामे असून सदरचे गाळे खालील 
थािनक प रसरातील सुिश त बेरोजगार युवकांना मनपा या अट  शत नुसार व भाडे त वावर 

चाल व यास मा यता देणेत येत आहे. १) ी.आनंदा बाजीराव काळभोर, २) ी.संजीव सखाराम 
च हाण, ३) ी. वजय सुभाष सावंत, ४) ी. दनेश बंडोपंत जगताप.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१७५५८     वषय मांक –१५० 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
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 फ े ीय कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद ंम ये 
तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .२,११,५०,०००/-) 

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

ठराव मांक –१७५५९     वषय मांक –१५१ 
दनांक – २७/०९/२०१६        

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ :- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव - 
 मासुळकर कॉलनी भाग .२८ येथील म हला बचत गटास यांनी उ पा दत केले या 
खा  पदाथ व व तंुना बाजारपेठ उपल ध क न दे यासाठ  कै.शंकरराव मासुळकर भाजी मंडई, 
मासुळकर कॉलनी येथील भाजी मंडईत १० X १० आकाराचे टॉल र. .५००/- नाममा  भाडे 
आकारणी क न ता पुर या व पात द.२४/१०/२०१६ ते ०१/११/२०१६ या कालावधीसाठ  
उपल ध क न देणेस 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) 
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त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


