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

कायप का मांक – २५९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १०/०१/२०१७          वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१०/०१/२०१७ 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.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११) मा.नेटके सुमन राज  
१२) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
            यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.गावडे–सहआयु ,मा.दुधेकर,मा.पठाण–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे– वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.बोदडे-सहा यक आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल– ाचाय,औ ोिगक िश ण 
क ,मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार ,मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.कुलकण , 
मा.बरशे ट ,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.गायकवाड,मा.भोसले,मा.पाट ल, 
मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 
वषय .२०३) . .५४ पंपळे िनलख येथे व वध ठकाणी पे हंग लॉक व इतर थाप य वषयक 

कामे करणेबाबत... 
वषय .२०४) . .५७ पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ शाळेचे मैदान वकसीत करणे/ े क 

गॅलर  व यापार  गाळे वकसीत करणेबाबत...  
वषय .२०५) . .५७ पंपळे गुरव येथील डायनासोर उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण 

करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 
वषय .२०६) . .४५ पंपर  वाघेरे म ये काळभैरवनाथ मंद र येथे बहुउ ेशीय इमारत 

बांधणेबाबत... 
वषय .२०७) . .५४ पंपळे िनलख येथील र क चौक येथे भैरवनाथ मंद र पयत या मु य 

र याची सुधारणा क न डांबर करण करणेबाबत... 
वषय .२०८) . .४७ म ये अंतगत र ते सुधारणा करणे व वाहतूक वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .२०९) िचखली येथे मै.शु.के. ची चालन, देखभाल व दु ती करणेबाबत... 
वषय .२१०) िचंचवड भाटनगर येथील मै.शु.के. ची चालन, देखभाल व दु ती करणेबाबत... 
वषय .२११) महारा  महापौर प रषदेची वा षक वगणी अदा करणेबाबत... 
वषय .२१२) मनपा या व वध वभागास आव यक फन चर सा ह य खरेद बाबत... 
वषय .२१३) आरो य वभागास पतळ  े पंप खरेद  बाबत... 
वषय .२१४) . .४७ येथे सव नं.१२४ म ये िनयो जत १८ मी. व १२ मी. ं द र यांचे व उवर त 

र यांची कामे करणेबाबत... 
वषय .२१५) . .२७ म ये राजष  शाहू पुत याजवळ शाहू सृ ी करणेबाबत... 
वषय .२१६) . .३९ संत तुकारामनगर येथील जजाऊ सां कृितक भवनात थाप य वषयक कामे 

करणेबाबत... 
वषय .२१७) . .२५ मधील साईबाबानगर झोपडप ट त रे वेलाईन लगत िसमािभंत बांधणेबाबत... 
वषय .२१८) िचंचवड ३० एम.एल.ड . मतेचे मैलाशु करण क ाचे चालन, देखभाल व दु ती 

करणेबाबत... 
वषय .२१९) मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  िनवडणूक कायालयाकर ता सा ह य ठेवणेकामी 

लोखंड  पे या खरेद बाबत... 
वषय .२२०) पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ८० िमनी बसेस खरेद  करणेबाबत-मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली  

जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२२१) औंध-रावेत र ता बीआरट एस र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेबाबत - 

मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२२२) ड भागाअंतगत र यांवर ल चरांची व पाथवची दु ती करणेबाबत - मा.सुमन 

नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
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वषय .२२३) . .५४ पंपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मं दर पयत या मु य 
र याची सुधार व डांबर करण करणेबाबत - मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर 
यांचा ताव... 

वषय .२२४) . .३९ येथील आर ण .५३ म ये यापार  संकुल वकसीत करणेसाठ  स लागार 
नेमणेबाबत - मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२२५) क भाग कासारवाड  उप वभागातील टा यांव न पाणीपुरवठा करणेकामी मजुर 
पुर वणेबाबत - मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२२६) साईकृ ण उ ान देखभाल, वकास व संर णाकामी देणेबाबत-मा.सुमन नेटके,  
मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२२७) मानधनावर नेमणूक देणेबाबत- मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२२८) वॉड .४३ DEWAT प तीचे मैलाशु करण क  बांधणेबाबत- मा.सुमन नेटके,  

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२२९) ड मु यालयातील वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न 

फेरबदल करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२३०) कु ती संकुल क ासाठ  हॉल िमळणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र  

यांचा ताव...   
वषय .२३१) वैभवनगर पंपींग टेशनची सीमािभंत बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे या 

कामामधून DEWAT प तीचे मैलाशु करण क  बांधणेबाबत- मा.अिमना पानसरे, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव...  

वषय .२३२) पंपर  िचचंवड महानगरपािलका अ नशामक वभागासाठ  उपअ नशमन क  
बांधकामाक रता जागा िमळणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव...   
वषय .२३३) जलतरण तलाव, पंपर  येथील हॉल िश णासाठ  िमळणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव...  
वषय .२३४) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत- मा.स वता साळंुके,मा.संजय 

वाबळे यांचा ताव...   
वषय .२३५) दुबार ठराव र  करणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .२३६) जलतरण तलावावर जवर कासाठ  खुच  बस वणेबाबत– मा.अिमना पानसरे, 

मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .२३७) जलतरण तलावावर व वध खेळाडंुचे छायािच े बस वणेबाबत – मा.अिमना पानसरे,  

  मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .२३८) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील फ े य कायालयातील कामां या तरतूद म ये  
       फेरबदल करणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .२३९) जल े  .बी/८ व जल े  .ड/१५ मधील प रसरात टँकर ारे पाणी पुरवठा  
       करणेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव 

वषय .२४०) हंजवड  येथे बस वणेत आले या स हअरचे हमी कालावधी नुतनीकरण करणेबाबत – 

मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
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वषय .२४१) भोसर  येथील सखुबाई गवळ  उ ानातील म हला यायामशाळा सं थेस देखरेख  

करणेस देणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
वषय .२४२) मा. थायी सिमती सभेबाबत – मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

------------ 
अ) दनांक २७/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५७) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) दनांक ०३/०१/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५८) चा सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
------------ 

ठराव मांक - २०१२३      वषय मांक - १ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८५/१६ द.२२/११/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/75/2016-17 अ वये भाग .५१ मधील 
 मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS  िन.र. .39,21,468/- (Rupees Thirty 

Nine Lakh(s) Twenty One Thousand Four Hundred Sixty Eight Only) पे ा 15.76% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,68,617/- 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 करणे 
बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१२४      वषय मांक - २ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८६/१६ द.२२/११/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/128/2016-17 अ वये भाग .५१ मधील 
१६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS िन.र. .35,00,905/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) 

Nine Hundred Five Only) पे ा 16.38% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 30,73,830/-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 
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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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१२५      वषय मांक - ३ 
दनांक – १०/०१/२०१७       
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद केले 

माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत.  

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०१२६      वषय मांक - ४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य उ ान 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव... 
वषय - थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  म ये  

अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेबाबत.  

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०१२७      वषय मांक - ५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/१/का व/९४/२०१६ द.७/१२/२०१६     
वषय - को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढबाबत... 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०१२८      वषय मांक - ६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  

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

 करणेबाबत... 
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मा. थायी सिमती ठराव .२०१०३, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली 
अस याने वषय मांक ६ मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०१२९      वषय मांक - ७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१९१९/२०१६ द.१७/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .३३ अ वये WD4 

टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी  मे. ांजल कोप रेशन िन.र. .२७,९५,८६८/- 

(अ र  र. .स ावीस लाख, पं या नव हजार, आठशे अडुस  फ ) पे ा ७.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,३०,१६५/- 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. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१३०      वषय मांक - ८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३०८/१६ द.१६/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५४-२०१६-१७ अ वये, भाग .१९ 
वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत करणेकामी M/S 

BAHIRAT BHOTHERS िन.र. .४५,९३,८३१/-(अ र  र. .पंचेचाळ स लाख या न हजार आठशे 
एकतीस) पे ा १६.८८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४०,०९,३१२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१३१      वषय मांक - ९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२३/१६ द.१९/१२/२०१६     
वषय - भाग .२६ म ये शौचालय बांधणेबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०१३२      वषय मांक - १० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९७/१६ द.१९/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/७-२०१६/१७ अ वये रावेत मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१८ मधील वकासनगर, द नगर, कवळे इ.प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणेकामी मे.ब हरट दस,  िन.र. .३७,४९,८७७/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार 

आठशे स यातर फ ) पे ा  १५.५१% कमी या  ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . ३३,२६,६८५/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१३३      वषय मांक - ११ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९८/१६ द.१९/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/९-२०१६-१७ अ वये रावेत मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१८ साईनगर, मामु ् ड  भागात  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.ब हरट दस 

िन.र.  ३७,४९,९२२/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे बावीस फ )  पे ा १६.५१% 

कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,८७,३५०/- 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 करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१३४      वषय मांक - १२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९९/१६ द.१९/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१३-२०१६-१७ अ वये च-होली मैलाशु दकरण 
क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  पर सरातील राह ले या ठकाणी व इं ायणी नद लगत 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी   मे.ब हरट दस,  िन.र. .७४,९९,९८०/- (अ र  
र. .चौ-यातर लाख न या णव हजार नऊशे ऐंशी पये)   पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .६२,८३,४४६/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१३५      वषय मांक - १३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८३०/२०१६ द.१६/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स 
.६/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची 

िन वदा कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े 
यापोट  देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे 
वभाजन करणेत आले होत.े याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . १,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क 
र. .१९,०६,३०५/- अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  
िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. भारतीय म हला 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८३.००% कमी दराने (र. . 

३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे दर 

लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे 
TATA ACEवाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  
िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक 
पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा. थायी सिमती ठराव ं .१७१०६ दनांक 
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६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात 
येणार आहे.  याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी 
लागणार आहे.  यामुळे मे.भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह.सं था मया. पंपर  यांची ठेकेदार 
हणून दनांक १/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण 

होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे खच र. .७३,२७,०१६/- (अ र  र. . याह र लाख स ावीस हजार सोळा फ ) अथवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१३६      वषय मांक - १४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२९/२०१६ द.१६/१२/२०१६     
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA ACE  

 वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेबाबत... 
वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २०१३७      वषय मांक - १५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२८/२०१६ द.१६/१२/२०१६     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे कामासाठ  उपल ध 
वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स 

.४/२०१४-१५ िस द क न १ वष कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा 
कमान वेतन दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  देय 
असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे रकमेचे वभाजन करणेत 
आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  ेर. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण 
र. .१,७८,६५,२४५/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने (र. . २४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६% 

कमी दराने िन वदा सादर केली होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे कामगार 
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उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर 
ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर द. २४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ 
देणेस मा. थायी सिमती ठराव ं .१६९४२ दनांक १६/८/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  सदर 
कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  
करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  यामुळे मे. भारतीय म हला 
वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची ठेकेदार हणून दनांक १/१/२०१७ त े दनांक 

३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या 
कालावधीपयत नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६१,५८,३१२/- (अ र  
र.र.एकस  लाख, अ ठाव न हजार, ितनशे बारा फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -२०१३८      वषय मांक - १६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – मा हती तं ान 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/१३/का व/३५५/२०१६ द.२२/१२/२०१६     
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 क शासन पुर कृत व वध (अमृत, JnNURM इ.) संगणक णालीसह वेबपोटल वकिसत 
करणेबाबतचे कामकाज १ वष ९ म हने कालावधीत मे. ो बट  सॉ ट ा.िल., यांना करारनामा क न 
दे यास  व याकर ता येणा-या र. .१६,९६,२५०/- इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१३९      वषय मांक - १७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९१६/२०१६ द.२०/१२/२०१६     
वषय – उ ान वभागाचे व वध लेखािशषावर ल तरतुद वग करणेबाबत... 

वषय मांक १७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २०१४०      वषय मांक - १८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – उदयान 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५६७/२०१६ द.२३/१२/२०१६     
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .20/2016-17 कर ता  'फ' े य कायालयातील 
र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ टॅकरने पाणी पुरवठा करणेकामी मे.द  
ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- (अ र  र. .एक लाख शहा नव हजार सहाशे 

प नास फ ) र. .865/- ित प कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश . 
उदयान/4/का व/565/2016 द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४१      वषय मांक - १९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – उदयान 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५६६/२०१६ द.२३/१२/२०१६     
  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2016-17 कर ता  'अ' े य कायालयातील 
र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ  टॅकरने पाणी पुरवठा करणेकामी मे.द  
ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- (अ र  र. .एक लाख शहा नव हजार सहाशे 

प नास फ ) र. .856/- ित प कमीकोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
.उदयान/4/का व/564/2016 द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 

अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४२      वषय मांक - २० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५८१/२०१६ द.२७/१२/२०१६                        
वषय - वृ संवधन वभागातील सन २०१६–१७ चे अंदाजप कात झाले या खचासाठ  तरतुद वग  

 करणेस मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक २०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१४३      वषय मांक - २१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९६०/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-२०१६-१७ अ वये ड भाग 
अंतगत भाग .४५ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची देखभाल व दु ती करणेकामी म.े 

गजल मी इले. एंटर ायझेस िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) पे ा 
२५.२६% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४९,३३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल.या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४४      वषय मांक - २२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९६१/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६/७-२०१६-१७ अ वये ड भाग 

अंतगत भाग .४४ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. गजल मी 
इले. एंटर ायझेस िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) पे ा २५.२६% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४९,३३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.या अट स 

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१४५      वषय मांक - २३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९६२/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/१-२०१६-१७ अ वये पंपर  
िचंचवड मधील काळेवाड  येथील तापक रनगर येथील लोक शाह र आणासाहेब साठे सावजिनक 
वाचनालय या ठकाणी Water Cooler With Inbuilt Aquaguard Purification बस वणेकामी म.ेअवधुत 
इले कल लाईफ ऍ ड स ह सेस िन.र. .६६,१४९/- (अ र  र. .शाहस  हजार एकशे एकोणप नास 
फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .५९,५३४/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४६      वषय मांक - २४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५५१/१६ द.३०/१२/२०१६     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १८/१०२/२०१६-१७ अ वये भाग .५३अित मण 
वभागास टप-या व अनािधकृत बांधकाम पाडणे या कारवाईसाठ  मशीनर  पुर वणेकामी मे.िशवांक 
क शन िन.र. .१४,००,३९९/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे न या नव पये फ ) पे ा २७.९९% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५८,८४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
 
 



14 
 

 
 

ठराव मांक - २०१४७      वषय मांक - २५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/५५२/१६ द.३०/१२/२०१६     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०७/२०१६-१७ अ वये दळवीनगर भागातील 
फुटपाथ व पे हंग लॉकची देखभाल दु ती करणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .१४,००,५०५/- 

(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पाच पये फ ) पे ा ११.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,९४,२१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४८      वषय मांक - २६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२९४/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२७ 
अ वये थेरगाव व वाकड प रसरातील उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे िस द क  
लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून र. .११,१९,९९०/- (िन.र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार नऊश े न  द फ ) पे ा २०.००% कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४०,७९२/- 
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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१४९      वषय मांक - २७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२९७/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२५ 
 अ वये पंपर  येथील उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज 
 िस ह ल का ॅ टर या ठेकेदाराकडून र. .६,९९,८९१/- (िन.र. .सहा लाख, न या नव हजार आठशे 
ए या नव फ ) पे ा २०.०० % कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .५,८७,९०८/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५०      वषय मांक - २८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२९६/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३३ 
अ वये भाग .२०,२१,२२ येथील  उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.िस द क  लं बग 
ऍ ड ेनेज िस ह ल का ॅ टर या ठेकेदाराकडून र. .१३,९९,३६२/- (िन.र. .तेरा लाख न या नव हजार 

तीनश े बास   फ ) पे ा १७.००% कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१९,५४५/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५१      वषय मांक - २९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२९५/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३१ 
 अ वये थेरगांव बोट लब उ ानात  थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.िस द क  लं बग ऍ ड 
ेनेज िस ह ल का ॅ टर या ठेकेदाराकडून र. .११,२०,१८०/- (िन.र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे ऐंशी 
फ ) पे ा २०.००% कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४०,९५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
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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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५२      वषय मांक - ३० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३०९/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .४६/०३/२०१६-१७ मधील काम .०२ 
अ वये भाग .३५  मधील िसताराम ल ढे उ ानात  सां कृितक हॉल बांधणे  व इतर थाप य 
वषयक  कामे करणेकामी मे.ड .ड .क शन या ठेकेदाराकडून र. .१६,८०,६६४/- (िन.र. .सोळा 
लाख ऐंशी हजार सहाशे चौस   फ )  पे ा १२.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१५,४८,१६९/-  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. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५३      वषय मांक - ३१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२८७/२०१६ द.२७/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२९ अ वये 

  . .१९ रावेत येथे संत ाने र उ ान येथे थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.कुबरेा एंटर ायजेस 
 ठेकेदाराकडून या र. .१४,००,२०९/ (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे नऊ फ ) पे ा १२.१२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९२,०२९/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१५४      वषय मांक - ३२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२८५/२०१६ द.२७/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२७ अ वये . .४ 
मधील  साई कृ ण उ ानांचे नूतनीकरणाची कामे करणेकामी म.ेकुबेरा एंटर ायजेस िन वदा 
र. .११,१६,४७१/ (अ र  र. .अकरा लाख सोळा हजार  चारशे ए काह र फ ) पे ा १८.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५४,२४८/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५५      वषय मांक - ३३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२८४/२०१६ द.२७/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२९  

अ वये  . .६३ कासारवाड  मधील  उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस िन.र. .११,१९,१२३/ (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा 
२१.००% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .९,२८,३१३/- 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 घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१५६      वषय मांक - ३४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१०/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१० अ वय े . .३२ 

मधील राधानगर  उ ान व गंगो ी पाक उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 

कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .११,१८,८८६/(अ र  र. . अकरा लाख अठरा हजार आठशे शहयाऐंशी फ ) 

पे ा २१.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२८,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार तकेले 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५७      वषय मांक - ३५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३११/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०७ अ वये  भाग 
.२९ मधील यशवंतराव च हाण गुलाब पु प ्    उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी साठे 

इ ाकॉन ा. िल  िनवीदा र. .११,१९,९२७/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे स ावीस 
फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने र. .९,२८,९७९/-  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/वसुलकरणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१५८      वषय मांक - ३६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१२/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .४०  अ वये भाग 

.३० मधील जुना कचरा डेपो येथ े उ ान वकिसत करणे मे कुबेरा एटंर ायजेस  िनवीदा 
र. .११,२०,०१९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार एकोणीस फ ) पे ा २१.००% कमी पे ा या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२९,०५६/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१५९      वषय मांक - ३७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१३/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०६ अ वये भाग 
.३ िचखली येथील  इं दरा गांधी उ ान वकिसत करणे व इतर उ ानांची थाप य वषयक  कामे 

करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस िन वदा र. .११,१९,५०९/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार 

पाचशे नऊ फ ) पे ा १०.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने र. .१०,५७,३४८/- 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. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१६०      वषय मांक - ३८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१४/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२५  अ वये 

. .५९ मधील आ. .३१६ मधूबन सोसायट  उ ानाची उव रत कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
िन.र. .११,१९,५५०/ (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार  पाचशे प नास फ ) पे ा १२.१२%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३३,०५४/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६१      वषय मांक - ३९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य   
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२८६/२०१६ द.२७/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२२ अ वये 

भाग .२७  मोरवाड  येथीलता यात आले या मोकळया जागेत उ ान वकिसत करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस र. .११,२०,०७६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार शहा र फ ) पे ा १२.१२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३३,५३९/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६२      वषय मांक - ४० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७७२/१६ द.२९/१२/२०१६     
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील अ. .39 

अ वये दघी उप वभागाअंतगत .७ मधील अंतगत र यावर दवाब ीची यव था करणकेामी मे.एन 
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एस इले क स कॉप रेशन िन वदा र कम .5,24,944/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार नऊशे 
च वेचाळ स फ ) पे ा 1.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६३      वषय मांक - ४१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७५६/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 मधील अ. .34 

अ वये भाग .३६ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.पी.इले कल कॉप रेशन िन वदा र कम .6,95,657/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार 
सहाशे स ाव न) पे ा 1.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६४      वषय मांक - ४२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२३/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .5/13-2015-16 मधील अ. .10 

अ वये भोसर  व धावडेव ती  . 35 म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
मे.िस द वनायक कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे 
चौस  फ ) पे ा 40.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१६५      वषय मांक - ४३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/५०५/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 मधील अ. .6 

अ वये भाग .36 लांडेवाड  मधील ल ढे यायामशाळा व आखाडा तािलम नुतनीकरण करणेकामी 
मे.सुिनल आ णा पा सुयवंशी िन वदा र कम .9,32,947/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार नऊशे 
स ेचाळ स) पे ा 12.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६६      वषय मांक - ४४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७६१/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 मधील अ. .1 

अ वये भोसर  . .35 म ये सावजिनक व छतागृहांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम 
उ ोग िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 3.00% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६७      वषय मांक - ४५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७६२/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 मधील अ. .4 

अ वये भाग .31 दघी म ये म हलांसाठ  शौचालय बांधणेकामी मे. शुभम उ ोग िन वदा र कम 
.9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 3.00% कमी या ठेकेदारास 

कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१६८      वषय मांक -४६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२४/१६ द.१९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .5/13-2016-17 मधील अ. .2 

अ वये भोसर  गावठाण . .35 म ये रसाळवाडा ल ढेवाडा पाचारणे वाडा कंुभार वाडा येथे थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.िस द वनायक कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ 

लाख दहा हजार ितनशे चौस  फ ) पे ा 41.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१६९      वषय मांक - ४७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७६३/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .78 

अ वये . .७ च-होली येथे थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी िन वदा र कम 
.7,16,984/- (अ र  र. .सात लाख सोळा हजार नऊशे चौ-याऐशी फ ) पे ा 23.10% कमी या 

ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७०      वषय मांक - ४८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७६४/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .17 

अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये फुटपाथ, चबर, ड हायडर दु ती करणे व राडारोडा उचलणे. 

मे.बालाजी कं शन कमल आर मेघाणी  िन वदा र कम .6,30,251/- (अ र  र. .सहा लाख तीस 
हजार दोनशे ए काव न फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०१७१      वषय मांक - ४९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७५३/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .30 

अ वये . .७च-होली येथे व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.देव कं शन िन वदा 
र कम .7,34,426/- (अ र  र. .सात लाख चौतीस चारशे स वीस फ ) पे ा 23.10% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७२      वषय मांक - ५० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/४६०/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .32 

अ वये भाग .६ मोशी येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण करणेकामी मे.जय भवानी 
कं शन िन वदा र कम .7,12,647/- (अ र  र. .सात लाख बारा हजार सहाशे स ेचाळ स फ ) 

पे ा 26.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७३      वषय मांक - ५१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१९/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०५  अ वये, 

 भाग . १३ मधील उ ानाची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे भालेराव क शन या 
ठेकेदाराकडून या ठेकेदाराकडून  िन.र .११,१४,२०७/- (अ र  र. .अकरा लाख चौदा हजार  दोनशे सात 
फ ) पे ा १०.०५%  कमीिन वदा मंजूर दराने र. .१०,५२,३४१/- 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 घेणेत आला 
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अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७४      वषय मांक - ५२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१८/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१५ अ वये 
भाग .११ मधील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन या  

ठेकेदाराकडून या िन वदा र. .११,१२,१४४/- (अ र  अकरा लाख  बारा हजार एकशे च वेचाळ स  फ ) 

पे ा १०.०५%  कमी िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५०,३९२/-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 याच े अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७५      वषय मांक - ५३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१५/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३२ अ वये  . .४ 
मधील गजानन  हे  े उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस 
िन.र. .११,१२,७२०/-(अ र  र. .अकरा लाख बारा हजार,सातशे वीस फ ) पे ा १८.६०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५१,०४२/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१७६      वषय मांक - ५४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३१७/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१६ अ वये 

 भाग .१७ पेठ .२७ मधील माऊली उ ानांमधील िसमािभंत नूतनीकरण व थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.क पल क शन & कं. र. .११,१६,४७१/- (अ र  र. .अकरा लाखसोळा हजार चारशे 
ए काह र फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१९,८९६/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७७      वषय मांक - ५५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५८१/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/5/2016-17 अ वये . .६१, ६२,६४ म ये मंडप 
यव था पुर वणेकामी मे. ी िस द वनायक एंटर ायजेस  िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
फ ) पे ा 17.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,91,658/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७८      वषय मांक - ५६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५८२/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/26/2016-17 अ वये भाग .६२ िशतळादेवी चौक 

ते पंपळे गुरव र ता गटरवर लॉक टाकणे व फुटपाथ वकिसत करणेकामी मे.िशवांक क शन 

 िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 22.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .12,12,908/- 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 केल े असलेने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१७९      वषय मांक - ५७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६२/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/16/2016-17 अ वये भाग .१ तळवडे 
योितबानगर येथील उर त र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.पुनम एंटर ायजेस िन.र. .14,00,444/- 

(अ र  र. .चौदा लाख चारश े च वेचाळ स फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .11,46,964/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८०      वषय मांक - ५८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८३/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/24/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ मधील व वध र यांवर वकास कामांमुळे िनमाण झाले या चरांचे मजबुतीकरण व डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश क शन  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 
14.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,54,412/- 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 असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह 
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०१८१      वषय मांक - ५९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     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/५८४/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/71/2016-17अ वये िनगड  गावठाण भाग . 

१३ येथील व वध सोसाय यांचे भाग सिमतीने मा यता दलेले नामफलक बस वणेकामी मे.भालेराव 
क शन िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 13.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,79,412/- 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 असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८२      वषय मांक - ६० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८५/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/23/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली येथील 
उवर त र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश क शन िन.र. .23,33,924/- 

(अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 12.09% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .21,54,340/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - २०१८३      वषय मांक - ६१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८६/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/48/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली येथील 
उंबर बांध येथील ९.०० मी ं द चा मंजूर ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क कशन 
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िन.र. .23,33,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 12.09% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,54,340/- 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 असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८४      वषय मांक - ६२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८७/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/76/2016-17अ वये िनगड  गावठाण भाग .१३ 
म ये साईनाथनगर प रसरात मु य र यांचे कडेने कलड चेकड टाइ स बस वणेकामी म.ेभालेराव 
क शन  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 15.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,48,529/- 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 असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८५      वषय मांक - ६३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८८/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/13/2016-17 अ वये भाग .४ कृ णानगर येथे 
डांबर  र यांची अक मत व तातड ची दु तीची गकामे करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या 
िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 14.01% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .20,23,294/- 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 असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०१८६      वषय मांक - ६४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     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/५८९/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/11/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली येथील 
िनयो जत शाळे या पोहोच र याचे डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश  क शन 

 िन.र. .23,33,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 11.25% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,74,925/- 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 असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८७      वषय मांक - ६५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५८०/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/43/2016-17 अ वये भाग .५ मधील ता यात 
आले या डांगणा या जागा वकसीत करणेकामी म.ेड .ड .क शन िन.र. .23,34,267/- (अ र  
र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 28.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .17,62,745/- 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 असलेने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८८      वषय मांक - ६६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५७९/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/13/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.३९ संत तुकारामनगर येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
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मे.कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .14,99,583/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार पाचश े याऐंशी 
फ ) पे ा 13.00%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .13,69,869/- 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 
बधंनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१८९      वषय मांक - ६७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५७/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/36/2016-17 अ वये . .६१ दापोड  आव यकतेनुसार 
ठक ठकाणी पावसाळ  गटरसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.एस.एस.साठे  िन.र. .12,00,000/- (अ र  
र. .बारा लाख फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,33,200/- 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 असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९०      वषय मांक - ६८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५२/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/89/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.६१ येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस 

िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .12,35,294/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०१९१      वषय मांक - ६९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५४/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/110/2016-17 अ वये भाग .६१ दापोड  मनपा 
इमारतीची  यायामशाळा, दवाखाना आतून बाहे न रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी म.ेपाट ल एंटर ायजेस  िन.र. .11,25,000/- (अ र  र. .अकरा लाख पंचवीस हजार फ ) 

पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,04,063/- पयत काम क न घेणसे 
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 असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९२      वषय मांक - ७० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५५३/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/44/2016-17 अ वये भाग .६१ दापोड  
हुता मा भगतिसंह शाळेम ये उदु  मा यिमक व ालयासाठ  प ह या मज यावर नवीन खोली 
बांधणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस  िन.र. .9,00,000/- (अ र  र. .नऊ लाख  फ ) पे ा 13.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,22,150/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०१९३      वषय मांक - ७१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६३/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/14/2016-17 अ वये भाग .१ पीनगर 
येथील उव रत सोसा यांना कॉ ं ट पे ह ंग बस वणेकामी म.ेएम.पी.धो े क शन िन.र. .23,34,251/- 

(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ए काव न फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .19,36,261/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९४      वषय मांक - ७२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५७९/२०१६ द.२८/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/43/2016-17 अ वये  भाग .१ पीनगर येथे 
द ता चौकापासून ना या पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. ी क शन शै.िश.फाळके 
  िन.र. .13,99,757/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे स ाव न फ ) पे ा 19.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,90,493/- 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 केल ेअसलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९५      वषय मांक - ७३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९१/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/41/2016-17 अ वये  भाग .३७ महा मा फुले 
नगर मधील बालाजीनगर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन  
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 िन.र. .13,99,798/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सातशे अ ठया नव फ ) पे ा 10.00% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,22,809/- 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 असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९६      वषय मांक - ७४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५४७/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/72/2016-17 अ वये भाग .३७ महा मा 
फुलेनगर मधील 'ट ' लॉक मधील साईट प या खड करण क न डांबर करण करणेकामी मे.उप  
क शनिन.र. .20,99,313/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 17.00% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,29,551/- 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 असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९७      वषय मांक - ७५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९२/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/46/2016-17 अ वय े भाग .३८ नेह नगर 
येथील वजय भा हौ.सोसायट  प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंगची कामे 
करणेकामी मे.मोटवाणी आ ण स स  िन.र. .22,48,438/- (अ र  र. .बावीस लाख अ ठेचाळ स हजार 
चारशे अडतीस फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,41,471/- 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 
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िनगत केल े असलेने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९८      वषय मांक - ७६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५९३/२०१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/76/2016-17 अ वये भाग .३७ महा मा फुले 
नगर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .13,63,046/- (अ र  
र. .तेरा लाख ेस  हजार सेहचाळ स फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,88,078/- 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 असलेने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०१९९      वषय मांक - ७७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२७७/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ म ये 
गु ारा, सायली कॉ ले स पर सर व वा हेकरवाड  गावठाण प रसरात थाप य वषयक करकोळ 
दु तीची व सुधारणा कामे करणेकामी M/s. SHREE SAI CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,५३७/-

(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदोितस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,३५,२७४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२००      वषय मांक - ७८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१६/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/11/2016-17 अ वय ेनवी सांगवी भाग .५८ 
येथील समथनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश क शन 
िन.र. .9,74,578/- (अ र  र कम पये नऊ लाख चौ-याह र हजार पाचशे अ याह र फ ) 12.09% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .8,99,589/-  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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०१      वषय मांक - ७९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१५/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/82/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.६१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे ीगणेश क शन 

िन.र. .21,00,000/- (अ र  र कम पये एकवीस लाख फ ) 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .18,94,757/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 

ठराव मांक - २०२०२      वषय मांक - ८० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१४/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/5/2016-17 अ वये नवी सांगवी भाग .५८ 
वामी ववेकानंद प रसरातील र ते हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करणेकामी मे ीगणेश क शन 

िन.र. .9,79,260/- (अ र  र कम पये नऊ लाख एकोणऐंशी हजार दोनशे साठ फ ) 12.09% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .9,03,911/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेन े याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०३      वषय मांक - ८१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१३/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/3/2016-17 अ वये नवी सांगवी भाग .५८ 
संत तुकारामनगर व बाजू या प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश 
क शन िन.र. .9,73,171/- (अ र  र कम पये नऊ लाख याह र हजार एकशे ए काह र फ ) 

12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .8,98,290/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०४      वषय मांक - ८२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१२/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/12/2016-2017अ वये भाग .६० चं मणीनगर 
येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड  कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.छोटेलाल चौहान 
िन.र. .१८,६७,२४५/-(अ र  र कम पये अठरा लाख सदुस  हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
8.60% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९१,९९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०५      वषय मांक - ८३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०६/१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/22/2016-17 अ वये इ भागातील भाग 
.३०, ३२, ३३ व ३४ मधील ेनेज लाईन व चे बेसची देखभाल व दु ती करणेकामी  M/s. KAPIL 

CONSTRUCTIN िन.र. 14,99,054/-(Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety Nine Thousand Fifty Four 

Only) पे ा 16.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  13,20,592/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०६      वषय मांक - ८४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०७/१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/26/2016-17 अ वये ब े य कायालया 
अंतगत भाग े ातील र याखाली गाडले गेलेल े चबस र याचे समपातळ त करणेकामी   Ms 

Manish Associates  िन.र. 23,24,449/- (Rupees Twenty Three Lakh(s) Twenty Four Thousand Four 

Hundred Forty Nine Only) पे ा १३.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,17,771/- 

 पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला 
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असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२०७      वषय मांक - ८५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०५/१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/23/2016-17 अ वये इ भागातील भाग 
.२९, ३५ व ३६ मधील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल व दु ती करणेकामी M/S. AARUSH 

ASSOCIATES िन.र. .14,99,387/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety Nine Thousand Three Hundred 

Eighty Seven Only) पे ा १५.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .13,34,424/- पयत 
काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०२०८      वषय मांक - ८६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१५०४/१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/4/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान भागात आव यकतेनुसार जलिनःसारण वषयक 
कामे करणेकामी M/S.AARUSH ASSOCIATES   िन.र. 14,99,994/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety 

Nine Thousand Nine Hundred Ninety Four Only) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .13,54,495/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा 
करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२०९      वषय मांक - ८७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/८४८/१६ द.२९/१२/२०१६     
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  50 अ वये मुंबई 
पुणे र याव रल पादचार  भुयार  माग, भुयार  वाहतुक माग मधील काश यव थेत सुधारणा 
करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट म िन.र. .13,99,450/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे 
प नास फ ) पे ा 11.70% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१०      वषय मांक - ८८  
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अित.आरो य वै .अिधकार  तथा वै .संचालक यांचे जावक .मसाभां/२/का व/५२०/२०१६ 
      द.३०/१२/२०१६     
  मा.अित.आरो य वै .अिधकार  तथा वै .संचालक यांनी िशफारस केले माणे –  

 दनांक २९ जानेवार  २०१७ व २ ए ल २०१७ या तारखांना वशेष प स पोिलओ लसीकरण 
मो हम राब वणेत येत आहे.  या मो हमेकर ता घरांवर ए स खुण करणेकामी खडंुची आव यकता  आहे. 

याकामी नुपुर ए टर ायजेस यां याकडुन लघु म दर ा  झाला आहे. ित बॉ स र. .२८/- इतका दर 
ा  झालेला आहे. एकुण १५०० बॉ सक रता  र. .४२,०००/- एवढा खच अपे त अस याने यास 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२११      वषय मांक - ८९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९७०/१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/७-२०१५-१६ अ वय े सन 
२०१५-१६ कर ता जल े  .बी/८ मधील भाग .४३ म ये देखभाल दु तीचे काम करणेकामी मे. 

बालाजी इं जिनअस िन.र. .६,३०,२५२/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बा व न फ ) पे ा 
३८.८३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,८५,५२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१२      वषय मांक - ९० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९७१/१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१०-२०१५-१६ अ वये जल े  
.ड/९ भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे. बालाजी इं जिनअस िन.र. .६,३०,२२५/- (अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे पंचवीस फ ) पे ा 
३८.८३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,८५,५०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१३      वषय मांक - ९१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ड े य कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९७२/१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/९-२०१६-१७ अ वये सन २०१६-

१७ कर ता ीनगर व रहाटणी प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. मोरया एंटर ायझेस िन.र. .७,००,२६५/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे पास  फ ) पे ा ३३.३३% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,६६,८६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२१४      वषय मांक - ९२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े य कायालय, व ुत 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/ व/जा/०२/१७ द.२/१/२०१७     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील कै.अंकुशराव लांडगे े ागृह व भोसर  
हॉ पीटल येथील इमारतीमधील उ ाहका या वाष क िन र णासाठ  मा.सहा. व ुत िन र क (उ ाहक), 

उ ोग, उजा व कामगार वभाग, पुणे यांचेकडुन नोट स प  (२ नग) द.०२-१२-२०१६ रोजी मनपास ा  
झाले आहे. कै.अंकुशराव लांडगे े ागृह येथील म.ेओमेगा इले हेटस उ पाद त २ िल टसाठ  द.०२-१२-

२०१६ रोजी व मे.एिशयन इले हेटस उ पाद त भोसर  हॉ पीटल येथील िल टसाठ  द.०२-१२-२०१६ 
रोजी य  साईटवर तपासणी क न िन र ण फ  ची मागणी केली आहे. सदरचे नोट स प ानुसार 
सन २०१६-१७ साठ  वाष क िन र ण फ  अनु मे र. .३०००/- व र. .६००/- एकुण र. .३६००/- ( अ र  
र कम पये तीन हजार सहाशे फ  ) अदा करणे आव यक आहे. सदरचा खच इ े ीय 
कायालयाकड ल 'वीजेचा संच उभारणे व नुतणीकरण' या महसुली अंदाजप कातील लेखािशषातुन 
करणेत येणार अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१५      वषय मांक - ९३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – इ े ीय व ुत 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/ व/०१/२०१७ द.२/१/२०१७     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

म.न.पा. या इ े ीय व ुत कायालयांतगत मोशी-मनपाभवन उप वभागात न याने बस वणेत 
आले या र यावर ल दवाब ीसाठ  अथवा स या कायरत फडर पलरवर ल वीजभार कमी करणेसाठ  
न वन वीजपुरवठा/वीजमीटर घेणे आव यक आहे. याकामी महारा  रा य वीज वतरण कंपनीकडे 
वीजमीटरची मागणी केली असता यांनी १ ते ६ असे सहा फम कोटेशन दले आहेत. न वन 
वीजपुरवठा/वीज मीटरसाठ  सदर फम कोटेशन म ये नमुद केले या र कमा म.रा. व. व.कंपनीस अदा 
करणे आव यक आहे. सदर ठकाणी वीजमीटर बस वणेकामी म.रा. व. व.कंपनीकडुन द.०९-१२-२०१६ 
चे एकुण सहा वीजमीटरसाठ  र. .५,२६९/- ित कोटेशन माणे एकुण र कम पये ३१,६१४/-- (अ र  

र कम पये एकतीस हजार सहाशे चौदा फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२१६      वषय मांक - ९४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०१/१६ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०/१६-१७ भाग .४६ वजयनगर येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर हॉटिम स प तीने दु ती करणेकामी म.ेअजवानी 
इं ा. ा.ली. िन.र. .१४,००,५५६/- (अ र  र. .चौदा लाख ऐंशी पाचशे छ पन फ ) पे ा १०.००% कमी  
 या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२३,५२५/-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 याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१७      वषय मांक - ९५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०६/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१३/१६-१७ भाग .४४ पंपर  अशोक 
िथएटर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी म.ेअजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .१५,४०,६१६/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे 
सोळा फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५५,८८२/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२१८      वषय मांक - ९६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०८/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४/१६-१७ भाग .५४ पंपळे िनलख येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी 
मे.अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .११,२०,४००/-  (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे फ ) पे ा 
१०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,७७८/- 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 याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२१९      वषय मांक - ९७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०४/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८५/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी 
(सन २०१६-१७ कर ता) मे.अजवानी इ ा. ा.ली. िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र.  चौदा लाख पाचश े

साठ फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२३,५२९/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२२०      वषय मांक - ९८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०३/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४६/१६-१७ भाग .४७ म ये उवर त 
ठकाणी WBM व BBM प दतीने र ते वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .७,००,१८८/- (अ र  र. .सात लाख एकश े अ ठयाऐंशी फ ) पे ा १०.००% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,६१,६७८/- 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. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२१      वषय मांक - ९९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०२/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६४/१६-१७ भाग .४८ तापक रनगर, ीनगर 
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी म.े 
अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .१२,६०,०५६/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार छ पन फ ) पे ा 
१०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९०,७५३/-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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२२      वषय मांक - १०० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०७/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/३५/१६-१७ भाग .६ मोशी येथील पुणे-
नािशक र या या प मेकड ल प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी म.ेपांडुरंग एंटर ायजेस 
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िन.र. .१४,०२,२६७/-   (अ र  र.  चौदा लाख दोन हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा १०.०१% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२४,९९५/- 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. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२३      वषय मांक - १०१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/११०८/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२८/१६-१७ भाग .५४ पंपळे िनलख येथील 
बस टॉप जवळ ल मुतार चे नुतनीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी म.े ीगणेश 
क शन, ो. ल माण फे चौधर  िन.र. .१६,८०,६००/-  (अ र  र.  सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे 
फ ) पे ा १०.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,७९,३४४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२४      वषय मांक - १०२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/८११/२०१६  द.३०/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/6/2016-17 अ वये (सन 
२०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ म ये ब भाग कायालयातील थाप य वषयक दु ती कामे 
करणेकामी मे.ड .पी.बाबर िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) 
पे ा -16.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२२५      वषय मांक - १०३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/८१५/२०१६  द.३०/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/38/2016-17 अ वये (सन 
२०१६-१७ क रता) . .२१ मधील गतीरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .7,92,511/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे 
अकरा फ ) पे ा –16.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

 

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

ठराव मांक - २०२२६      वषय मांक - १०४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/८१३/२०१६  द.३०/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/37/2016-17 अ वये (सन २०१६-१७ 

क रता) भाग .२१ म ये सावजिनक संडास व मुतार ्   या यांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. फु ल 

रामचं  जाधव  िन.र. .7,92,373 /-(अ र  र.  सात लाख या नव हजार तीनशे यह र फ ) पे ा –16.00% 

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२७      वषय मांक - १०५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०३/१७ द.२/१/२०१७     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/८/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ सा व ीबाई 
फुले मारक येथील ंथालयाचे फिनचर व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कुबेरा ए टर ायझेस 
िन.र. .1,38,17,176/- (अ र  र कम पये एक कोट  अडोतीस लाख सतरा हजार एकशे याह र फ ) 
पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  1,24,76,910/-  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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२८      वषय मांक - १०६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०२/१७ द.२/१/२०१७     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१३/२०१६-१७ अ वये वाय.सी.एम. हॉ पटल 
आवारात बहुमजली वाहनतळ वकिसत करणेकामी म.ेकुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .4,65,39,724/- 

(अ र  र कम पये चार कोट  पास  लाख एकोणचाळ स हजार सातशे चोवीस फ )पे ा 10.50% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजूंर दराने र. .4,37,35,706/-  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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२२९      वषय मांक - १०७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०४/१७ द.२/१/२०१७     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/74/2016-17 अ वये भाग .६० सांगवी म ये 
व वध र यांचे डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटा रया िन.र. .11,20,448/- (अ र  र कम पये 
अकरा लाख वीस हजार चारश ेअ ठेचाळ स फ ) 11.60% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,40,000/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलनेे याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२३०      वषय मांक - १०८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०५/१७ द.२/१/२०१७     
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/85/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.३७ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 

िन.र. .18,20,074/- (अ र  र कम पये अठरा लाख वीस हजार चौ-याह र फ ) 14.06% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .16,42,380/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३१      वषय मांक - १०९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०७/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/८७/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .५९ येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे.वाकोडे 
ब डस िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र कम पये चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 10.80% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१३,११,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३२      वषय मांक - ११० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७४/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/22/2016-2017 अ वये अ 
भागात मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.एल.एस.पवार कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
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र. .9,24,365/- (अ र  र. . नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे पास  फ ) पे ा -14.00% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३३      वषय मांक - १११ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७१/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/46/2016-2017 अ वये भाग 
.८ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ी सदगु कृपा कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 

र. .9,23,676/-(अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार सहाशे शहा र फ ) पे ा -10.10% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३४      वषय मांक - ११२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६६/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/1/2016-2017 अ वये भाग 
.१७ मधील र याचे खड करण व डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश कं शन या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा र. .9,23,951/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा -12.90% 

कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३५      वषय मांक - ११३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६७/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/3/2016-2017 अ वये भाग 
. २६ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 

र. .9,24,366/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवास हजार तीनशे सहास  फ ) पे ा -12.90% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३६      वषय मांक - ११४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६५/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/8/2016-2017 अ वये भाग 
 १८ कवळे मामुड  येथे थाप य वषयक चौक सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी मे.देव कं शन 

या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,369/-(अ र  र. .नऊ लाख चौवास हजार तीनशे एकोणस र फ ) 
पे ा -20.27% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३७      वषय मांक - ११५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४७५/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/18/2016-2017 अ वये अ 
भागातील व वध काय माकर ता मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.एल.एस.पवार कं शन या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,365/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे पास  फ ) पे ा -
21.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२३८      वषय मांक - ११६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६१/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/11/2016-2017 अ वये अ 
े य कायालयातगत  व ानगर, द नगर, शंकरनगर प रसरात करकोळ देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल ह . पवार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,518/-(अ र  
र. .सात लाख पाचशे आठरा फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२३९      वषय मांक - ११७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६८/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/19/2016-2017 अ वये अ 
े य कायालयांतगत भाग १६ अंतगत आकुड  गावठाण प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

देखभाल दु ती करणेकामी मे. दप क शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,65,012/- (अ र  
र. .सहा लाख पास  हजार बारा फ ) पे ा -25.20% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४०      वषय मांक - ११८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४५८/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/33/2016-2017 अ वय े अ 

े य कायालयातगत भाग १४ अंतगत पेठ .२३,२४ व िनगड  गावठाण येथे पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जनीअस या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .6,30,259/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) पे ा -25.00% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
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आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४१      वषय मांक - ११९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४५९/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/35/2016-2017 अ वये अ 
े य कायालयांतगत भाग १५ अंतगत द वाड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल 

दु ती करणेकामी मे.जय इं जनीअस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,65,012/- (अ र  र. .सहा लाख 
पास  हजार बारा फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४२      वषय मांक - १२० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६०/२०१६ द.३१/११/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/37/2016-2017 अ वय े अ 
े य कायालयातगत भाग १४ अंतगत पेठ .२५ व २६ येथे पाणीपुरवठा वषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जय इं जनीअस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .5,60,223/- (अ र  
र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे तेवीस फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  

मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४३      वषय मांक - १२१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६९/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 प.ंिचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/45/2016-2017 अ वये अ े य 

कायालयाअंतगत जल े  बी/१ व बी/२ अंतगत देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. दप क शन या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,29,837/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार आठशे सदोतीस फ ) 
पे ा -23.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - २०२४४      वषय मांक - १२२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६२/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/48/2016-2017 अ वये अ 
े य कायालयातगत रामनगर, काळभोरनगर, मफुलेनगर सो येथे करकोळ देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल ह . पवार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,518/-

(अ र  र. .सात लाख पाचशे आठरा फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४५      वषय मांक - १२३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६३/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/50/2016-2017 अ वये अ 
े य कायालयातगत अजंठानगर, दुगानगर व काळभोरनगर चाळ प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 

कामाची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो. िशतल ह .पवार) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,518/-(अ र  र. .सात लाख पाचशे आठरा फ ) पे ा -25.00% कमी 
दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२४६      वषय मांक - १२४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – अ े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४६४/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/57/2016-2017 अ वये अ 

े य कायालयातगत भाग १७ अंतगत पेठ २७, २७-अ, २८ गंगानगर येथे पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल ह . पवार) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,30,259/-(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) पे ा -
25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४७      वषय मांक - १२५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/आरो/का व/२/२०१७ द.२/१/२०१७     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 १० कलमी काय म शास कय सुधारणा व गितमानता अिभयानांतगत फ े य आरो य 
वभागास शास कय तरावर ा  ब सा या रकमेचा तावात नमूद माणे विनयोग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२४८      वषय मांक - १२६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१००७/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/22-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ  े ीय 
कायालय अंतगत भाग .११ यमुनानगर  मधील आव यक ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त 
खळ या दु त करणे आव यक देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी 
मे. टार इले. स ह सेस िन.र. .5,60,479/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार चारशे एकोनऐशी फ ) पे ा 
14.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२४९      वषय मांक - १२७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ े/िन/का व/१००५/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/50-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील दवाब ी यव थ े कर ता या खराब भुमीगत 
केबल बदलणे व केबलची देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी सन 
२०१६-१७ मे. टार इले. स ह सेस िन.र. .7,46,842/- (अ र  र.  सात लाख शेहेचाळ स हजार आठशे 
बेचाळ स फ ) पे ा 12.00 ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५०     वषय मांक - १२८ 
दनांक – १०/०१/२०१७    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/०२/२०१७ द.२/१/२०१७     
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 वैदयक य वभागाकर ता Canon IRN Digital Copier/ N-W Printer/ Colour Scanner - 1 Nos 

खरेद  करणेकामी M/s.M.K. Enterprises यांनी सादर केले या र. .६३,९००/- (अ र  र. . ेस  हजार 
नऊशे फ ) या लघु म दराने खरेद  करणेकामी व सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल 
शासक य गतीमानता काय म-अिधकार  व कमचार  या लेखािशषातून भाग वणेकामी मा यता देणेत 

येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५१      वषय मांक - १२९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/०६/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/5/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
.४१ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 

मे.एस.एस.ए टर ायझेस (गु ा) िन.र. .15,40,538/- (अ र  र कम पये पंधरा लाख चाळ स हजार 
पाचशे अडोतीस फ ) पे ा 29.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,48,471/-  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 



57 
 

 
 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५२      वषय मांक - १३० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/१०/२०१७ द.२/१/२०१७     
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/२/२०१५-१६ मधील मनपा 
मैलाश द करण क ामधील अंतगत र यावर ल दवाब ीची देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एनज  टेक िस टम  यांचेकडुन िन.र. .१४,९८,९६४/- पे ा -१३.०३% कमी या दराने क न घेऊन 
 यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेला असुन याबाबत अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५३      वषय मांक - १३१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/०४/२०१७ द.२/१/२०१७     
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभाग व म यवत  भांडार 
वभागासाठ  आव यक ऑल इन वन संगणक संच,कलर ंटर व वीक हल अँ ट  हायरस सा ह य 

बाब .०१ त े०३ (All In One Desktop, Laserjet  Colour Printer& Quickheal Total Security single user 

) खरेद कामी कोटेशन नोट स .२८/२०१६-१७ अ वये मनपा वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द क न 

िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होत े . यानुसार िसलबंद िलफा यात चार दरप के ा  

झाली आहेत. ा  दर प काम य ेमे. एस.बी.इले ॉिन स यांचे आव यक संगणक सा ह य बाब .१ ते०३ 

(एकूण०५नग )सा ह याचे र. .१,८९,८५०/- लघु म दर ा  झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य 

र कमे पे ा १.१३% ने कमी आहे.  मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे आव यक संगणक सा ह य खरेद  

करणेकामी एकूण र. .१,८९,८५०/- चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२५४      वषय मांक - १३२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१४/२०१७ द.२/१/२०१७     
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शासन वभागाकड ल Canon IR Advance 4245  Printer/ 

Xerox machine साठ  कॅनन कंपीनचे आव यक म युिनट-२ नग सा ह य खरेद कामी कोटेशन  नोट स 

.२४/२०१६-१७ अ वये मनपा वेब साईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर 

माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन दर प के ा  झाली आहेत. ा  दर प काम ये 

मे.एस.बी इलेक ॉिन स यांचे आव यक म युिनट सा ह य बाब .१३ (एकूण०२नग) सा ह याच े

र. .४१,७००/- लघु म दर ा  झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ०.३८% ने कमी आहे 

.मे.एस.बी इले ॉिन स यांचे आव यक  म युिनट सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .४१,७००/- चे 
खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५५      वषय मांक - १३३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/०७/२०१७ द.२/१/२०१७     
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने मा.महापौर यांचे िशफारशीनुसार गुणवंतांचा स कार 

कर यात येणार आहे.  सदरचे काय मासाठ  मनपाचे मा हती व जनसंपक कायालयाने म ृितिच हे – ५० नग 

सा ह य खरेद कामी कोटेशन नोट स .२५/२०१६-१७ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द 
क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे.िस द  कॉपीअर यांचे आव यक मृतीिच हे बाब .१ 
सा ह याचे र. .३९,०००/- लघु म दर ा  झाल े आहेत.  सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
२.५०% ने कमी आहे. मे.िस द  कॉपीअर यांचे आव यक मृितिच हे सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .३९,०००/- चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५६      वषय मांक - १३४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/९५४/२०१७ द.२/१/२०१७     
वषय – मनपाचे आरो य वभागासाठ  आव यक ४.५ घनिमटर मतेच ेबी स कंटेनर सा ह य खरेद   
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 करणेबाबत... 
वषय मांक १३४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २०२५७      वषय मांक - १३५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .मभां/७/का व/१/२०१७ द.२/१/२०१७     
वषय - आरो य वभागास सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी वषयप  मा यतेकामी... 

वषय मांक १३५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०२५८      वषय मांक - १३६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .माजस/ं४/का व/१९२/२०१६ द.३१/१२/२०१६     
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती महो सव 
दनािनिम  द.०३/०१/२०१७रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध बोधना मक काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत मानधन, रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा, भोजन, 

िनवास इ. यव था साठ  अंदाजे खच र. .६९,०००/- (अ र  र. .एकोणस र हजार फ ) अपे ीत आहे. या 
कामी थेट प दतीने होणा-या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२५९      वषय मांक - १३७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/८२७/२०१६ द.२१/१२/२०१६     
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .29 अ वये िचंचवड 
टेशन जवळ ल हाँटेल मयूर जवळ ल रामनगर मं दरासमोर ल मरा व वकं चे रो ह संच व व ुत खांब 

हल वणकेामी मे. सुमी इले कल स हस िन.र. .14,00,398/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे 
आ या नव फ ) पे ा 23.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२६०      वषय मांक - १३८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/८५७/२०१६ द.२/१/२०१७     
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016-17 मधील अ. .7 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागाम ये व वध चौकाम ये िस नल यव था करणकेामी 
(सन  २०१६-१७) म.ेजे.पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .6,99,079/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव 
हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा 4.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६१      वषय मांक - १३९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२९१/२०१६ द.२७/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३६ अ वये 

. .२९ पेठ .२  मधील ा.रामकृ ण मोरे  उ ानाची िसमा िभंतीची उंची वाढ वणे व इतर ठकाणी 
मोकळया जागेत थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे कुबेरा एंटर ायजेस िन र .११,२०,४२८/ 

(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठावीस फ ) पे ा १०.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,२१६/- 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 घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६२      वषय मांक - १४० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२६२/२०१६ द.२१/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३९ अ वये 

भाग .१७ पेठ  .२७ मधील  गजानन उ ानांमधील नूतनीकरण व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस िन.र. .११,१९,९२१/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे 
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एकवीस फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,९९,५२९/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६३      वषय मांक - १४१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२१/२०१६ द.३०/१२/२०१६     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .०१ 
अ वये . .१९ वा हेकरवाड  पा या या टाक जवळ ल मोकळ  जागा वकिसत करणेकामी मे त मय 
एंटर ायजेस िन.र. .७,००,२४५/- (अ र  र. .सात लाख, दोनशे पंचेचाळ स फ )  पे ा १२.००% कमी 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,४७,०२६/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६४      वषय मांक - १४२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२६/२०१७ द.३/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१३अ वये . .१४ से. .२५ मधील   वठठल मणी  उ ानाम ये थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .११,१९,६९१/- (अ र  र. .अकरा लाख 

एकोणीस हजार सहाशे ए या नव  फ ) पे ा ११.१४% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,४४,७०५/- पयत काम  क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार तकेले 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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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६५      वषय मांक - १४३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२३/२०१७ द.३/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१८ 
अ वये  पपर  . .४४ प    सोसायट  मधील मोकळया जागेत उ ान  वकिसत करणेकामी 
मे. ी.क शन  शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .११,१९,०९५/- (अ र  र. .अकरा लाख, एकोणीस हजार 
,पं या नव फ )   पे ा ११.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४४,१४९/- 

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  िन वदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला  अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६६      वषय मांक - १४४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२८/२०१७ द.३/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२६ 
 अ वये . .१४ मधील भ  श  उ ान व इतर उ ानांम ये थाप य वषयक कामे करणकेामी 
मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .११,२०,४४४/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा ११.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४५,४०८/- 

पयत कामक 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 कमअदा/वसुलबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२६७      वषय मांक - १४५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२५/२०१७ द.३/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम . १० अ वये भाग 
.१६ मधील उ ानांम ये थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके 

िन.र. .११,२०,२१३/-(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार  दोनशे तेरा फ ) पे ा १३.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२३,३१५/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२६८      वषय मांक - १४६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/३२९/२०१६ द.३/१/२०१७     
वषय - भाग .२७ मोरवाड  येथील उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 

ठराव मांक २०१०९, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली अस याने वषय 
मांक १४६ मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०२६९      वषय मांक - १४७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९७/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१४/२०१६-१७ अ वये  भाग .१० म ये 
व छतागृहांची दु ती करणेकामी M/s.JITESH ENTERPRISES िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. . चौदा 

लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९४,११७/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत 

केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२७०      वषय मांक - १४८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९६/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ वा हेकरवाड  
गितरोधक, झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.SHREE 

SATHE INFRACON PVT LTD िन.र. .९,३६,६५८/-(अ र  र. .नऊ लाख छ स हजार सहाशे 
अ ठाव न फ ) पे ा १८.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,००,५६२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७१      वषय मांक - १४९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९५/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ वा हेकरवाड  
म ये नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. KUBERA ENTERPRISES 

िन.र. .२२,२७,७१६/-(अ र  र. . बा वस लाख स ा वस हजार सातशे सोळा फ ) पे ा १८.१५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,१४,५५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७२      वषय मांक - १५० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९३/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२३/२०१६-१७ अ वये  भाग .१० तुळजाईव ती 
आकुड  म ये नाला ेिनंगची कामे करणेकामी M/s. KUBERA ENTERPRISES िन.र. .२३,२५,३१७/-

(अ र  र. . ते वस लाख पंच वस हजार ितनशे सतरा फ ) पे ा २१.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१९,०७,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७३      वषय मांक - १५१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९२/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५३/२०१६-१७ अ वये  भाग .८ म ये 
थाप य वषयक दु तीचे कामे करणेकामी M/s.BHALERAO CONSTRUCTION 

िन.र. .२१,००,८२३/-(अ र  र. .एक वस लाख आठशे ते वस फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१९,१९,१०२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७४      वषय मांक - १५२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९१/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५७/२०१६-१७ अ वये  भाग .२७ मोरवाड  
मधील माशानभूमी व दफनभूमीची करकोळ देखभाल व सुधारणांची कामे करणेकामी M/s. HARSH 

ENTERPRISES िन.र. .९,२४,०८७/-(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार स याऐंशी फ ) पे ा ११.११% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,६२,४९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
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याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७५      वषय मांक - १५३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३८९/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६७/२०१६-१७ अ वये  भाग .१० खंडोबा मं दर ते 
थरमॅ स चौक पयतचा फुटपाथ पुववत करणेकामी M/s.OMKAR ENTERPRISES िन.र. .१४,००,५१७/-

(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सतरा फ ) पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१३,१६,१३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७६      वषय मांक - १५४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३८८/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१५/२०१६-१७ अ वये  भाग .२६ मनपा 
इमारतीचे देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी M/s. BHALERAO CONSTRUCTION 

िन.र. .१४,००,४४१/-(अ र  चौदा लाख चारशे ए केचाळ स फ ) पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .११,७३,२८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२७७      वषय मांक - १५५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/६०/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१३/१६-१७ भाग .२९ इं ायणीनगर 
से.नं.१,२,३,७ व १० म ये करकोळ  दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी  मे.सोहम एंटर ायजेस 
िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 

  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२३,५२९/- 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. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७८      वषय मांक - १५६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५९/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/१२/१६-१७ भाग .३१ दघी येथील 
मशानभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.एस बी सवई िन.र. .५,६०,२२५/- (अ र  

र. .पाच  लाख साठ हजार दोनशे पंचवीस फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .५,२३,५३०/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२७९      वषय मांक - १५७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५८/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .४९/२/१६-१७ मनपा िनवडणुक साठ  अनुषंिगक कामे 
करणेकामी  मे.लाल दप क शन िन.र. .२१,००,१७६/-(अ र  र. .एकवीस  लाख एकशे शहा र 
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फ ) पे ा ७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,५०,८२२/- 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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८०      वषय मांक - १५८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५७/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४९/५/१६-१७ मनपा िनवडणुक साठ  मंडप यव था 
करणेकामी  मे.लाल दप क शन िन.र. .२२,५०,०००/-(अ र  र.बावीस  लाख प नास  हजार 
फ ) पे ा ७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९७,१२५/- 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 याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८१      वषय मांक - १५९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/६१/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .४९/४/१६-१७ मनपा िनवडणुक  साठ  फिनचर 
यव था करणेकामी  मे. लाल दप क शन िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस  लाख प नास 
 हजार फ ) पे ा ७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९७,१२५/- पयत काम 
क न घेणसे 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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२८२      वषय मांक - १६० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५६/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/२/१६-१७ भाग .३० च पाणी वसाहत  म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लॉकची सुधारणा करणेकामी मे.बालाजी क शन कमल आर मेघानी  
िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस  हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी  
 या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,८२३/-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. 
सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८३      वषय मांक - १६१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५५/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .३७/४९/१६-१७ . .६ मोशी येथील सा व ीबाई फुले 
पुत यासाठ  मेघडंबर  करणे व इतर कामे करणेकामी मे.सिचन शामराव ढेकणे & असोिसएटस 
िन.र. .७,४४,६७८/- (अ र  र.  सात लाख च वेचाळ स हजार सहाशे अठयाह र फ ) पे ा १३.००% 

कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,८०,२६३/-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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८४      वषय मांक - १६२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५४/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .३७/५३/१६-१७ भाग .३५ भोसर  गावठाण म ये 
 डांबर  र यांचे दु तीची कामे करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी  िन.र. .१२,०७,६३८/- (अ र  
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र. . बारा लाख सात हजार सहाशे अडोतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .११,३८,०४८/-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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८५      वषय मांक - १६३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५३/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४८/१६-१७ भाग .३३ गवळ नगर येथे पे हंग 
लॉक बस वणेकामी  मे.िशवंक क शन िन.र. .१३,९३,३६५/-(अ र  र. . तेरा लाख या नो हजार 
तीनश े पास  फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,२६,६८२/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८६      वषय मांक - १६४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५२/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/७८/१६-१७ भाग .२९ से टर .१ व २ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामे म.े मोटवानी & स स िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  

र. . सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१५,८६,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२८७      वषय मांक - १६५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४९/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/१४/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
योतीबानगर, कोकणेनगर, नढेनगर, राजवाडेनगर व प रसरातील जूने पे ह ंग लॉक काढून न वन 

पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. भालेराव क कशन 
 िन.र. .९,८०,३८२/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १५.८९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .८,६५,८२९/- 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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८८      वषय मांक - १६६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इ-मु/का व/५०/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७६/१६-१७ अ वये मोशी भाग . ६ येथे मंडप 
वषयक कामे करणेकामे म.ेलाल दप क शन िन.र. .७,०२,१९३/- (अ र  र. .सात लाख दोन हजार 

एकशे या नो फ ) पे ा ७.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,८५,६९१/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२८९      वषय मांक - १६७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४५/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१६/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
अंतगत र यांवर पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी म.ेलाल दप 
क शन िन.र. .७,००,२००/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .६,९१,०९७/-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. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९०      वषय मांक - १६८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४४/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .३८/१९/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म व बी.बी.एम. प तीने दु ती करणेकामी 
(सन २०१६-१७ कर ता) ी.सदगु कृपा क शन िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा  लाख वीस 
हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १८.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,५८,८२३/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९१      वषय मांक - १६९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४३/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७/१६-१७ भाग .५४ पंपळे िनलख येथील 
मनपा शाळेची सुधारणा करणे, रंगरंगोट  करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस बी 
सवई िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा १२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .६,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९२      वषय मांक - १७० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/४२/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/१७/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
र यांवर ल जु या टॉम वॉटर लाईनवर ल लोखंड  जा या बदलून हेवी आर.सी.सी.चबस क हरची 
कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात  लाख दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा १०.४०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,५८,८२३/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९३      वषय मांक - १७१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४१/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/५७/१६-१७ भाग .५४ पंपळे िनलख येथील 
संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई 
िन.र. .११,२०,१००/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस  हजार शंभर फ ) पे ा १५.००% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,९९,६८९/-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. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०२९४      वषय मांक - १७२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४०/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/४६/१६-१७ भाग .२९ से टर .३, ७ व १० 
म ये थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. मोटवानी & स स िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा 
 लाख ऐंशी  हजार सहाशे बहा  फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१५,५२,९४१/-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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९५      वषय मांक - १७३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/३९/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/२५/१६-१७ भाग .३१ दघी येथील दफनभुमी 
म ये भराव करणेकामी मे.एस बी सवई  िन.र. .५,६०,११६/- ENV(अ र  र. .पाच  लाख साठ  हजार 
एकशे सोळा फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४,९४,०२२/- 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 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९६      वषय मांक - १७४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/३६/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/२३/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  मधील 
सनशाईन लाझा इमारत प रसरात फुटपाथ करणेकामी म.ेिशवंक क शन िन.र. .१६,८०,२६५/-
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 (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार दोनशे पास  फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१३,५८,६७१/- 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. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९७      वषय मांक - १७५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/३८/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/६६/१६-१७ इ े ीय कायालया अंतगत येणा-या 
भागांम ये वाहतुक वषयी सुधारणा करणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  

र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस फ ) पे ा १७.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,०४,५२२/-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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०२९८      वषय मांक - १७६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/३७/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/३०/१६-१७ भाग .३३ गवळ नगर मधील संत 
ाने वरनगर प रसरात थाप य वषयक दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.िशवंक 

क शन िन.र. .१४,००१३४/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे चौतीस फ ) पे ा २२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,३२,१५५/-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. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २०२९९      वषय मांक - १७७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/३५/१७ द.४/१/२०१७     
वषय - भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथील खेळाचे मैदानासाठ  थाप य वषयक काम ेकरणेबाबत... 

मा. थायी सिमती ठराव .२०११०, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली 
अस याने वषय मांक १७७ मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३००      वषय मांक - १७८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/०४/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२८/२०१६-१७ अ वये भाग . ५२ ताथवडे 
पुनावळे येथे ओ हाळ व ती व गावठाण प रसरात टॉम वॉटर गटर म ये सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे. िस द वनायक क शन िन. र. .१२,६०,५०२/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार 
पाचशे दोन पये फ ) पे ा २७.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,६४,८५१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०१      वषय मांक - १७९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/०५/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०१/२०१६-१७ अ वये ांितवीर चापेकर वा या या 
प रसरातील अंतगत र ते वकिसत करणेकामी मे.एच.सी. कटार या िन.र. .२२,४०,८५५/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पंचाव न पये फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .२१,१६,१९६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
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राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०२      वषय मांक - १८० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/०६/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३०/२०१६-१७ अ वय े भाग .५२ ताथवडे येथे 
थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.एल.एन एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. .चौदा लाख 

पाचशे साठ पये फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,६१,७६५/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०३      वषय मांक - १८१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१८/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/8 /2016-17 अ वये अ े य कायालयाअंतगत 
चबर र या या समपातळ त घेणे कामी M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .14,99,968/- (अ र  
र. .चौदा लाख न यानऊ हजार नऊशे अडूस  फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये13,07,222/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३०४      वषय मांक - १८२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – ब े य कायालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/२/१७ द.२/१/२०१७     
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/35/2016-17 अ वये भाग .२३ 
मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी 
(सन २०१६/१७) मे.ओम एकदंताय  इले क स िन.र. .5,24,997/-(अ र  र. .पाच लाख चोवीस हजार 
नउशे स या नव फ ) पे ा -12.00% 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 
आला अस याने याच े  अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०५      वषय मांक - १८३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५०/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/८०/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती मधील शाळेचे 
मैदान वकसीत करणेकामी  मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .२२,९६,९१९/-(अ र  र. .बावीस  लाख 
शहा नाने हजार नऊशे एकोणीस फ ) पे ा १६.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२०,१८,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - २०३०६      वषय मांक - १८४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४७/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२४/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ करणेकामी मे.िशवंक क शन िन.र. .१४,४१,९०२/- (अ र  र. .चौदा  लाख 
ए केचाळ स हजार नऊशे दोन फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  
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र. .११,६५,९२९/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०७      वषय मांक - १८५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४६/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .३७/१९/१६-१७ भाग .३५ भोसर  गावठाण म ये 
धावडे व ती येथे  डांबर  र ते द ु ती करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .१२,०७,६३८/- (अ र  
र. .बारा  लाख सात हजार सहाशे अडोतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .११,३८,०४८/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३०८      वषय मांक - १८६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/इमु/का व/४८/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२२/३९/१६-१७ भाग .३२ सँ ड वक कॉलनी म ये 
डा वषयक दु ती करणेकामी म.ेकुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .२३,०९,८८३/- (अ र  र. .तेवीस लाख 

नऊ हजार आठशे याऐंशी फ ) पे ा १८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े 

र. .१९,८६,३८४/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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



80 
 

 
 

ठराव मांक - २०३०९      वषय मांक - १८७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३९०/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१६/२०१६-१७ अ वये  भाग .२६ 
काळभोरनगर, मोहनगर येथील सा कृतीक भवन म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. 

RAJNANDA ENTERPRISES िन.र. .१४,००,२१५/-(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे पंधरा फ ) पे ा 
१४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,६४,३९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१०      वषय मांक - १८८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४०९/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१४ म ये पे हंग 
लॉक गटर व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.SHIVANK CONSTRUCTION 
िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  र. .चौदा लाख तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१२,३५,२८४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३११      वषय मांक - १८९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४०८/१७ द.३/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५८/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ म ये 
आकुड  वाड  मधील अंतगत र यांचे दु ती करणेकामी M/s.SHREEGANESH 

CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,०५१/-(अ र  र. .चौदा लाख एकाव न फ ) पे ा १३.८०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,६७,१८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१२      वषय मांक - १९० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४०९/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१३/२०१६-१७ अ वये  भाग .२६ म ये 
जलतरण तलावाची उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. VINAYAK ENTERPRISES 
िन.र. .१४,००,५५०/-(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे प नास फ ) पे ा २१.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .११,५९,५५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१३      वषय मांक - १९१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४०६/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ आकुड  
ािधकरण भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/s. SANDBHOR CONSTRUCTION 

िन.र. .१४,००,३२७/-(अ र  र. . चौदा लाख तीनश ेस ावीस फ ) पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१२,०३.०३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१४      वषय मांक - १९२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४०५/१७ द.२/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०७/२०१६-१७ अ वये  भाग .२६ मधील 
मनपा इमारतीचे दु तीची कामे करणे व रंगसफेद  करणेकामी M/s.SHREE CONSTRUCTION 

s.s.phalke िन.र. .२३,१०,८६८/-(अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार आठशे अडुस  फ ) पे ा १७.१५% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,१०,२८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१५      वषय मांक - १९३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३५/२०१७ द.५/१/२०१७     

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वल े माणे रजा मंजुर स मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१६      वषय मांक - १९४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/११/१७ द.५/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७१/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ मधील 
मु लम व न दफनभुमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायझेस 
िन.र. .१३,९९,६९६/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सहाशे शहा णव पये फ ) पे ा १०.००% 
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कमीया ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२२,७१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१७      वषय मांक - १९५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१२/१७ द.५/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११५/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ ताथवडे व 
पुनावळे येथे मशानभूमीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायझेस 
िन.र. .१४,००,४९६/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे शहा णव पये फ ) पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजरु दराने र. .१३,२३,४६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१८      वषय मांक - १९६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१३/१७ द.५/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/१८/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ म ये नवीन 
सावजिनक शौचालय बांधणे व देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.े ीगणेश क शन 
( ोपा.एल.एफ. चौधर ) िन.र. .१३,९९,०४२/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार बेचाळ स पये 
फ ) पे ा ५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,९५,५४४/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
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अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३१९      वषय मांक - १९७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१६/१७ द.५/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०४/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ ताथवडे 
पुनावळे येथे दशादशक फलक बस वणे झे ा प टे रंगवणे व रोड फिनचरचे कामे करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर िन.र. .१४,००,४८८/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे 

अ ठयाऐंशी पये फ )पे ा २६.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,८५,२३८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - २०३२०      वषय मांक - १९८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/१७/१७ द.५/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०७/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ ताथवडे 
पुनावळे येथे मनपा शाळांची थाप य वषयक दु ती कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर 
िन.र. .१२,६०,४९७/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारश ेस या णव फ ) पे ा २०.५५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५१,५३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३२१      वषय मांक - १९९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२०५५/२०१७ द.५/१/२०१७     
वषय - अशु द जलउपसा क ा या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक थाप य वषयक अनुषंिगक  

 कामे करणेबाबत... 
मा. थायी सिमती ठराव .२०१०६, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली 

अस याने वषय मांक १९९ मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०३२२      वषय मांक - २०० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२०५६/२०१७ द.५/१/२०१७     
वषय - अ भागांतगत सन २०१६-१७ अंतगत मु य अशु द जलउपसा वा हनी दु तीची कामे 
करणेबाबत... 

मा. थायी सिमती ठराव .२०१०७, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली 
अस याने वषय मांक २०० मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३२३      वषय मांक - २०१ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४१२/१७ द.५/१/२०१७     
वषय - भाग .१६ मधील आकुड  हॉ पटलचे व ता रकरण करणेबाबत...  

मा. थायी सिमती ठराव .२०१२२, दनांक ७/१/२०१७ अ वये मा यता दे यात आली 
अस याने वषय मांक २०१ मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २०३२४      वषय मांक - २०२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५१/१७ द.४/१/२०१७     
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७८/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर हॉटिम स प तीने दु ती करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. िन.र. .१४,००,५५६/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे छप न ् फ ) पे ा १०.१५% कमी  



86 
 

 
 

 या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२१,३२०/-  पयत काम क न घेणेस तसचे िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
 
ठराव मांक - २०३२५      वषय मांक - २०३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/५५/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/३/२०१६-१७ अ वये भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथे व वध ठकाणी पे हंग लॉकची व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िशवकुमार 
क शन िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
१९.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,८२,०५८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  यांचबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३२६      वषय मांक - २०४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/५ड/का व/४९/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/६/२०१६-१७ अ वये भाग .५७ पपंळे 
गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान वकिसत करणे, े क गॅलर  व यापर  गाळे वकसीत 
करणेकामी मे.साई भा क शन मुळ िन.र. .३,६०,१०,५८९/- (अ र  र. .तीन कोट , साठ लाख  
दहा हजार पाचशे एकोणन वद फ ) पे ा ९.००% कमी सुधार त दर या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३,४४,०८,११८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  
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यांचबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३२७      वषय मांक - २०५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/५ड/का व/५१/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/७/२०१६-१७ अ वये भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील डायनासोर उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .५,३८,६०,८७८/- (अ र  र. .पाच कोट , अडतीस लाख साठ हजार 
आठशे अ ठयाह र फ ) पे ा ११.७०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,९९,३७,११३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  यांचबरोबर 
करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३२८      वषय मांक - २०६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/५४/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/४/२०१६-१७ अ वये भाग .४५ पंपर  
वाघेरे म ये काळभोर भैरवनाथ मं दर येथे बहुउ ेिशय इमारत बांधणेकामी म.ेएस.एस.साठे मुळ दर 
िन.र. .३८,३७,५३२/- (अ र  र. .अडतीस लाख सदतीस हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा ७.५०% 
कमी सुधार त दर या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,२७,२०३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  यांचबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३२९      वषय मांक - २०७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/५ड/का व/५०/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७४/२/२०१६-१७ अ वये भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मं दर पयत या मु य र याची सुधारणा क न डांबर करण 
करणेकामी म.ेएच.सी.कटा रया िन.र. .५,१९,००,०९३/- (अ र  र. .पाच कोट , एकोणीस लाख 
या णव फ ) पे ा १२.६५% कमी सुधार त दर या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .४,७६,०१,४६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  यांचबरोबर 
करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३०      वषय मांक - २०८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/५३/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/४/२०१६-१७ अ वये भाग .४७ म ये 
अंतगत र ते सुधारणा करणे व वाहतुक वषयक कामे करणेकामी म.े ली सी क शन 
िन.र. .९१,०२,८६९/- (अ र  र. .ए या णव लाख दोन हजार आठशे एकोणस र फ ) पे ा १०.१५% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८५,८७,८७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रअल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अधीन राहून  यांचबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३३१      वषय मांक - २०९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२६/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV ०७/०१/२०१६-१७ मधील िचखली 
येथील मै.श.ुक.ची चालन, देखभाल व दु ती करणे (न वन काम)(Asp Technology) या कामासाठ   
मे.ए सेल ईले क स यांचेकडून िन.र. .५,३८,४१,१४३/- (अ र  र. .पाच कोट  अडतीस लाख 
ए केचाळ स हजार एकशे ेचाळ स फ ) पे ा ०.९९% कमी ( वकृती यो य दराशी तुलना करता 
२५.९८% कमी इतका येत आहे) या दराने क न घेणेस  यांचेसोबत करारनामाक न कामाचा आदेश 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३२      वषय मांक - २१० 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/२७/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV ०८/०२/२०१६-१७ मधील िचंचवड 
भाटनगर येथील मै.शु.क.ची चालन, देखभाल व दु ती करणे (Asp Technology) या कामासाठ   
मे.ए सेल ईले क स यांचेकडून िन.र. .२,७०,२५,७०३/- (अ र  र. .दोन कोट  स र लाख पंचवीस 
हजार सातशे तीन फ ) पे ा ०.७२% कमी ( वकृती यो य दराशी तुलना करता २३.७१% कमी 
इतका येत आहे) या दराने क न घेणेस  यांचेसोबत करारनामाक न कामाचा आदेश देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३३      वषय मांक - २११ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/२/का व/१२/२०१७, द.०६/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मा.संयोजक, महारा  महापौर प रषद व अ य , अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 
मुंबई यांनी महारा  महापौर प रषदेची सन २०१४-१५ व २०१५-१६ ची वा षक वगणीची मागणी केली 
अस याने सदर महारा  महापौर प रषदेची वा षक वगणी अदा करणे आव यक आहे.  सबब महारा  
महापौर प रषदेची वा षक वगणी सन २०१४-१५ ची र. .३०,०००/- व सन २०१५-१६ ची 
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र. .३०,०००/- अशी एकूण र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ ) यांना अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३४      वषय मांक - २१२ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/३१/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या व वध वभागास आव यक फिनचर सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. .६४/२०१६-१७ 
अ वये िस द क न ऑन लाईन िन वदा दर माग व यात आले होते.  ा  िन वदेमधील १) मे.रेखा 
इं जिनअ रंग व स, िचंचवड यांचे बाब .०१, ०७, व ०८ एकूण ०३ बाबींसाठ  र. .९,१४,८२५/- व  
२) मे.िनिमती इं जिनअ रंग काप रेशन, पंपर  यांचे बाब .०१, ०२, ०५, ०६ व ०९ एकूण ०५ 
बाबीसाठ  र. .१०,९८,३५०/- व ३) मे.एम.पी.एल.इं जिनअ रंग यांचे बाब .०३ व ०४ एकूण ०२ 
बाबींसाठ  र. .२,०४,५००/- असे एकूण र. .२२,१७,६७५/- (अ र  र. .बावीस लाख सतरा हजार 
सहाशे पं याह र फ )  खचास व यांचेबरोबर करारामनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३५      वषय मांक - २१३ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/६०/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या आरो य वभागास पतळ  े पंप खरेद कामी ई.िन.सु. .६६/२०१६-१७ अ वये 
ऑन लाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े  याम ये ा  चार िन वदाकार पैक  मे.रेखा 
इं जिनअर व स, यांचे पतळ  े पंप चे लघु म दर र. .७,४७०/- .नग ा  झालेले आहेत.  ा  
लघु म दराने आरो य वभागास ५८ नग पतळ  पेपंप खरेद कामी एकूण र. .४,३३,२६०/- (अ र  
र. .चार लाख, तेहतीस हजार, दोनशे साठ फ ) इतका खच येणार आहे.  ा  लघु म दर हे मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .४,३५,०००/- पे ा ०.४% ने कमी आहेत.  सदर दर वकृत करणेस 
मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारामनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३३६      वषय मांक - २१४ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/५ड/का व/३३/२०१७, द.०४/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ६५/८/२०१६-१७ अ वये भाग .४७ येथे स ह 
नं.१२४ म ये िनयोजीत १८.०० मी. व १२.०० मी. ं द र यांचे व इतर उवर त र यांची कामे 
करणेकामी मे.नाणेकर अँ ड असो. िन.र. .६९,८०,९४०/- (अ र  र. .एकोणस र लाख ऐंशी हजार 
नऊश ेचाळ स फ ) पे ा २२.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .५६,८०,००७/- 
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.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३७      वषय मांक - २१५ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/उ ान/का व/३७५/२०१७, द.०६/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ६४/०६/२०१५-१६ मधील काम .३ अ वये 

भाग .२७ म ये राज ी शाहू पुतळयाजवळ शाहू सृ ी करणेकामी म.ेएस.एस.साठे 
िन.र. .१,८५,८९,३५७/- (अ र  र. .एक कोट , पं याऐंशी लाख एकोणन वद हजार तीनश ेस ाव न 
फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१,५८,१०,२४८/- 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.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३३८      वषय मांक - २१६ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/३६/२०१७, द.०६/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/१/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील जजाऊ सां कृितक भवनात थाप य वषयक काम े करणेकामी 
मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .४३,३६,७८०/- (अ र  र. . ेचाळ स लाख छ ीस हजार सातशे ऐंशी 
फ ) पे ा २५.२५%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३४,०३,८३०/-  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.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३३९      वषय मांक - २१७ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – झोिनपु थाप य  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/२०/२०१७, द.०९/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
   मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२३-२०१६-१७ मधील अ. .१४ अ वये 
भाग .२५ मधील साईबाबानगर (आनंदनगर) झोपडप ट त रे वे लाईन लगत िसमािभंत 

बांधणेकामी मे. यंकटे रा कं शन िन.र. .२३,३४,२३२/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौितस हजार 
दोनशे ब ीस फ ) पे ा ६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२१,९४,१७८/- 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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम 

होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०३४०      वषय मांक - २१८ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे  

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/१/का व/३०/२०१७, द.१०/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV ०८/०१/२०१६-१७ मधील िचंचवड ३० 
एम.एल.ड . मतेचे (SBR तं ानाचे) मैला शु द करण क ाचे चालन, देखभाल व दु ती करणे या 
कामासाठ   मे.एच.एन.बी.इंिनअस ा.िल. यांचेकडून िन.र. .२,६८,१५,४४०/- (अ र  र. .दोन कोट  
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अडूस  लाख पंधरा हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा ०.५७% कमी ( वकृती यो य दराशी तुलना 
करता २३.७३% कमी इतका येत आहे) या दराने क न घेणेस यांचेसोबत करारनामाक न कामाचा 
आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत काम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४१      वषय मांक - २१९ 
दनांक – १०/०१/२०१७     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/४/का व/३७/२०१७, द.१०/०१/२०१७ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
  िनवडणूक वभागाने मनपा साव क िनवडणूक २०१७ साठ  िनवडणूक कायालयाकर ता 
सा ह य ठेवणेकामी लोखंड  पेटया, आव यक फिनचर खरेद कामी कोटेशन नोट स सु. .३३/२०१६-१७ 
अ वये िस द क न दरप के माग वणेत आली होती.  ा  कोटेशनमधील मे. वशाल ए टर ाईजेस, 
रहाटणी यांचे लोखंड पेटया ती नग र.र.३,२७५/- माणे एकूण ६० नग लोखंड  पेटया खरेद साठ  
र. .१,९६,५००/- (अ र  र. .एक लाख शहा णव हजार पाचशे फ ) चे खचास व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४२      वषय मांक - २२० 
दनांक– १०/०१/२०१७       
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा.सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठ. .17714 द.4/10/16 अ वय,े पी.एम.पी.एम.एल. यां या मागणीनुसार 
८० िमनी बसेस खरेद  करणेसाठ  मा यता देणेत आलेली आहे. पी.एम.पी.एम.एल.साठ  पुणे मनपाने 
१२० िमनी बसेस खरेद  केले या प दतीने पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ८० िमनी बसेस खरेद  करणेसाठ  
व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४३      वषय मांक - २२१ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 औधं रावेत र ता बीआरट एस र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे कामास 
मा. थायी सिमती ठ. .6292 द.26/02/14 अ वये, िन.र. .12,53,23,707/- पे ा 15.11 % कमी 
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िन वदा दराने र. .11,17,06,660/- पयत काम क न घेणेस मा यता दलेली आहे. औधं रावते र ता 
बीआरट एस र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेच ेकामास मा.महापािलका सभा ठ. .850 
द.20/4/16 अ वये, र. .17,00,00,000/- खचास शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सबब 
अ याव यक कामे क न घे यासाठ  वाढ व होणा-या खचाचा वचार करता या िन वदेला शासक य 
मा यता र. .17,00,00,000/- पयत खच करणे आव यक अहे. पुव चीच र. . 11,17,06,660/- 
अिधक वाढ व खच 5,82,93,000/- एकूण र. .17,00,00,000/- पयत तां क मा यतेस अिधन 
राहून खच कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४४      वषय मांक - २२२ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 ड भागा अंतगत व वध कंप या/मनपा यांनी सेवा वा ह या टाकणेसाठ  खोदले या 
र यांवर ल चरांची व पाथवची दु ती करणे व अनुषंिगक कामे करणे, (भाग १) 
(िन.नो. .३५/१/१६-१७) या कामास मा.महापािलका सभा ठ. .850, द.20/4/16 अ वये, 
र. .30,00,00,000/- इतक  शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच मा. थायी सिमती 
ठ. .17704 द.4/1016 अ वये, र. . 4,71,79,657/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर 
कामांतगत ड े य कायालया या काय े ातील भागांम ये व वध ठकाणी मनपा या व खाजगी 
कंप यां या व वध सेवा वा ह या टाकणेसाठ  खोदणते आले या चरांची ख यांची व पाथवची दु ती 
करणेची कामे करणेत येत आहे. यामुळे सदर कामास मा. थायी सिमती ठरावा वये िमळालेली 
र. .4,71,79,657/- या खचास मा यता कमी पडत आहे. यामुळे सदर कामासाठ  
र. .10,00,00,000/-(र. .4,71,79,657/-+वाढ व र. .5,28,20,343/-= र. .10,00,00,000/-) चे 
सुधा रत खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४५      वषय मांक - २२३ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 . .५४ पंपळे िनलख येथील र क चौक ते भैरवनाथ मं दर पयत या मु य र याची 
सुधारणा व डांबर करणाचे पंपर -िचंचवड महानगरपािलकेचे िनयोजन आहे. सदर कामाम ये या 
र याचे मजबुतीकरण व डांबर करण करावयाचे असून र या या दो ह  बाजूस फुटपाथ कर याचे 
िनयोजन आहे. सदर स लागाराची पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या पॅनेलवर क प यव थापन 
स लागार हणून नेमणूक झालेली आहे. तर  या कामािनिम  मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस 
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यांची नेमणूक करणेस व वर ल काम देणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच म.ेइ फिनट  
क स ट ंग इं जिनअस यांना क स टंट फ  हणून िन वदेनंतर य  खचा या १.३५ ट के अिधक 
सेवाकर र कम फ  हणून देणेस व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

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

ठराव मांक - २०३४६      वषय मांक - २२४ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 . .३९ येथील आ. .५३ म ये यापार  संकुल वकसीत करणे हा क प वैिश पुण असून 
पंपर  िचंचवड शहरातील व लभनगर प रसरातील नागर कां या ीने मह वाचा आहे. सदर क पाचे 
काम तां क या आराख या माणे क न घेणे, कामावर देखरेख करणे, याचे मोपमाप घेऊन देयक 
तयार करणे, व वध कामासाठ  व वध खा या या सम वय बैठका घेणे इ, कामे चोखपणे होणे 
आव यक आहे. क पाची वर ल दैनं दन कामे प रणामकारक हो या क रता सदर क पासाठ  
िन वदा प ात कामाकर ता क प यव थापन स लागार असणे अ यतं आव यक आहे. या बाबींचा 
वचार करता वषयांक त क पा यश वीपणे व तां त ा पुण होणेकामी िन वदा प ात कामासाठ  
मे.पे हटेक क ल ट पुणे यांना क प यव थापन स लागार (पी.एम.सी.) हणून नेमुन यांना 
क प कंमती या १.३५ ट के फ  + सेवाकर या दराने फ  अदा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०३४७      वषय मांक - २२५ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 क भाग कासारवाड  उप वभागातील टा याव न पाणी पुरवठा करणेकामी मजुर पुर वणेचे 
काम िन. .8/35/14-15 चे काम म.ेभारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सं था यांचेमाफत सु  असून 
सदर कामास द.३/1/17 अखेर मुदवाढ आहे. अजुन नवीन िन वदेची कायवाह  सु  असून नवीन 
पयायी यव था होईपयत मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सं था यांचा कामाचा अनुभव ल ात 
घेता सदर या कामास नवीन िन वदा या होईपयत मुदतवढ व य  खचास मा यात देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३४८      वषय मांक - २२६ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 मे. दवंगत महापौर मधुकर पवळे वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त यांना पंपर  
िचंचवड मनपाचे साई कृ ण उ ान देखभाल वकास व सरं णाचे कामासाठ  िन वदा दराने ३ 
वषासाठ  दे यास व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३४९      वषय मांक - २२७ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे स या १० ते १२ जलतरण तलाव असुन न याने सु दा 
आधुिनक प दतीने तलाव बांधणेत येत आहे. सन २००७ पासून महानगरपािलके या कोण याह  
तलावावर वमींग िशक व यासाठ  िश क नाह . यामुळे न वन खेळाडू पा हजे या माणात तयार 
झाले नाह , जे खेळाडू आहेत व यांना मनपाकडून िश यवृ ी दली जाते यांना पुणे येथे सरावासाठ  
जावे लागते यामुळे यां या वेळेचा अप यय व आिथक नुकसान होत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील कु. णव कदम हा रा ीय खेळाडू असून याचे िश ण एम.बी.एड. झालेला 
असून वमींग म ये Six Week Course 7 One Year Degree Course पूण केला आहे. तसेच या याकडे 
३ वषाचा वमींग म ये कोिचंग कर याचा अनुभव आहे. या या मागदशनाखाली ज हा, रा य व 
रा ीय तरावर खेळाडू तयार होत आहे. सबब कु. णव कदम यास महानगरपािलके या कोण याह  
तलावावर वशेष क न नेह नगर येथील अ णासाहेब मगर जलतरण तलावावर (५० मीटर तलाव) 
दररोज सांय ५ ते ९ या वेळेत खेळाडंूना िश ण देणेकामी एक त र. .१५,०००/- (अ र  र. . 
पंधरा हजार फ ) या मानधनावर नेमणुक करणे व सांय ५ ते ९ या (Part Time) वेळेस जलतरण 
चालू ठेवणेस व महानगरपािलकेकडून सव सोई परु वणेस मा यता देणेत येत आहे. मनपा 
काय े ातील सव मनपा शाळा,खाजगी शाळा व डा बोिधनी वगैरे शाळांना िश णाचा फायदा 
घेणेकामी प रप का ारे कळ वणेत याव.े यामुळे मनपा े ात खेळाडू तयार होवुन मनपाचे डा 
े ात नाव लौक क होणेस मदत होणार आहे. तर  कु. णव कदम यांना एक त र. .१५०००/- 

(अ र  र. . पंधरा हजार फ ) मानधनावर सांय. ५ ते ९ (Part Time ) वेळेत नेमणुक करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३५०      वषय मांक - २२८ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 मनपाचे ड भागातील वॉड .४३ जजामाता हॉ पटल येथील झोपडप ट  प रसरातील 
जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणे (िन वदा नोट स .४/२०/१६-१७) या कर ता सन 
२०१५-१६ या आिथक वषात या कामाक रता मा. थायी सिमती ठराव . १७०९६, द. २६/०८/२०१६ 
चे अ वये िन वदा र. .४८,००,०००/- पे ा ११.२७% कमी मंजुर दराने र. .४४,७१,९९२/- पयत काम 
क न घेणेस मा यता देणेत आलेली आहे.  

 शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  शहरातील सव 
नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  क शासनाने व छ भारत िमशन अंतगत 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणे यासाठ  धोरण िन त केले आहे. सदर धोरणांतगत सुभाषनगर 
झोपडप ट  येथे DEWAT यं णा करणेबाबत कामास अंदाजप क पान . ५३१, अ. . ६० वर सन 
२०१६-१७ साठ  तरतूद र. . ३२,००,०००/- इतक  आहे. DEWAT  प दतीने मैलाशु द करण क  
तातड ने बांधणे आव यक अस याने या भागातील चालु असले या मलिन:सारण वषयक कामातून 
क न घेणेसाठ  सदर कामास मा.महापािलका सभा वषय . ८ , ठराव . ९३१, द. २८/११/१६ 
अ वये वाढ व खचास सुधार त शासक य मंजुर  देणेत आली आहे. DEWAT प दतीचे 
मैलाशु द करण क  तातड ने बांधणे आव यक अस यामुळे वाढ व खच र. . १२,०६,,७२८/- सह 
उपरो  कामाचे सुधा रत र. . ५६,७८,७२०/- पयत काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३५१      वषय मांक - २२९ 
दनांक– १०/०१/२०१७      वभाग – ड े य, थाप य 
सुचक– मा.सुमन नेटके           अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ- मा. सुमन नेटके,मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 ड मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये वशेष योजना वषयक कामां या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे वाढ/घट क न फेरबदल कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
    (वाढ/घट – र. .५२,८५,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३५२      वषय मांक - २३० 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ- मा.अिमना पानसरे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 जय महारा  िम  मंडळ, फुगेवाड  यांना कु ती िश णासाठ  फुगेवाड  येथील जु या 
करसंकलन इमारतीतील प ह या मज यावर ल हॉल ११ म ह या या करारने र. . १५००/- ितमहा 
माणे भाडे आका न देणेस मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा 
माणे कायवाह  करणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 

यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०३५३      वषय मांक - २३१ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ- मा.अिमना पानसरे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 मनपाचे ड भागातील वैभव नगर पं पग टेशनची िसमािभंत बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे ( िन वदा नोट स . ४/२६/१५-१६ ) या कर ता सन २०१५-१६ या आिथक 
वषात या कामाक रता मा. थायी सिमती ठराव . १२५०३, द. २२/०९/२०१५ चे अ वये िन वदा 
र. . ३७,४९,९८९/- पे ा २१.०१ % कमी मंजुर दराने र. . ३१,१०,२२२/- पयत काम क न घेणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे.  

 शहरातील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे यासाठ  शहरातील सव 
नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध हावी यासाठ  क शासनाने व छ भारत िमशन अंतगत 
वैय क घरगुती शौचालय बांधणे यासाठ  धोरण िन त केले आहे. सदर धोरणांतगत संजयगांधी 
नगर  झोपडप ट  येथे DEWAT यं णा करणेबाबत कामास अंदाजप क पान . ५३१, अ. . ५५ वर 
सन २०१६-१७ साठ  तरतूद र. . १४,००,०००/- इतक  आहे. DEWAT  प दतीने मैलाशु द करण क  
तातड ने बांधणे आव यक अस याने या भागातील चालु असले या मलिन:सारण वषयक कामातून 
क न घेणेसाठ  सदर कामास मा.महापािलका सभा वषय . ८ , ठराव . ९३१, द. २८/११/१६ 
अ वये वाढ व खचास सुधार त शासक य मंजुर  देणेत आली आहे. DEWAT प दतीचे 
मैलाशु द करण क  तातड ने बांधणे आव यक अस यामुळे वाढ व खच र. . १६,२९,,१७८/- सह 
उपरो  कामाचे सुधा रत र. . ४७,३९,४००/- पयत काम करणेस मा यता देणेत आली आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०३५४      वषय मांक - २३२ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ- मा.अिमना पानसरे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये सुभाषनगर, मिशद चे शेजार , प ा शेडजवळ, र हर 
रोड, पंपर  येथे सव नंबर १२ व १३ या ठकाणी अंदाजे ५ गंु याचा लॉट अ नशामक वभागाचा 
उप अ नशमन क ा या बांधकामासाठ  आर त क न ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३५५      वषय मांक - २३३ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.अिमना पानसरे          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ- मा.अिमना पानसरे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड े ातील मुलांना व नाग रकांना टेबल टेिनस या खेळाची आवड िनमाण हावी 
तसेच येथील मुलांना व नाग रकांना रा ीय व आंतररा ीय तराचे िश ण िमळावे यासाठ  पंपर  
िचंचवड ह तील महानगरपािलके या जलतरण तलाव, पंपर  येथील प ह या मज यावर ल मोक या 
हॉलम ये महानगरपािलकेतफ टेबल टेिनस कोट तयार करणेस मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३५६      वषय मांक - २३४ 
दनांक– १०/०१/२०१७      
सुचक– मा.स वता साळंुके          अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ- मा.स वता साळंुके, मा.संजय वाबळे यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये तावात नमुद केले माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट–र. .२,२०,००,०००/-)  

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

ठराव मांक - २०३५७      वषय मांक - २३५ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव-  
 कायप का मांक – २६० दनांक ७/१/२०१७ मधील दुबार ठराव मांक – २००९५, २००९६, 
२०११५ र  कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे  
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कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २०३५८      वषय मांक - २३६ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव-  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तलावावर जवर कासाठ  खुच  बस वणेकामी येणा-
या खचास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३५९      वषय मांक - २३७ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव-  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील जलतरण तलावावर व वध खेळाडूचे छायािच े 
बस वणेकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३६०      वषय मांक - २३८ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव-  

फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये फेरबदल 
करावयाचा आहे. तर  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.(वाढ/घट र. . १,००,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - २०३६१      वषय मांक - २३९ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव-  

सन २०१५-१६ कर ता जल े  .बी/८ व जल े  .ड/१५ मधील प रसरात टँकर ारे पाणी 
पुरवठा करणेचे काम म.ेशुभम उ ोग यांचेमाफत चालू असून (िन.नो. .५/८/२०१५-१६ कामाची मुदत 
द.१३/१२/१६ रोजी संप याने व म.न.पा. कडे नवीन पयायी यव था उपल ध नस याने व शुभम 
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उ ोग या सं थेचा कामाचा अनुभव चांगला अस याने सदरचे काम मे. शुभम उ ोग यांचेकडून नवीन 
ठेकेदाराची िनयु  होईपयत क न घे यास व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३६२      वषय मांक - २४० 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव-  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल स हर हंजवड  येथे Software Technology Park of India येथे 
ठेवणेत आलेले आहेत. तेथील ८ नग स हरचे नुतनीकरण करणे आव यक आहे. याचा कालावधी 
नो हबर-२०१५ पयतच होता. सदर या स हरचे नुतनीकरण दोन वषाक रता वाढ वणे आव यक आहे. 
सदर कामकाज करणेकामी करारनामा क न हंजवड  येथे बस वणेत आले या स हरचे हमी कालावधी 
२ वषासाठ  मे. पोले टार क स ट ंग ा.िल., यांचेकडून नुतनीकरण क न घेणेस व याकामी येणा-
या र. . २१,५९,०००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३६३      वषय मांक - २४१ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव-  
 भाग . ३३ मधील गवळ नगर येथील सखुबाई गवळ  उ ानातील म हला यायामशाळा 
एच.बी.एंटर ाययजेस, पंपर  या सं थेस चाल वणेस दे यात यावी व यासाठ  मंजूर  देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - २०३६४      वषय मांक - २४२ 
दनांक – १०/०१/२०१७        

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.अिनता तापक र, मा.स वता साळंुके यांचा ताव-  
 द.१७/०१/२०१७ रोजीची मा. थायी सिमती सभा ह सोमवार द.१६/०१/२०१७ रोजी दुपार  
१२.०० वा. घे यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
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