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

कायप का मांक – २४६ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक - १५/१०/२०१६           वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा शिनवार दनांक 
१५/१०/२०१६ रोजी दुपार २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.तापक र अिनता म छं  
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
४) मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५) मा.काळे वमल रमेश 
६) मा.आ पा उफ 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.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.नेटके सुमन राज  
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष  
१४) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
       यािशवाय मा. दिलप गावडे-सहआयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर,मा.बोदडे-सहा यक आयु , मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात, मा.कुलकण , मा.खाबडे, 

मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.पुजार ,मा.भोसले,मा.मोरे-कायकार  अिभयंता, 
मा.बुरसे-मु य 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 .२१९) तरतूद वग करणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२२०) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील कामां या तरतूद म ये 

वाढ/घट करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२२१) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील कामां या तरतूद म ये  

वाढ/घट करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२२२) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील ड व ड मु यालयातील भांडवली  

कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके 
यांचा ताव... 

वषय .२२३) औ णक धुर करण कामकाजासाठ  ३ चाक  र ा वाहने पुर वणेकामास मुदतवाढ 
देणेबाबत मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 

वषय .२२४) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील भांडवली     

व प-अंदाजप क वषयक कामां या तरतूद  म ये वाढ/घट करणेबाबत- मा.सुमन 
नेटके, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 

वषय .२२५) चरल इं जिनअर व क प यव थापन स लागार िनयु बाबात - मा.अिमना 
पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 

वषय .२२६) औषधखरेद  िन वदादर २/२०१६-२०१८ ते िन वदादारांना मा यता देणेबाबत... 
वषय .२२७) िशवश  वयंरोजगार सं थेस अट  व शत नुसार महा ई सेवा क  चाल व यास  

                          देणेबाबत- मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव... 
वषय .२२८) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड मु यालयातील वशेष योजना वषयक 

कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके 
यांचा ताव... 

वषय .२२९)  तरतूद वग करण करणेबाबत-मा.अिमना पानसरे,मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२३०)  तरतूद वग करण करणेबाबत-मा.अिमना पानसरे,मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२३१)  तरतूद वग करण करणेबाबत-मा.अिमना पानसरे,मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२३२) सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामांना वाढ-घट करणेबाबत - मा.अिमना 

पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव... 
वषय .२३३) थेरगाव भाग .५० म ये गावठाण येथील ीछ पती िशवाजी महाराज 

पुत यास मेघडंबर  करणेचे कामांतगत कै.नागुभाऊ बारणे पुत यास मेघडंबर  
करणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे, मा. अिमना पानसरे यांचा ताव... 

वषय .२३४) मा. थायी सिमती ठराव .१६१५१, द. ०६/०५/२०१६ म ये दु ती करणेबाबत- 
मा.अिमना पानसरे,मा.सुमन नेटके यांचा ताव...  

वषय .२३५) तरतूद म ये फेरबदल करणेबाबत-मा.अिमना पानसरे,मा.सुमन नेटके यांचा 
ताव...  
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वषय .२३६) मनपा आ कटे ट पॅनेलवर नेमणुक करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर,         
मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .२३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मनपा या मालक चे मनपा मु य कायालय 
इमारत आवारातील उपहारगृह ई-िन वदाने पाच वष कालावधीसाठ  वतरण बाबत 
(िन वदा नोट स . ८/१६-१७) 

वषय .२३८)  भोसर  णालयाम ये कायरत असले या मानधनावर ल वाहनचालक उमेदवाराचे 
मुदतवाढ बाबत... 

वषय .२३९) ठराव .१५३५४ द.२६/२/१६ दु तीबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे    
यांचा ताव... 

वषय .२४०) तरतुद वग करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .२४१) तरतुद वग करण करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .२४२) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतुद वग करणेबाबत- मा.वैशाली जवळकर, 

मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .२४३) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत – मा.वैशाली जवळकर, 

मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 
वषय .२४४) भाग .१ पीनगर येथे करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत... 
वषय .२४५) भाग .१ पीनगर येथील ीराम हौ.सोसा.िशवशंभो हौ.सोसायट , सर वती ह    

सोसा.,येथे कॉ ंट पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत...  

वषय .२४६) भाग .१ पीनगर तळवडे थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .२४७) भाग .१ येथील योतीबानगर सोनवणे व ती भागाच कॉ ंट पे ह ंग लॉक 

बस वणेबाबत...  

वषय .२४८) भाग .१ बाठेव ती मधील र ते खड मु माचे करणेबाबत... 
वषय .२४९) भाग .१ तळवडे गावठाण व बाठेव ती येथे कॉ ंट लॉक कामे करणबेाबत 

वषय .२५०)  भाग .१ तळवडे पीनगर मधील शाळा इमारतीची करकोळ देखभाल दु ती  
 करणेबाबत... 

वषय .२५१) सन २०१६-१७ या मुळ अंदाजप कातील झोिनपु वकास कामा या तरतुद मधील 
वाढ-घट करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .२५२) ड भाग व ड मु यालयातील भांडवली, महसुली व वशेष योजना वषयक 
कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न फेरबदल करणेबाबत-मा.वैशाली जवळकर, 
मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .२५३) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, 
मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .२५४) अ णासाहेब मगर टेड यम येथे डा संकूल उभारणे (बा केट बॉल, लॉन टेनीस 
कोट व इतर मैदानी खेळ) बाबत... 

वषय .२५५) अ णासाहेब मगर टेड यम येथे े क गॅलर  बांधणे, हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व 
मैदाने वकसीत करणेबाबत... 
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वषय .२५६) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 
वाढ/घट करणेबाबत - मा.वैशाली जवळकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

वषय .२५७) सन २०१६-१७ चे अंदाजप क तरतूद वग करणेबाबत-मा.शुभांगी ल ढे, मा.वैशाली 
जवळकर यांचा ताव... 

वषय .२५८) जल े  .५/१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  
प तीने मजूर पुर वणेबाबत–मा. वमल काळे,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

वषय .२५९) जल े  .ड१/ड/२,५/३,५/४ अंतगत हॉ ह ऑपरेशन करणेकामी मजूर 
कमचार  परु वणेबाबत–मा. वमल काळे,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 

वषय .२६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क व इ ीय कायालयांतगत मनपा 
ाथिमक शाळा व मनपा मा यिमक व ालय व प रसराचे दैनं दन साफसफाई व 
व छतेकामी खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दरानुसार कामगार उपल ध क न 

देणेबाबत- मा. वमल काळे,मा.कैलासभाऊ थोपटे यांचा ताव... 
वषय .२६१) िन.नो. .५/८१/२०१६-१७ मधील अ. .१७ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 

मंजूर  िमळणेबाबत...  
वषय .२६२) िन.नो. .८/१४/२०१६-१७ मधील अ. .१२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस 

मंजूर  िमळणेबाबत...  
वषय .२६३) िन.नो. .८/१४/२०१६-१७ मधील अ. .१० वर ल कामाचा करारनामा करणेस 

मंजूर  िमळणेबाबत...  
वषय .२६४) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 

वाढ/घट करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव...  

वषय .२६५) मंजूर ठरावाम ये दु ती करणेबाबत-मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा 
ताव...  

वषय .२६६)  ड भाग े ातील मोक या जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक  
 अनुषंिगक कामे करणेबाबत-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय .२६७) ड भागातील उ ानांचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे 
करणेबाबत-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय .२६८) . .६३ कासारवाड  येथे काँ ट र ते करणेबाबत... 
वषय .२६९) महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१६-१७ आयो जत करणेबाबत – 

मा.अिमना पानसरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२७०) पधस उप थत राहणेकामी आिथक सहा य करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, 

मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
वषय .२७१) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील कामां या तरतुद म ये वाढ-घट करणेबाबत – 

मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय .२७२) सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क मु यालयातील कामां या तरतुद म ये 

वाढ/घट करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
वषय .२७३) २०१६-१७ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये 

वाढघट करणेबाबत – मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
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वषय .२७४) वारस िनयु  अजासाठ  झालेला वलंब मा पत करणेबाबत – मा. वमल काळे, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय .२७५) सन २०१६-२०१७ या अथसंक पातील क भाग व क मु यालयातील भांडवली व 
महसुली वषयक कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेबाबत – मा. वमल काळे, 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

वषय .२७६) आकुड  येथे ी.खंडोबा उ सव साजरा करणेबाबत – मा.नारायण ब हरवाडे,  
 मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव... 

वषय .२७७) तरतूद वग करणेबाबत- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव... 
वषय .२७८) पवना थड  ज ेचे आयोजन करणेबाबत – मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.शुभांगी ल ढे 

 यांचा ताव...    
---------- 

अ) दनांक ०४/१०/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २४४) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक १०/१०/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक २४५) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - १७८०२     वषय मांक - १ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/६०३/१६ द.२२/९/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/१६/१६-१७ भाग .६ मोशी येथील चौक 
सुशोिभकरण, पीड ेकर, झे ा ॉिसंगसाठ  प टे व वाहतुक वषयक कामे करणेकामी             
मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे िन.र. .२९,४३,५४९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख येचाळ स हजार 
पाचशे एकोणप नास फ ) पे ा  २१.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२४,४१,६७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १७८०३     वषय मांक - २ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/५८६/२०१६ द.२६/९/१६ 
वषय- वायसीएम णालयातील HBOT मशीन दु त करणेकामी आव यक पेअर पाटस खरेद   

करणेबाबत... 
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वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १७८०४     वषय मांक - ३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१०३१/१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१४७/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 
वाकड प रसरामधील जलिन:सारण वषयक कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर िन वदा र. .३५,००,८३४/- (अ र  र. .प तीस लाख आठशे 
चौतीस फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,०८,२८८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रअल या िनधार त 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 अधीन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८०५     वषय मांक - ४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२४५/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०३/२०१६-१७. अ वये भाग .५३ मधील 
वाकड स.नं-७४ क तुर  हॉटेल ते वनोदेव ती ३६ मी यांना जोडणारा २४ मी. ं द चा ड .पी र ता 
वकसीत करणेकामी मे.एस.के.येवले अ ड कं. िन. र. .७,५२,०४,६७२/-  (अ र  र. .सात कोट  
बाव न लाख चार हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा १०.१५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७,०९,४९,९६८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८०६     वषय मांक - ५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/आ-२/५२६/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत वकास योजना 
अंमलबजावणी करणे व याकर ता भूसंपादना ारे जागा मनपा या ता यात घेत या जातात. सदर 
कामकाजासाठ  मा. ज हािधकार  कायालय, वशेष भूसंपादन अिधकार  घटक .१ ते ४, भूमी 
अिभलेख वभाग, वृ  मु यांकन वभाग, तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध 
वभागांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. याक रता नगररचना वभागात सम वयक भूसंपादन 
अिधकार  या अिभनामा या पदावर ी शरद वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार  यांची 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .नर व/का व/आ-२/१८५/२०१६, द.२०/०४/२०१६ अ वये 

द.०३/०४/२०१६ ते द.०२/१०/२०१६ या ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत आलेली आहे. 
 तथापी ी नाईक यांची मुदत द.०२/१०/२०१६ रोजी पुण होत अस याने व पुढ ल कालावधीसाठ  
ी.नाईक यांची नगररचना व वकास वभागास आव यकता अस याने यांना मुदतवाढ देणे 

आव यक आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार मा. थायी 
सिमतीची एक ीत दोन वषासाठ  मा यता घेऊन दर सहा म ह यांनसाठ  कामा या 
आव यकतेनुसार ी.शरद वनायक नाईक यांची मा.आयु  यांचे आदेशा वये उ  कलमानुसार दर 
सहा म ह यांनी सेवा वखं डत क न िनयु  करणेत येईल. ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  
उप ज हािधकार , यांना दरमहा र. .३०,०००/-एक ीत मानधनावर सम वयक भूसंपादन अिधकार , 
या पदावर पुढ ल दोन वषासाठ  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  यांना सहा म हने कालावधीकर ता सदर मानधन त वावर 
नेमणूक कर यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८०७     वषय मांक - ६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – नगररचना व वकास 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नर व/का व/सांगवी/ड-८/३७७/२०१६ द.६/१०/१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडून व वध ठकाण या 
र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणे बाबत एकूण १५ तावांना संर ण 
मं ालयाने काम कर यास परवानगी दली आहे यासाठ  एकूण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या 
र कमेची मागणी केली आहे. सदर र यां पैक  र ता ं .११, आर-३, (H to I) हा सांगवी 
फा याकडुन पुढे सांगवी गावाकडे जाणारा मह वाचा र ता आहे. सदर र याची जागा तातड ने 
ह तांतर त करणेबाबत क सट लेटर िमळणेबाबतची मागणी महानगरपािलकेने केलेली होती. यास 
अनुस न सदर र ता ं .११ आर-३, (H to I) साठ  े  ११३०८.३७ चौ.मी. साठ  
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र. .५,३२,३३,४८०/– जमा करणेबाबत  डफे स इ टेट आँफ सर यांनी महानगरपािलकेस कळ वलेले 
आहे. वषयांक त करणी डफे स इ टेट आँ फसर, पुणे सकल यांना र. .५,३२,३३,४८०।– (अ र  
र कम पये पाच कोट  ब ीस लाख तेहतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) अदा करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८०८     वषय मांक - ७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७०/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०८ अ वये 

. .९ संभाजीनगर  मधील साई उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे.युिनक ेडस 
िनवीदा र. .११,१४,२८१/- (अ र  र. .अकरा लाख चौदा हजार दोनशे ए याऐंशी फ ) पे ा 
१८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,१६४/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८०९     वषय मांक - ८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७१/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१५-१६ मधील काम .०९ अ वये, 

 . .५ मधील संत िशरोमणी सावतामाळ  महाराज उ ानाची  थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.युिनक ेडस   िनवीदा र. .११,१५,८२१/- (अ र  र. .अकरा लाख पंधरा हजार आठशे एकवीस 
फ ) पे ा १८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४९,४७४/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८१०     वषय मांक - ९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७२/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१८ अ वये 
इ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  
मे.देव क शन िनवीदा र. .२१,००,८०२/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे दोन फ ) पे ा 
१९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,८६,७३२/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८११     वषय मांक - १० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७३/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२१ अ वये 
. .३५ मधील स नं.१ येथील सहल क ाम ये  थाप य वषयक  कामे करणेकामी  

मे.एस.ड .अजवाणी िनवीदा र. .१४,००,४६१/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे एकस  फ ) पे ा 
५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,९६,९६०/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१२     वषय मांक - ११ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७४/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२४  

अ वये इ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणे  या कामी  मे.देव 
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क शन िनवीदा र. .२०,९९,४४९/- पे ा १९.००% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१७,८५,५८१/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१३     वषय मांक - १२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७५/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१४  अ वये 
. .३९ संत तुकारामनगर शाळे या  मागील मोकळया जागेत उ ानाचे नूतनीकरण करणेकामी  मे.  

एस ड  अजवानी  िनवीदा र. .१४,००,०६४/- (अ र  र. . चौदा लाख चैस  फ ) पे ा १९.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९०,७५४/- 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 यांच े बरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१४     वषय मांक - १३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७६/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१७  अ वये, 
. .३९ संत तुकारामनगर मधील बी.ड . क लेदार, प.ुल.देशपांडे व सट अंथोनी उ ानाचे नूतनीकरण 

करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी िनवीदा र. .१३,९९,०००/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार फ ) 
पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८९,८५०/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८१५     वषय मांक - १४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७७/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३९  अ वये 
क  भागातील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे  एस ड  अजवानी  िनवीदा 
र. .१३,९९,५६३/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार पाचशे ेस  फ ) पे ा १९.००% कमी  
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,९०,३२८/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१६     वषय मांक - १५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१८१/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम . ०३ अ वये 
क, इ, व फ  े य कायालयातील काय मांसाठ  मंडप यव था करणेकामी  मे ीद  कृपा 
एंटर ायजेस िनवीदा र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२३,५२९/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१७     वषय मांक - १६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९१/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१  
अ वये, भाग .४ कृ णानगर मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. आर जी 
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मंगळवेढेकर िन.र. .११,१७,०४८/- (अ र  र. . अकरा लाख सतरा हजार अ ठेचाळ स फ ) पे ा 
१८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,६१,७७८/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१८     वषय मांक - १७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९२/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३१ अ वये 
फ  भागातील उ ानांची थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे.आर.जी.मंगवेढेकर िनवीदा र. .२१,००,६७५/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे पंचाह र फ ) 
पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०८,६८१/-  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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८१९     वषय मांक - १८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९३/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३७  अ वये, 
. .९ मधील राज ी शाहू उ ानाची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे.जी.आर मंगोडेकर 

िनवीदा र. .१३,९८,९५०/-(अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार नऊशे प नास फ ) पे ा 
१८.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,०४,४५०/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८२०     वषय मांक - १९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९४/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१३ अ वये 
. .२९ मधील व वध उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे बालाजी क शन 

िनवीदा र. .२१,००,४८५/- (अ र  र. . एकवीस लाख चारशे पंचाऐंशी फ ) पे ा ६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७३,१८०/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२१     वषय मांक - २० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९५/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३८  अ वये 

. .४१ मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे कपील क शन िनवीदा 
र. .११,१९,९७५/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे पंचाह र फ ) पे ा १३.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२३,०९७/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२२     वषय मांक - २१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९६/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१२  

अ वये . .२८ मधील इं दरा गांधी उ ान व इतर उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे 
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युिनक ेडस िनवीदा र. .११,१३,०५५/- (अ र  र. .अकरा लाख तेरा हजार पंचाव न फ ) पे ा 
१८.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४७,१२१/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२३     वषय मांक - २२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१९७/२०१६ द.३०/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३५ अ वये 

. .१२ मधील व वध उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. युिनक ेडस  िनवीदा 
र. .११,१४,५४१/- (अ र  र. . अकरा लाख चौदा हजार पाचशे ए केचाळ स फ ) पे ा १८.९६% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४८,३८५/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२४     वषय मांक - २३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७८/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .०९ 
अ वये,  . .५४  पंपळे िनलख येथे कै. भाकर साठे उ ानात  थाप य  वषयक कामे करणेकामी  
मे. मोटवानी & स स या ठेकेदाराकडून िन.र. .१३,९९,५८४/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नवहजार 
पाचशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा १५.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने र. .१२,४९,१२९/- 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 कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८२५     वषय मांक - २४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१७९/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१२ 
अ वये, . .५४  पंपळे िनलख येथील ान योती सा व ीबाई फुले उ ानात  िश प व थाप य  

वषयक  कामे करणेकामी मे. मोटवानी & स स या ठेकेदाराकडून िन.र. .२३,३२,३५५/-(अ र  
र. . तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे पंचाव न फ ) पे ा १५.००% कमी या िन वदा मंजूर दराने 
र. . २०,८१,६२७/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२६     वषय मांक - २५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/१८०/२०१६ द.२३/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३० 
अ वये,  अ ,ब,व ड भागातील मनपाचे उ ानाचे भूमीपूजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  
मंडप यव था करणेकामी मे ीद  कृपा एंटर ायजेस या ठेकेदाराकडून िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.०० % कमी या  िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,२३,५२९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८२७     वषय मांक - २६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – व ुत ब े ीय कायालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . व/ब /ेथेर/३/५६९/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

सांगवी- कवळे या बी.आर.ट .एस.र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान 
कावेर नगर येथे न याने बांधणेत येणा-या सबवेस अडथळा होणार  १३२ के ह  टॉवर लाईनची उंची 
वाढ वणे कर ता स व तर अंदाजप क तयार करणे पुव  स ह करणे कर ता महारा  रा य वज 
पारेषण कंपनीस र कम .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) अदा करणेत आले या 
खचाचे काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२८     वषय मांक - २७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/५२७/२०१६ द.३०/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/29/-2016-17 अ वये 
(सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ मधील मनपा शाळा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी  मे.मह  एम. भालेराव िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार 
पाचशे छप न फ ) पे ा -10.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८२९     वषय मांक - २८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/५३१/२०१६ द.३०/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/75/-2016-17 अ वये 
भाग .५० मधील मु य र ते तसेच अंतगत र यांची वाहतुक वषयक कामे करणेकामी मे. ी 

गु  क शन (सन २०१६-२०१७ साठ ) िन.र. .7,92,708/- (अ र  र. . सात लाख या नव 
हजार सातशे आठ 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. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८३०     वषय मांक - २९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/५२४/२०१६ द.३०/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/19/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७) भाग .५२ मधील ख डे ेचस खड करणाने  बुज वणेकामी  मे.पांडुरंग 
एंटर ायजेस िन.र. .7,92,703/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार सातशे तीन फ ) पे ा -
26.00% 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 याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३१     वषय मांक - ३० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ब े य कायालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/५१७/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/40/2016-17 अ वये (सन 
२०१६-१७ क रता) भाग .२१ मधील ख डे चेस खड करणाने बुज वणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .7,92,485/-  (अ र  र. .सात लाख या नव हजार चारशे पंचाऐंशी फ ) पे ा 
-10.00% 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 याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३२     वषय मांक - ३१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/२८९/२०१६ द.२१/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/22/2016-17 अ वये भाग .9 संभाजीनगर 
येथील जलतरण तलावाम ये आधुिनक प दतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.के.पी.क शन  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 15% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,50,000/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३३     वषय मांक - ३२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३०१/२०१६ द.२१/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/50/2016-17 अ वये भाग .38 नेह नगर 
पर सरातील व वध भागात नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे, दु ती करणे व इतर कामे करणेकामी 
मे. मोटवाणी अ ड स स  िन.र. .17,99,364/- (अ र  र. .सतरा लाख न या नव हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा 22% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,73,679/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३४     वषय मांक - ३३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२४/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/81/2016-17 अ वये भाग .63 मधील 
िशवाजी चौक येथील दुमजली संडास लॉक टाई स बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. काश कॉ ॅ टर  िन.र. .11,97,647/- (अ र  र. .अकरा लाख स या नव हजार सहाशे 
स ेचाळ स  फ ) पे ा 12.12% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,05,117/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८३५     वषय मांक - ३४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७४१/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/71-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२८ मासुळकर कॉलनी मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा उचलणे या 

साठ  यं णा पुर वणेकामी मे सदगु  कृपा कं शन िन.र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चो वस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा 26.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३६     वषय मांक - ३५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७३६/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/114-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२८ मासुळकर कॉलनी मधील थाप य वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे. ीसदगु  कृपा कं शन िन.र. .9,24,370/-(अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे 
स र फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३७     वषय मांक - ३६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७४३/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/90-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२८ मासुळकर कॉलनी मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी सदगु कृपा कं शन 

िन.र. .9,24,370/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 17.00%  कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८३८     वषय मांक - ३७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७३९/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/108-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.३ िचखली येथील मोरेव ती भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  आव यक ती 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीसदगु कृपा कं शन िन.र. .9,23,469/- ( अ र  

र. .नऊ लाख ते वस हजार चारशे ऐकोनस र फ ) पे ा 18.00 %  ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८३९     वषय मांक - ३८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७४५/२०१६ द.२७/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/32-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२८ मासुळकर कॉलनी प रसरात करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. 
ीसदगु कृपा कं शन िन.र. .9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र) 

पे ा 17.00 कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८४०     वषय मांक - ३९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७६६/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/56-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.१ पीनगर तळवडे प रसराम ये फुटपाथ व र यांची मनपा थाप य वषयक करकोळ 

देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणेकामी मे. िनमाण कं शन िन.र. .9,23,469/- 
(अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे एकोनस र फ ) पे ा 35.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७८४१     वषय मांक - ४० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७८२/२०१६ द.३/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/34-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.३ िचखली येथील  मोरेव ती मधील र यांना पडलेले ॉसकट चेस ख डे खड मु म व BBM 

प दतीने बुज वणेकामी मे. एम पी धो े कं शन िन.र. .9,24,288/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार दोनशे अ याऐशंी फ ) पे ा 31.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८४२     वषय मांक - ४१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७८०/२०१६ द.३/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/36-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.१ पीनगर - तळवडे मधील पावसा या म ये नादु त झालेले WBM, WMM, BBM  

प दतीने दु त करणेकामी मे. एम पी धो े कं शन िन.र. .9,24,288/- (अ र  र. .नऊ लाख 
चोवीस हजार दोनशे अ याऐशंी फ ) पे ा 31.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८४३     वषय मांक - ४२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७७४/२०१६ द.३/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/99-2016-17 मधील अ. .1 अ वये फ 
े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभागा मधील दवाब ी यव थे मधील खांबाची 

रंगरंगोट  (पेट ंग) करणेकामी सन २०१६-१७ मे.कमल इले कल एंटर ायजेस 
िन.र. .7,46,960/- (अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स  हजार नऊशे साठ फ ) पे ा 08.00 %  

कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८४४     वषय मांक - ४३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२२/२०१६ द.३/१०/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
दनांक ०५.०९.२०१६ ते द. ११.०९.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१२२/२०१६ द.०३.१०.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

-------- 
ठराव मांक -१७८४५     वषय मांक - ४४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२३/२०१६ द.३/१०/२०१६ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
दनांक १२.०९.२०१६ ते द.१८.०९.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/१२३/२०१६ द.०३.१०.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

-------- 
ठराव मांक -१७८४६     वषय मांक - ४५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१२४/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/८३/२०१६-१७ अ वये भाग . २७ 
मोरवाड  प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणे. M/S. Shivank 

Construction िन.र. .२३,१०,६२९/-(अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार सहाशे एकोणतीस फ ) 
पे ा १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २०,३८,२१७/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८४७     वषय मांक - ४६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१३४/१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४३/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड  म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी M/S. Suyograj 

Construction िन.र. .२३,३४,२०६/- (अ र ते वस लाख चौितस हजार दोनशे सहा फ ) पे ा 
२०.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १९,५८,२८२/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८४८     वषय मांक - ४७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय  
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१३२/१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१००/२०१६-१७ अ वये भाग .८ 
व ानगर म ये फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

M/S. Suyograj Construction िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स 
फ )  पे ा २४.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,५४,४७५/-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 केल ेअस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८४९     वषय मांक - ४८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१३०/१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९९/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
से. .२३ व २४ म ये अंतगत र यांचे कडेने न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/S. H.M. 
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Construction िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  चौदा लाख तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १५.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,४९,८४१/-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 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८५०     वषय मांक - ४९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१२६/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२८/२०१६-१७ अ वये भाग . ८ व ानगर 
एम.आय.ड .सी. प रसरात सरफसे गटर व बंद पाईप करणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/S.Suyograj Construction िन.र. .२३,२४,६१३/-(अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा 
फ ) पे ा २३.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १८,५५,२८५/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८५१     वषय मांक - ५० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१२२/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४६/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ िनगड  
येथील से. .२५ व २६ म ये फुटपाथ , पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/S.S.D.Ajwani िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ ) 
 पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१७,८६,५९५/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८५२     वषय मांक - ५१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१२१/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/३०/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ िनगड  
येथील से. .२३ व २४ म ये फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/S. S.D.Ajwani िन.र. .२१,००,६४१/-(अ र  एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ ) 
पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १७,८६,५९५/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८५३     वषय मांक - ५२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१२०/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९६/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ रावेत -
कवळे मधील उव रत ठकाणचे र ते खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 

M/S. ANANT BALKRUSHNA BAHIRAT िन.र. .१४,००,५३१/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
ऐकतीस फ )  पे ा २६.०० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,८८,२१३/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८५४     वषय मांक - ५३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/११९/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४०/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ से. . 
२५ व २६ म ये अंतगत र यांचे कडेने न वन पे हंग लॉक बस वणेकामी M/S.H.M. 
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Construction िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  र. . चौदा लाख तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १२,९३,९५३/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८५५    वषय मांक - ५४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६०३/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
वषय - मनपाच ेिनगड  उ डाणपुला खालील सुशोिभकरण करणे दोन म हने देखभाल करणे व संत  

 तुकारामनगर येथील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व  पसर वणेबाबत... 
वषय मांक ५४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १७८५६     वषय मांक - ५५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/६०५/२०१६ द.२९/९/२०१६ 
वषय - मनपाचे ड े ीय कायालयातील व वध र ते म यदुभाजक व चौक सुशोिभकरण   

 करणेबाबत... 
वषय मांक ५५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१७८५७     वषय मांक - ५६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४७३/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
वषय - मनपाच े वरंगुळा क  मासुळकर उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा  

 करणे  व बस वणेबाबत... 
वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८५८     वषय मांक - ५७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४६९/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
वषय - मनपाचे गजानन हे े वेणी नगर तळवडे  उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती  

 पुरवठा करणे व बस वणेबाबत... 
वषय मांक ५७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१७८५९     वषय मांक - ५८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५५२/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय - मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक बॅटर  बॅकअप सा ह य खरेद  करणेबाबत...  

वषय मांक ५८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १७८६०     वषय मांक - ५९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/५५०/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय - मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक असलेले संगणक संच व ंटर सा ह य खरेद   

 करणेबाबत... 
वषय मांक ५९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १७८६१     वषय मांक - ६० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२११/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१९  अ वये 
  .३४ ग हाणे व ती मधील िशतलबाग व आद नाथनगर येथील उ ानांची  थाप य वषयक  

कामे करणेकामी  मे सुनील अ  पा सुयवंशी िनवीदा र. .११,१९,२८०/- (अ र  र. . अकरा लाख 
एकोनीस हजार दोनशे वीस फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,३४,२१५/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल यािनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 



28 
 

 
 

झालेली   वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुलकरणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १७८६२     वषय मांक - ६१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२१०/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१४ 
अ वये    . .२३, २४ व ५२ येथील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी  मे सुनील 
अ न पा सुयवंशी  या   ठेकेदाराकडून िन.र. .१४,००,१६१/- (अ र   र. .चौदा लाख एकशे एकस  
फ ) पे ा १५.९९% कमी या  िन वदा मंजूर  दराने र. .१२,३५,०८९/- 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 कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८६३     वषय मांक - ६२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२०९/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२ 
अ वये   . .१९ वा हेकरवाड  येथील व वध उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी           
मे. फजा एंटर ायजेस  या ठेकेदाराकडून  िन.र. .७,००,०१६/- पे ा १५.९०% कमी या  िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,१७,४८८/- 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. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१७८६४     वषय मांक - ६३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१३१७/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८६५     वषय मांक - ६४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/९८/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/५१/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ गांधीनगर 
मधील र ते रे वे लाईन जवळ ल फनोले स कंपनी या मागील सव ड .पी. र ते वकिसत करणेकामी 
मे एच ए भोसल ेिन.र. .१४,००,१७७/- (अ र  चौदा लाख एकशे स याह र फ ) २३.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ११२९१०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस यान े याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८६६     वषय मांक - ६५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२०/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१-२०१६-१७ अ वये भाग . 
४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील फुटपाथची दु तीची कामे करणेकामी मे. अ व कार क शन 
िन.र. .८,४०,१०१/- (अ र  र. . आठ लाख चाळ स हजार एकशे एक फ ) पे ा २८.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,०४,८७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८६७     वषय मांक - ६६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२१/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३०-२०१६-१७ अ वये 

भाग . ४३ जजामाता हॉ पीटल भागातील व छतागृहाची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .८,३९,४४९/- (अ र  र.  आठ लाख एकोण चाळ स 
हजार चारशे एकोणप नास फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,१२,७९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १७८६८     वषय मांक - ६७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२२/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५२-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४६ वजयनगर म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. जाधव क शन कंपनी िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  
र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) पे ा १६.००% कमीया ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,५८,८२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८६९     वषय मांक - ६८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२३/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३४-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४७ काळेवाड  मधील व वध मनपा इमारतीची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी  
मे. जाधव क शन कंपनी िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार 
तीनशे चौदा फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,९०,१९६/- 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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८७०     वषय मांक - ६९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२४/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७०-२०१६-१७ अ वये 

भाग . ४६ वजयनगर येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट प टच े प टे मारणे, 

वाहतुक वषयक कामे करणेकामी व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे. जाधव क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३५/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे प तीस फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,९७,४७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७८७१     वषय मांक - ७० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२५/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२६-२०१५-१६ अ वये 

भाग . ५७ पंपळे गुरव येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. साईराज क शन िन.र. .८,४०,२८९/- (अ र  
र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे एकोणन वद फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र.  ६,६३,८२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक -१७८७२     वषय मांक - ७१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२६/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१६-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर मधील मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग लॉकची 
दु तीची कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. साईराज क शन 
िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा २३.००% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८७३     वषय मांक - ७२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२७/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/८२-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव म ये थाप य वषयक देखभाल व दुर तीची कामे करणेकामी 
मे.साईराज क शन िन.र.  ८,४०,२५०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे 
प नास फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७२,२००/- 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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८७४     वषय मांक - ७३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२८/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१४-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. कृ णा क शन िन.र. .८,४०,३००/-(अ र  

र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे फ ) पे ा २५.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,३०,२२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७८७५     वषय मांक - ७४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७२९/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७९-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, व पदपथ इ याद ची दु तीची कामे 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन िन.र. .८,४०,३३०/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे तीस फ ) पे ा २६.००% कमीया ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र.  ६,२१,८४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १७८७६     वषय मांक - ७५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३०/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४७-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची कामे करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. कृ णा क शन िन.र.  ८,४०,२९९/- (अ र  र.  आठ लाख 
चाळ स हजार दोनशे न या नव फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,२१,८२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७८७७     वषय मांक - ७६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३१/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२५-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक व पदपथ इ याद ची दु सतीची कामे 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.कृ णा क शन िन.र. .८,४०,३२५/- 
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे पंचवीस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र.  ७,०५,८७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक -१७८७८     वषय मांक - ७७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३२/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१००-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट पे टचे प टे मारणे 
वाहतुक वषयक कामे करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे. राहूल क शन िन.र.  ८,८६,३४७/- (अ र  र.  आठ लाख शाहएंशी हजार 
तीनशे स ेचाळ स फ ) पे ा २०.२०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .७,०७,३०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७८७९     वषय मांक - ७८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३३/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व 
बी.बी.एम प दतीने दु ती करणेकामी म.े राहूल क शन िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र.  
नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र.  ७,२१,००९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 

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

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

ठराव मांक -१७८८०     वषय मांक - ७९ 

दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३४/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३२-२०१५-१६ अ वये 

भाग .५७ पंपळे गुरव मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग लॉकची दु तीची कामे 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र.  ८,४०,३३६/-
(अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .७,०५,८८२/- 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 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७८८१     वषय मांक - ८० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ड े य कायालय  
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/७३५/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३१-२०१६-१७ अ वये 

भाग .४६ वजयनगर मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक, व पदपथ इ याद ची दु तीची कामे करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. आर एम एंटर ायझेस िन.र. .७,८४,३१३/- (अ र  
र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा २९.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र.  ५,४५,५०९/- 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. 

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

ठराव मांक -१७८८२     वषय मांक - ८१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८५९/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ८७ 
अ वये भाग .२७ मोरवाड  अंतगत येणा-या झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 
देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन िन.र. .२३,३३,४९४/- (अ र  
र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार चारशे चौ-या नव फ ) पे ा २७ %कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१७,०४,५०६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८८३     वषय मांक - ८२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८६०/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . ०६ 
अ वये भाग .५२ वाकड अंतगत येणा-या हातोबानगर व अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ट  
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म ये पे हंग लॉक बस वणेकामी मे.उप  कं शन िन.र. .२३,३४,२४३/- (अ र  र. .तेवीस 
लाख चौतीस हजार दोनशे ेचाळ स फ )  पे ा १३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 

र. .२०,३०,७९१/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

-------- 
ठराव मांक -१७८८४     वषय मांक - ८३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८६१/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .५३ 
अ वये भाग .४३ गांधीनगर प रसरातील झोपडप ट म ये इमारतीची देखभाल व दु ती 
कऱणे.कामी मे. दा ए टर ायजेस (िन.र. .२३,३३,४९४/-(अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार 
चारशे चौ-या नव फ )  पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र.  २१,००,१४५/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 

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

ठराव मांक -१७८८५     वषय मांक - ८४ 

दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८५८/२०१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०३/०३-२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये भाग .४१ गांधीनगर येथील वैशालीनगर झोपडप ट  येथ े थाप य वषयक देखभाल व 
दु तीची कामे कऱणेकामी मे.उप  कं शन िन.र. .१८,६४,२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख 
च स  हजार दोनशे बेचाळ स फ )  पे ा ३८.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .११,४४,६४५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

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

-------- 
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ठराव मांक -१७८८६     वषय मांक - ८५ 

दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८४२/२०१६ 

द.३०/९/२०१६ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .३७ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ ओटा कम प रसरात र याच े चेस खड मु माने भरणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन िन.र. .९,३३,२७१/-(अ र  र. .नऊ 

लाख तेहतीस हजार दोनशे एकाह र फ )  पे ा २७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .६,८१,२८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८८७     वषय मांक - ८६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – झोिनपु थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/८४३/२०१६ 

द.३०/९/२०१६ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. .८५ 
अ वये भाग .११ से. .२२ ओटा कम येथील र याच े चेस खड मु माने भरणे व इतर 
थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी मे.एम.पी.धो े कं शन 

िन.र. .९,३३,२७१/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार दोनशे एकाह र फ )  पे ा २७% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .६,८१,२८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८८८     वषय मांक - ८७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/१७९/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .३/९ २०१५-१६ क े य थाप य 
वभागाकडे िन वदा नो टस .३/९ क भाग म ये को ड िम स प दतीने अंतगत र याची 
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दू ती करणेकामी ी िस वनायक क .यांना र. .६,९९,३२२/- (अ र  र. . सहा लाख 
न या णव हजार तीनशे बावीस फ ) पे ा (-) ३४.९९% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७८८९     वषय मांक - ८८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७०३/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६०/१/१५-१६ . .७ च-होली येथील स.न.131 

येथील ता यात येणा-या भूखंडावर वाड सटर, यायामशाळा, बहुउ ेिशय इमारत, जलतरण तलाव 
बांधणेकामी  मे.  बी के खोसे िन.र. .२,९७,७५,२७७/-  (अ र  र. .दोन कोट   स या णव लाख 
पं या र हजार दोनशे स याह र  फ ) पे ा ४.७५% जा त ्      या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .३,११,८९,६०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१७८९०     वषय मांक - ८९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – मा हती तं ान 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा.तं. व/९/का व/७१८/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

वायसीएमएच/स हर/का व/५२/२०१६ द.०५/०८/२०१६ या प ा वये  णालया क रता 
ंटरची मागणी न दवलेली आहे.प ाम ये स थतीत ५ कॅश काऊंटर काया वत असून दोन 

िश ट म ये कामकाज चालु असून एकच ंटर अस याचे कळ वलेले आहे.गद या वेळ स 
अचानक ंटर म ये तां क बघाड होवून गैरसोय टाळणेक रता खािलल माणे ंटर बाबतची 
मागणी कळ वलेले आहे.सदर सा ह य खरेद कामी  अंदाजीत दर  माग वले असता र. .१,३७,७६०/- 
एवढा खच अपे ीत होता. सा ह य खरेद  करणेकामी मा.अित र  आयु  यां या मा यतेने 
कोटेशन नोट स िस द कर यात आलेली होती.कोटेशन िस द  नंतर याक रता एकुण चार 
कोटेशन ा  झालेली आहेत. सदरचे कोटेशन उघडणेत आले असता  याम ये मे.एम के 
एंटर ायझेसयांचे दर लघु म ा  झालेले आहेत. यांचे दर र. . १,३५,८१०/-असे ा  झालेले 
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आहेत. यांचे दर अंदाजप क य दरा पे ा ०.९८ ट कयानी कमी आलेले आहेत.सदर या 
दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यांनी मा यता दलेली आहे.सदर कामाची तातड क वचारात 
घेता करारनामा न करता थेट प दतीने Dot matrix 80 column– ६ नग व Dot matrix 132 

column ६ नग असे एकूण १२ नग डॉट मॅ स ंटर खरेद  करणेकामी येणा-या 
र. .१,३५,८१०/-इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९१     वषय मांक - ९० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३००/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/२-२०१६-१७ सांगवी– कवळे र यावर 
उव रत ठकाणी डे डकेटेड लेन तयार करणे व जु या  डे डकेटेड लेन या ीलची दु ती करणकेामी 
मे.ओंकार ु स िन.र. .७०,०२,०१८/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार अठरा फ ) पे ा 
१५.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६२,३८,२७३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९२     वषय मांक - ९१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११४३/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/101/2016-17 अ वये  च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग . ६ मोशी येथे िशवाजी वाड , मोशी गावठाण, कुदळेव ती, 
डुडुळगाव इ. भागात मलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/S.M.G.MANE यांनी  
िन.र. .44,99,893/- (Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Eight Hundred Ninety 

Three Only) पे ा 10.47% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 42,30,192/-

पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८९३     वषय मांक - ९२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/६०८/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील लॉ  उपकरणाचा वापर क न मनपा 
णालय/दवाखा यांतील िलननची  (कपडयाची) धुलाईकामी मे. वजय ाय लनस यांनी सादर केले या 

लघु म दरानुसार करारनामा क न व अनामत र कम घेवून तावात नमुद माणे लघु म िन वदा 
दरानुसार तीन वष कालावधी कर ता ई-िन वदे म ये नमुद केले माणे चाल व यास दे यास व येणा-
या एकूण र. . १,४१,२७,९३९/-  चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९४     वषय मांक - ९३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार,वै क य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/५/का व/६०९/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या सांगवी णालयातील Hydraulic Operation Table, Shadow less Lamp  व 
Single Autoclove Drum कर ता आव यक लागणारे पेअर पाटसचा पुरवठा क न सदर 
सा ह याची दु तीकामी मे. एम शहा अ ड कंपनी यांच े कडून कोटेशननुसार ा  झाले या 
दरानुसार  आले या   र. .२३,८६३/- च ेखचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९५     वषय मांक - ९४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११४२/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/51/2016-17 अ वये  च-होली मैलाशु दकरण 
क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील जाधववाड  प रसरात आव यकत े नुसार भुयार  
गटर निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS  यांनी  िन.र. .37,49,546/- (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Five Hundred Forty Six Only)  पे ा 24.76 % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 29,62,216/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक  

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७८९६     वषय मांक - ९५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७९३/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/91-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.३ िचखली येथील पाट लनगर,धमराजनगर प रसरात  पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची 

कामे करणे.मे. यासीन कं शन िन.र. .9,33,706/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस  हजार सातशे 
सहा फ ) पे ा 21.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९७     वषय मांक - ९६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७९७/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/15-2016-17   मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर  मधील व छ भारत अिभयांना अंतगत र यांवर ल राडारोडा उचलणे या साठ  

यं णा पुर वणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,24,271/- ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस 
हजार दोनशे ऐकाह र फ ) पे ा 15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७८९८     वषय मांक - ९७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७९९/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/43-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर म ये वॉड तर य योजने अंतगत थाप य वषयक कामे करणेकामी         

मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,23,469/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार चारशे एकोनस र 
फ ) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 



44 
 

 
 

ठराव मांक - १७८९९     वषय मांक - ९८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८०१/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/62-2016-17   मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर मधील व वध सोसाय यामधील ठक ठकाणी पे हंग लॉक दु ती करणेकामी 

मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,24,237/-(अ र  र. .नऊ  लाख चो वस हजार दोनशे सदोतीस 
फ ) पे ा 20.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९००     वषय मांक - ९९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८०३/२०१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/11-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर म ये मु य र यांची फुटपाथ पे ह ंग लॉक इ याद  ची दु ती करणेकामी 

मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .9,14,271/- (अ र  र. .नऊ लाख चौदा हजार दोनशे ऐकाह र 
फ ) पे ा 15.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०१     वषय मांक - १०० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७९१/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/72-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर पीनगर, सहयोगनगर येथील उवर त र ते खड  मु म व बी बी एम प दतीने 

दु ती करणेकामी मे. चै ाली स लायस िन.र. .9,24,288/-(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार 
दोनशे अ याऐंशी फ ) पे ा 27.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९०२     वषय मांक - १०१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – फ े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७९५/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/55-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२८ मासुळकर कॉलनी मधील ठक ठकाणी नामफलक, दशादशक फलक, बचेस बस वणे इ. व वध 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जयराम कं शन ( ो.सितश जयराम मंगळवेढेकर) 

िन.र. .9,24,365/- ( अ र  र. .नऊ  लाख चोवीस हजार तीनशे पास  फ ) पे ा 18.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०३     वषय मांक - १०२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७२६/१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय - भाग .११ यमुनानगर म ये संभाजीराजे डांगण प रसरातील उव रत ठकाणी  

 र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणबेाबत... 
मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .१०२ 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०४     वषय मांक - १०३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७३०/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/8/2016-17अ वये भाग .५ जाधववाड  
मधील र यां या कडेने पावसाळ  पा यासाठ  िसमट काँ ट पाईपलाईन टाकणेकामी मे. कवीता 
एंटर ायजेस िन.र. .46,21,849/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास 
फ ) पे ा 23.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .37,36,280/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९०५     वषय मांक - १०४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७२५/१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय- भाग .४ से.१८ वामी ववेकानंद डा संकूलम ये थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 

मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .१०४ 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०६     वषय मांक - १०५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२४/१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय- शाहुनगर पोह या या तलावासाठ  शेड तयार करणेबाबत... 

मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .१०५ 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०७     वषय मांक - १०६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२३/१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/85/2016-17 अ वये भाग .२८ मासुळकर 
कॉलनी म ये कलर पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .28,01,120/- 
(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 20.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .23,52,941/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०८     वषय मांक - १०७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२२/१६ द.४/१०/२०१६ 
वषय - भाग .5 मधील आर णा नुसार खेळाचे मैदान वकसीत करणेबाबत... 
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मा.आयु  यांनी वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न वषय .१०७ 
कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९०९     वषय मांक - १०८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२१/१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/79/2016-17 अ वये भाग .9 संभाजीनगर 
येथील फुटपाथ आधुिनक प दतीने वकसीत करणेकामी मे.राहूल क शन िन.र. .84,03,326/-

(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे स वीस   फ ) पे ा 26% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .65,29,384/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१०     वषय मांक - १०९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२०/१६ द.४/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/7/2016-17 अ वये फ े ीय कायालया 
अंतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे भाग .28 मासुळकर कॉलनी येथे महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड एम एस ई बी 
रलाय स एरटेल बी एस एन एल इ याद  कंप यांनी खोदलेले व वध वा ह यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वणे )कामी मे.देव क शन िन.र. .2,04,69,934/- (अ र  र. .दोन कोट  चार लाख 

एकोणस र हजार नऊशे चौतीस  फ ) पे ा 16.27%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .1,79,96,450/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९११     वषय मांक - ११० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७२९/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/75/2016-17 अ वये भाग .१२ मधील 
काळभोरनगर गोठा शाळा २/२ येथे जिमनीवर ल पा याची उंच टाक  बांधणे. उदू  व ाथिमक 
शाळे या मोक या जागेत दुमजली व छता गृह बांधणे. सव वग खो यांना पॉलीश कोटा फरशी 
बस वणे तसेच प याचे ल खड  शेड उभारणे कामी मे.साईराज क शन िन.र. .70,02,801/-

(अ र  र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक फ ) पे ा 11.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .65,33,088/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१२     वषय मांक - १११ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/BSUP/५०४/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामकाजा साठ  सु म कोट नवी द ली केस 
.SLP(C)No.15183/2016 1xFresh.1stlisteaing. येथ े दनांक ११/०७/२०१६ रोजी ित ाप  सादर 

करणेकामी मा.सह शहर अिभयंता थाप य BSUPयांचे आदेशानुसार  ता ड ने नवी द ली येथे 
जाणे आव यक अस याने द ली येथे मनपाचा जबाबदार अिधकार   ी.अजय दनकर सुयवंशी 
उप अिभयंता यांना तातड ने जाणे कामी या सुचना द या हो या. ी. अजय दनकर सुयवंशी 
उप अिभयंता द.१०/७/२०१६ रोजी  वमानाने द ली येथे जाऊन Chamer: 232, New Lawyers 

chamber, Supreme court of India new delhi-11001,Tele Fax: 23388410 Date 11-7-2016 यांचे प  
आलेले सु म कोट केस ित ाप  सादर क न पुणे परत आले आहेत. ी. अजय दनकर 
सुयवंशी उप अिभयंता यांना वमान  वासासह द ली येथे पाठ वणेस व याकामी आलेला खच  

र. .२८,१२५/-(अ र  र. .आ ठावीस हजार एकशे पंचवीस पये फ ) या खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९१३     वषय मांक - ११२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३७७/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/९९ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/९९ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ म ये टॉमँ 

वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणे. मे.मोटवाणी अँ ड 
स स यांना र. .६,२९,९६१/- अ र  र.  (सहा लाख एकोणतीस हजार नऊशे एकस  फ ) पे ा 
(-) २२.१० % कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१४     वषय मांक - ११३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३८१/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/४३ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/४३ भाग .३८ नेह नगर येथील मयुर पँनोरमा 

सोसायट या आजूबाजू या प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणे. मे.मोटवाणी अँ ड स स 
यांना र. .८,३९,८३३/-(अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स हजार आठशे तेहतीस फ ) पे ा (-) 
२२.१०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१५     वषय मांक - ११४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३८६/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/८८-२०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/८८ भाग .३८ नेह नगर राजीव गांधी वसाहत 
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प रसरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ाजस यांना र. .८,३८,०३०/- 
(अ र  र. .आठ लाख आडोतीस हजार तीस फ ) पे ा (-) २२.१०% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१६     वषय मांक - ११५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३७९/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/५९ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/५९ भाग .६३ म ये थमा लाँ ट पट व मेड यन 

माकर बस वणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. . आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे छ तीस फ ) पे ा (-) २२.१०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील 
अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९१७     वषय मांक - ११६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३८७/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/७५ २०१६-१७. चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/७५ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ म ये भाग 
थरावर करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी मे.सोहम एंटर ाजस यांना 

र. .६,२९,६४९/- (अ र  र. .सहा लाख एकोनतीस हजार सहाशे एकोनप नास फ ) पे ा (-) 
२२.१०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९१८     वषय मांक - ११७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३८३/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/१६ २०१६-१७चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/१६ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३९ म ये 

सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे.मोटवाणी अँ ड स स यांना र. .६,२९,४८०/- (अ र  र. .सहा 
लाख एकोणतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) पे ा (-) १९.००% कमी दराने िनयमानुसार व 
िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक 

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

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

ठराव मांक - १७९१९     वषय मांक - ११८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३८९/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/३५ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३५ भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील अंतगत 

र यां या आजूबाजूने न वन पे ह ंग लाँक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे. सोहम 
एंटर ाजस िन.र. .६,९८,९०९/- (अ र  र. .सहा लाख आ या नोव हजार नऊशे नऊ फ ) पे ा 
(-) २२.१०% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२०     वषय मांक - ११९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – क े ीय कायालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३९१/२०१६ द.१६/०९/२०१६ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं .१/३ २०१६-१७ चे क े य 
थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .१/३ सन २०१६-१७ साठ  भाग .३८ नेह नगर 
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येथील मशानभूमीत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. सोहम एंटर ाजस 
िन.र. .८,३९,०४३/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार ेचाळ स फ ) पे ा (-) 
१८.००% कमी या दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२१     वषय मांक - १२० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य़ फ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३४३/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४४/६२/२०१६-१७ अ वये भाग . ११ 
यमुनानगर मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जे. मोटवाणी िन.र. . २३,१०,९२४/- 

(अ र  र. . तेवीस लाख दहा हजार नऊशे चोवीस  फ ) पे ा २४.०३% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१८,४३,३८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १७९२२     वषय मांक - १२१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य़ फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२६/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/४१/२०१६-१७ अ वये भाग .२८ भाजी 
मंडई येथे थाप य वषयक कामे करणकेामी म.े ी सदगु कृपा क शन िन.र. .१४,००,५६०/- 
(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९२३     वषय मांक - १२२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२९/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .४ 
यशवंतराव च हाण रोड ते ितरंगा चौक र याचे दो ह  बाजूस फुटपाथ करणेकामी मे. ह  ए 
झ बाडे िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १६.४२% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,२९,११७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२४     वषय मांक - १२३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२७/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१३६/२०१६-१७ अ वये भाग . २८ 
मासुळकर कॉलनी ठक ठकाणी र ता खोदाईचे डांबर करणाने चर बुज वणेकामी मे. ी सदगु कृपा 
क शन िन.र. .२२,४०,८९३/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे या नव फ ) 
पे ा १५.९०%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,७८,८२१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२५     वषय मांक - १२४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२८/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५९/२०१६-१७ अ वये भाग . २८ म ये 
डांबर  र यांचे ठक ठकाणी दु तीची कामे करणकेामी मे. ी सदगु कृपा क शन 
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िन.र. .१९,६०,७८४/- (अ र  र. . एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 
२२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,०५,८८२/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२६     वषय मांक - १२५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३०/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१४९/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
से. .१३  मधील फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.जयराम क शन ो.एस.जे.मंगळवेढेकर 

िन.र. .२२,४०,८९६/- ( अ र  र. . बावीस लाख चाळ स आठशे शहा नव फ  ) पे ा २०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२७     वषय मांक - १२६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३४४/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१३९/२०१६-१७ अ वये भाग .१ 
पीनगर मधील मु य र या या कडेने ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.ड  पी बाबर 

िन.र. .१३,९९,८९२/- (अ र  र.  तेरा लाख न या नव हजार आठशे या नव फ ) पे ा 
२९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४३,६१९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९२८     वषय मांक - १२७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३६/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३४/२०१६-१७ अ वये िनगड  गावठाण 
भाग . १३ म ये ल मीनगर प रसरात मु य र यांचे कडेने कलड चेकड टाइ स 

बस वणेकामी मे.के पी क शन िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स आठशे 
शहा नव फ ) पे ा २१.००%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५८,८२३/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९२९     वषय मांक - १२८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३७/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/६२/२०१६-१७ अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ म ये ल मीनगर सी.ड . वकपासुन पीरबाबा मं दराचे दशेने ना याची उंची 

वाढ वणेकामी मे.के पी क शन िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स आठशे 
शहा नव फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,५८,८२३/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३०     वषय मांक - १२९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३३/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/११/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
कुदळवाड  जाधववाड  येथील डांबर  र यांची अक मत व तातड ची  दु तीची कामे करणकेामी 
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मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदुस  फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,००,९८०/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३१     वषय मांक - १३० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३५/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६२/२०१६-१७ अ वये िशवाजीपाक तुलसी 
वी स ते पाईन रोडचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. 

िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.२०%कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२०,५८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३२     वषय मांक - १३१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३४/१६ द.५/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/४७/२०१६-१७ अ वये भाग .१ तळवडे 
 म ये डांबर  र यांची अक मत व तातड ची दु तीची कामे करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा. ा.िल. िन.र. .२२,३९,९३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे ब ीस 

फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१२,०३२/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९३३     वषय मांक - १३२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३४५/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१२८/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील हे े वाड  मिधल डांबर  र ते अ यावशक कामे करणकेामी म.े ीगणेश 

क शन िन.र. .१३,९९,८१६/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार आठशे सोळा फ ) 
पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,०९१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३४     वषय मांक - १३३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३४६/१६ द.२९/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील हे ेव ती अंतगत सोसाय यांमधील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१४,००,३८४/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,६२८/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३५     वषय मांक - १३४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१२/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/९१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील अंतगत सोसायट ची डांबर  र ते दु तीची कामे करणकेामी मे. ीगणेश 
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क शन िन.र. .१३,९९,८१६/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार आठशे सोळा फ ) 
पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,०९१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३६     वषय मांक - १३५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३११/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/३१/२०१६-१७ अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील टॉवरलाईन र ता व इतर उवर त भागात हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१४,००,३८४/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे चौ-याऐंशी 
फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,६२८/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३७     वषय मांक - १३६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०७/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४५/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ मधील 
मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२१,००,१६६/- (अ र  

र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,८२,४५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९३८     वषय मांक - १३७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०८/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२३/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
िशतळादेवी चौक, दापोड  रे वे टेशन ते पंपळे गुरव र ता डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार फ ) पे ा १०.१०% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,२३,८८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९३९     वषय मांक - १३८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१७/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/३०/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६१ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 

मे.िशवांक क शन िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बाह र 
फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,५९,०००/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९४०     वषय मांक - १३९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१८/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ िशतळा 
देवी चौक ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथील र या या गटरवर लॅब टाकणे व 
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फुटपाथ वकिसत करणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे जाधव िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  

र. .पंधरा लाख फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,१२,९०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९४१     वषय मांक - १४० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२०/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७९/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'एस' लॉक म ये कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी मे.भगवंत 
क शन एस जे जाधव िन.र. .२०,८२,३२१/- (अ र  र. .वीस लाख याऐंशी हजार तीनशे 
एकवीस फ ) पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९३,०९७/- 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 कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९४२     वषय मांक - १४१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२२/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१०/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील अँ थोनी गाडन प रसरात न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.जी आर मंगोडेकर िन.र. .१४,९८,७८३/- (अ र  र.  चौदा लाख अ या नव 
हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६४,५५४/- 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 
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अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९४३     वषय मांक - १४२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२३/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/३/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील एकता िम  मंडळ प रसरात न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जी आर मंगोडेकर िन.र. .१४,९८,७८३/- (अ र  र. . चौदा लाख 
अ या नव हजार सातशे याऐंशी फ ) पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .११,६४,५५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १७९४४     वषय मांक - १४३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३२१/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/११/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील भाजी मंडई व मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणकेामी म.ेजी 
आर मंगोडेकर िन.र. .१४,९९,५८३/- (अ र  चौदा लाख न या नव हजार पाचशे याऐंशी फ ) 
पे ा २६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,६५,१७६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९४५     वषय मांक - १४४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३२/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/९७/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर मधील अँ थोनी गाडन प रसरात न वन टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट 
पे ह ंग करणेकामी मे.जयराम क शन ो एस जे मंगळवेढेकर िन.र. .१४,९८,५६०/- (अ र  

र. .चौदा लाख अ या नव हजार पाचशे साठ फ ) पे ा २५.००%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .११,८०,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १७९४६     वषय मांक - १४५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३१/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/५३/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
फुगेवाड , मायानगर  भागात पे ह ंग लॉक, गटर कॉ ं ट पे ह ंगची कामे करणेकामी मे.जयराम 
क शन ो एस जे मंगळवेढेकर िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 
२५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,८१,२५०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९४७     वषय मांक - १४६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०९/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ मधील 
गांधीनगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .१८,२०,०९५/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार पं या नव फ ) पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,१८,०७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९४८     वषय मांक - १४७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१६/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४८/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
फुगेवाड , कासारवाड  येथे कॉ ं ट पे ह ंग करणकेामी मे. ी िस द वनायक ए टर ायझेस 

िन.र. .१३,५०,०००/- (अ र  र. .तेरा लाख प नास हजार फ ) पे ा २२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,९१,६१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९४९     वषय मांक - १४८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१५/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/९/२०१६-१७ अ वये भाग .६१ दापोड  
एस.एम.एस. कॉलनी व दापोड  गावठाण प रसराम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 



64 
 

 
 

मे.भगवंत क शन एस जे जाधव िन.र. .१८,७५,०००/- (अ र  र. .अठरा लाख पं याह र 

फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,१६,१३४/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५०     वषय मांक - १४९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१४/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४९/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ 
कासारवाड   येथील रे वेलाईन या बाजूकड ल नाला बांधणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे 
जाधव िन.र. .२२,४६,४३१/- (अ र  र. . बावीस लाख शेहचाळ स हजार चारशे एकतीस फ ) पे ा 
२२.९९%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,१६,४७५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५१     वषय मांक - १५० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१३/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६८/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'जे' लॉक म ये कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी मे.भगवंत 
क शन एस जे जाधव िन.र. .२१,००,६९७/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे स या नव फ ) 
पे ा १७.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०८,९२१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९५२     वषय मांक - १५१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३१९/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/४२/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'ट ' लॉक म ये  कब ग बसवून फुटपाथ करणेकामी मे.िशवांक 
क शन िन.र. .२१,००,१०८/- (अ र  र. . एकवीस लाख एकशे आठ फ ) पे ा १७.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,०८,४१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५३     वषय मांक - १५२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३१०/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६७/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ मधील 
खराळवाड  उव रत भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणकेामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .२१,००,१६६/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,४५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५४     वषय मांक - १५३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०४/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१०३/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६२ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
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क शन िन.र. .२१,००,०००/- (अ र  र. .एकवीस लाख फ ) पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,२९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५५     वषय मांक - १५४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३३९/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/५४/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'एस' लॉक मधील साईट प या खड करण क न डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.ए.भोसले  िन.र. .१३,९७,२५७/- (अ र  र. .तेरा लाख स या नव हजार दोनशे स ाव न 

फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,२९,६८२/- 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 कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९५६     वषय मांक - १५५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३३८/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/६२/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ 
महा मा फुलेनगर मधील 'जे' लॉक मधील साईट प या खड करण क न डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.ए.भोसले िन.र. .२०,७८,५०७/- (अ र  र. .वीस लाख अ याह र पाचशे सात फ ) पे ा 
२३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,८०,४७३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१७९५७     वषय मांक - १५६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३०६/१६ द.२८/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २६/५६/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
दापोड  प रसरातील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .१०,५०,०००/- 
(अ र  र. . दहा लाख प नास हजार फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,९१,१४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १७९५८     वषय मांक - १५७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३४७/१६ द.०६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७४/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग . ४१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 

क शन िन.र. .१९,५९,४६१/- (अ र  एकोणीस लाख एकोणसाठ हजार चारशे एकस  फ ) 
पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,४९,६३३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७९५९     वषय मांक - १५८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी१/का व/१८०३/२०१६  

द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये आव यक असणारे तावात नमुद हाऊसमन व 
र ज टार ह  पदे दरमहा एक त मानधनावर ६ म ह याकर ता वतमानप ात जाह रात देऊन लेखी 
प र ा घेवुन पदे भरणेस व सदर पदांना अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस तसेच  आव यक 
उमेदवार न िमळालेस पुढ ल ६ मह ने कालावधीत सदर पदे Walk In interview ने भरणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९६०     वषय मांक - १५९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३०२/२०१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/३-२०१६-१७ अ वये िनगड  दापोड  

र याचे पंपर  चौक ते िनगड  पयत या र याचे हाँटिम स प दतीने दु ती करणे म.ेकृ णाई 
इ ा. ा.िल. िन.र. .२,८०,१०,३९६/- (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख दहा हजार तीनशे 
शहा णव फ ) पे ा  ९.८१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,६५,२५,७०५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९६१     वषय मांक - १६० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – उदयान 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४७१/२०१६ द.५/१०/२०१६ 
वषय - मनपाचे नानी पाक मासुळकर कॉलनी उ ानाम य े एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा  

 करणे  व बस वणेबाबत...  

वषय मांक १६०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक -१७९६२     वषय मांक - १६१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३०३/२०१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२-२०१६-१७ नािशक फाटा ते वाकड 
बीआरट एस र या लगत उ चतम ुतगती माग HCMTR र याचे े ाम ये सायकल ँक, 
जाँिगगं ँक, वृ ारोपण इ. व वध वकास कामे करणेकामी मे.एस.एस.साठे 
िन.र. .११,१८,५८,०७६/- (अ र  र. .अकरा कोट  अठरा लाख अ ठाव ण हजार शहाह र फ ) 
पे ा १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२६,५२,१५६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९६३     वषय मांक - १६२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३४/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२/१६-१७ भाग .४६ म ये न याने 
ता यात आलेले र ते WBM व BBM प दतीने र ते वकसीत करणेकामी  मे.  ब हरट दस 
िन.र. . ७०,०२,७५४/-  (अ र  र. .स र  लाख  दोन हजार सातशे चोप न ्फ )  पे ा २२.५१% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .५६,९७,७५६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९६४     वषय मांक - १६३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३३/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३६/२/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील वराज गाडन भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  
मे. पी.सी.सी.इं ा. ा.ली. िन.र. .१,२६,०५,०४२/- (अ र  र. .एक कोट  स वीस लाख पाच हजार 
बेचाळ स  फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .१,१९,११,७६५/-
 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९६५     वषय मांक - १६४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३१/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २१/४५/१६-१७ भाग . ४८ तापक र नगर, 

ीनगर 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  मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .१२,५९,८९३/-(अ र  र. . बारा 
लाख एकोणसाठ हजार आठशे या नो फ ) पे ा २६.५१% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,७२,१९०/- 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 करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७९६६     वषय मांक - १६५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३२/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८१/१६-१७ भाग .४८ म ये न याने 
ता यात येणारे र ते खड मु माचे करणेकामी  मे.ब हरट दस िन.र. . २१,००,०७४/-   (अ र  र. . 
एकवीस  लाख चौ-याह र फ ) पे ा २७.७२% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,९३,८३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१७९६७     वषय मांक - १६६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३०/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/३/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर खड मु म व बी.बी.एम. प तीने दु ती करणकेामी 
मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा २६.५१% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,६४,५८८/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९६८     वषय मांक - १६७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३८/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/२५/१६-१७ . .६ मोशी येथील 
ट .ड .आर.चे बद यात मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व बी.बी.एम. करणेकामी  
मे. ब हरट दस िन.र. .९८,२७,४४९/- (अ र  र. .अ ठया नो लाख स ावीस हजार चारशे 
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एकोणप नास फ ) पे ा ३१.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७१,०९,६६८/-   
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९६९     वषय मांक - १६८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य  
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३६/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/६३/१६-१७ भाग .६ धायरकरवाड  व 
डुडुळगाव प रसरात पे हंग लॉ स बस वणेकामी  मे.पी ए िशरोळे & क कशन 
िन.र. .४३,४२,०७९/- (अ र  र. . येचाळ स लाख बेचाळ स हजार एकोणऐंशी फ ) पे ा १९.००% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,९२,९३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९७०     वषय मांक - १६९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३५/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/५०/१६-१७ . .६ मोशी गट . २५१ ते 
३०४ ते देहु आळंद  र यापयतचा १८ मी. ं द चा ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी  मे. ब हरट 
दस िन.र. .७०,०२,६२०/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार सहाशे वीस फ ) पे ा २५.७८% 

कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .५४,५७,२१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

-------- 
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ठराव मांक -१७९७१     वषय मांक - १७० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३९/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/६२/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  मधील 
एम.आय.ड .सी प रसरात डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी  मे.राहूल क कशन 
िन.र. .३५,००,८३२/- (अ र  र. .प तीस लाख आठशे ब ीस  फ ) पे ा ९.९९% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ३३,०८,६५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 

बंधनकारक -राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९७२     वषय मांक - १७१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७३७/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/३२/१६-१७ भाग .४६ म ये 

ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.यशक असोिसएटस ् 

िन.र. .५६,०२,१०७/- (अ र  र. .छप न ्     लाख  दोन हजार एकशे सात  फ ) पे ा १९.१९% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. . ४७,५३,४१६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९७३     वषय मांक - १७२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६१/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३८/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड ,रानमळा हॉटेल प रसर व वामी ववेकानंद कॉलना प रसरातील र ता वकसीत 
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करणेकामी मे.ब हरट बदस, िन.र. .५३,३६,१३४/- (अ र ेप न लाख छ स हजार एकशे 
चौितस फ ) पे ा १६.८८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४६,५७,१६४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 ठराव मांक -१७९७४    वषय मांक - १७३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६५/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ कवळे-
मामुड  प रसरात टॉम वॉटर लाईन करणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी M/S.CHHOTELAL 

CHAUHAN िन.र. .४४,८१,६५६/-(अ र  र. .च वचेाळ स लाख ऐ याएंशी हजार सहासे छ प न 
फ )  पे ा २१.००%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ३७,१७,५३४/-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 घेणेस  मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९७५     वषय मांक - १७४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६३/१६ द.८/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/०१/२०१६-१७ अ वये 'अ' े ीय कायालयाचे 
काय े ात व वध कंप या या/मनपा या सेवावा ह या टाक यासाठ  खोदले या र याची दु ती 
करणेकामी M/S.SHREEGANESH CONSTRUCTION िन.र. .४,६६,८५,३२७/-(अ र  चार कोट  
सहास  लाख पं याऐंशी हजार ितनशे स ा वस फ ) पे ा १४.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र.  ४,१९,११,७५२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९७६     वषय मांक - १७५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६४/१६ द.१०/१०/२०१६ 
वषय - अ भागात व वध काय मांक रता व िनवडणुक वषयक कामांक रता मंडप यव था  

 करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १७५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक -१७९७७     वषय मांक - १७६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६२/१६ द.१०/१०/२०१६ 
वषय - भाग . २६ म ये डा वषयक कामे करणेबाबत... 

वषय मांक १७६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १७९७८     वषय मांक - १७७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१५१/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०३/२०१६-१७ अ वये भाग . २५ 
िचचंवड टेशन प रसरातील र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणकेामी M/S. Clincy 

Construction Pvt. Ltd. िन.र. .१७,७३,९२०/-(अ र  सतरा लाख याह र हजार नउशे वीस फ ) 
 पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,७१,६९८/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७९७९     वषय मांक - १७८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४९/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७९/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ म ये 
गु ारा, सायली कॉ ले स पर सर व वा हेकरवाड  गावठाण प रसरात खड मु म व बी.बी.एम. 
प दतीने र याचे चर, ॉस कट व ख डे भरणेकामी M/S.Anant Balkrushna 

Bahirat िन.र. .११,२०,३९७/-(अ र  अकरा लाख वीस हजार तीनशे स या णो फ ) पे ा 
२३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,०५,८४१/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८०     वषय मांक - १७९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१५३/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१२/२०१६-१७ अ वये भाग . २५ 
िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसरातील मधील र यांचे खड करण व डांबर करण करणेकामी  

M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. िन.र. .२३,२४,७४१/-(अ र  तेवीस लाख चोवीस हजार सातशे 
ए केचाळ स फ )  पे ा १०.२५ % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९०,७७८/-

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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१७९८१     वषय मांक - १८० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१५५/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४७/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील से. . २७, २७अ प रसरातील डांबर  र यांची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. िन.र. .११,१८,१८६/-(अ र अकरा लाख अठरा हजार एकशे 
याऐंशी फ )  पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १०,५३,७५१/-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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८२     वषय मांक - १८१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१५७/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१७/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील र याचे खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s.Clincy Construction Pvt Ltd. 
िन.र. .२३,२४,८३६/-(अ र  तेवीस लाख चोवीस हजार आठशे छ ीस फ )  पे ा १०.२५ % कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९०,८६७/-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 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८३     वषय मांक - १८२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – ब े य कायालय  
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब /ेलेखा/९/का व/५६८/२०१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/17/2016-17 अ वये (सन 
२०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह मधील ना यांची दु ती 
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करणेकामी मे.सरल इं जिनअस अ ड कॉ टर, िन.र. .7,86,542/- (अ र  र. .सात लाख, 
शहाऐंशी हजार, पाचशे बेचाळ स फ  ) पे ा -25.20% कमी मे. सरल इं जिनयस & कॉ ट या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८४     वषय मांक - १८३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७०/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२१/२०१६-१७ अ वये भाग . ५३ 
मधील गुड सॅमटन शाळेपासून सदगु  कॉलनीकडे जाणारा १८ मी.ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .१,७२,९८,१२३/- (अ र  र. .एक कोट  बहा र लाख अ या नव 
हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
र. .१,६२,९२,२३७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८५     वषय मांक - १८४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७१/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२७/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ मधील 
गोलांडे इ टेट व इतर भागात र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी 
कटार या िन.र. .३०,१६,५५१/- (अ र  र. .तीस लाख सोळा हजार पाचशे ए काव न फ ) पे ा 
१०.०६% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४८,७४०/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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



79 
 

 
 

ठराव मांक - १७९८६     वषय मांक - १८५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७२/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२४/२०१६-१७ अ वये   भाग . 52 

ताथवडे गावातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या 
िन.र. .३०,८१,२२०/-  (अ र  र. .तीस लाख ऐ याऐंशी हजार दोनशे वीस फ ) पे ा १०.०६% 
कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,०९,८१२/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८७     वषय मांक - १८६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७३/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१६/२०१६-१७. अ वये   भाग . ५३ 
वाकड म ये न याने ता यात येणा-या जागेनुसार वकास आराख यातील र ते वकसीत 
करणेकामी मे. ह  एम मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .१,८६,७४,१२४/-  (अ र  र. .एक कोट  
शहाऐंशी लाख चौ-याह र हजार एकशे चोवीस फ ) पे ा १०.०५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने र. .१,७६,३७,२४३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल -१३       ितकूल -०१ 
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक - १७९८८     वषय मांक - १८७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७४/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/११/२०१६-१७ अ वये थेरगाव िलंक २४ मी 
ड .पी. र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन. र. .६३,०२,३०५/- (अ र  र. . 
ेस  लाख दोन हजार तीनशे पाच फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 

दराने र. .५९,५१,७०८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९८९     वषय मांक - १८८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७५/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१५/२०१६-१७. अ वये   ताथवडे येथील 
र ते वकिसत करणेकामी मे. ह  एम मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .७०,०२,७३४/-  (अ र  
र. .स र लाख दोन हजार सातशे चौतीस फ ) पे ा १०.०५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने र. .६६,१३,९०७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -शत माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल -१३        ितकूल -०१ 
सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १७९९०     वषय मांक - १८९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७६/१६ द.१०/१०/२०१६ 
वषय - भाग . २४ मधील ा.रामकृ ण मोरे े ागृह येथील द नगर १२ मी सी.ड . वकची  

 उवर त कामे करणेबाबत... 
वषय मांक १८९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १७९९१     वषय मांक - १९० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७७/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/२२/२०१६-१७ अ वये  भाग .५३ मधील 
अंतगत र याचे डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन िन.र. .१,८६,७३,८८८/- (अ र  
र. .एक कोट  याऐंशी लाख याह र हजार आठशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा १०.०५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .१,७६,३७,०२०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९९२     वषय मांक - १९१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/२७८/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१३/२०१६-१७ अ वये भाग . २४ मधील 
सुदशननगर व इतर भागात र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र 
कं शन िन.र. .३०,१६,५५१/- (अ र  र. .तीस लाख सोळाहजार पाचशे ए काव न फ ) पे ा 
१०.१५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .२८,४५,८९०/-पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९९३     वषय मांक - १९२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५९/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/8 /2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत वॉड .६४ दापोड -बोपखेल मधील िस ाथनगर, गुलाबनगर व उव रत 
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प रसरात  मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा  करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION 

िन.र. .37,47,363/-(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Seven Thousand Three Hundred Sixty 

Three Only)  पे ा 12.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,51,940/- 

पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दरा म ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१७९९४     वषय मांक - १९३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५८/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/25/2016-17 अ वये भाग .२४ मधील 
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी  M/s.SANJAY CONTRACTOR  िन.र. .35,00,716/-(Rupees Thirty Five Lakh(s) 

Seven Hundred Sixteen Only) पे ा 8.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
33,81,324/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक   दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९९५     वषय मांक - १९४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११६०/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/134 /2016-17अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१३ िनगड  गावठाण, साईनाथनगर प रसरात भुयार  गटर 
निलका टाकणेकामी M/s. SURAJ CONTRACTOR िन.र. .44,99,887/- (Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Eight Hundred Eighty Seven Only) पे ा १२.५०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 41,34,271/-पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दरा म 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. 

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

ठराव मांक -१७९९६     वषय मांक - १९५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११६१/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/83/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु द करण 
क ांतगत भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान मधील प रसरातील जु या व खराब झाले या 
जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s SURAJ CONTRACTOR िन.र. .30,00,000/- 
(Rupees Thirty Lakh(s) Only)  पे ा १०.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 

पये 28,19,250/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १७९९७     वषय मांक - १९६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५६/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/34/2016-17 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ पीनगर प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका 
टाकणेकामी M/s.VISHAL CIVIL CONTRATOR   िन.र. . 37,49,549/- (Rupees Thirty Seven 

Lakh(s) Forty Nine Thousand Five Hundred Forty Nine Only) पे ा 16.00 % कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 33,07,102 /-पयत काम क न घेणेस  तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १७९९८     वषय मांक - १९७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.सह.शहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/११६३/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/5/2016-17 अ वये कासारवा़ड  

मलशु द करण क ातंगत भाग .३० च पाणी वसाहतीमधील राधाकृ ण कॉलनी व इतर भागात 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/s.KAPIL CONSTRUCTION  िन.र. .22,49,983/-  (अ र  
र. .बावीस लाख एकोण प नास हजार नऊशे याऐंशी पये) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .19,37,235 /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १७९९९     वषय मांक - १९८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५३/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/151/2016-17 अ वये वॉड .६४ दापोड -
बोपखेल येथील  रामनगर, गणेशनगर, बोपखेल गावठाण व इतर  प रसरात  मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/s.G.R. MANGODEKAR  िन.र. .29,99,959/- (Rupees 

Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Nine Only) पे ा 10.30% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 28,25,511/-  पयत काम क न घेणेसतसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८०००     वषय मांक - १९९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५५/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/13/2016-17 अ वये िचंचवड व आकुड  
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२६ काळभोरनगर पर सरामधील  महा मा फुल ेनगर,  जय 
म हारनगर, काळभोरनगर झोपडप ट  प रसराम ये जलिन:सारण निलका टाकणे व इतर 
जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/S.VENKATESHWARA CONSTRUCTION 
िन.र. .59,99,986/- (Rupees Fifty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty 

Six Only) पे ा  10.08% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 56,64,947/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००१     वषय मांक - २०० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५७/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/72/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु दकरण क ातगत भाग .११ यमुनानगर प रसरात आव यकते नुसार भुयार  गटर 
निलका टाकणेकामी  M/s.VISHAL CIVIL CONTRATOR िन.र. .44,99,793/- (Rupees Forty 

Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred Ninety Three Only)  पे ा ११.५०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 41,81,433 /- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

 
 
 
 



86 
 

 
 

ठराव मांक - १८००२     वषय मांक - २०१ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७३७/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/51/2016-17 अ वये फ े य 
कायालयांतगत साने चौक ते िचखली चौक या र यांच े डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .56,00,056/-(अ र  र. .छप न लाख छप न पये फ ) पे ा 10.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .52,86,173/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८००३     वषय मांक - २०२ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७३६/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/122/2016-17 अ वये भाग .३ िचखली 
धमराजनगर व बगव ती व इतर ठकाणी र ते वकसीत करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .55,83,845/- (अ र  र. .पं चाव न लाख याऐंशी हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .52,70,870/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००४     वषय मांक - २०३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७३५/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/151/2016-17अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर येथील BSNL ह मधून टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .42,01,671/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए काह र फ ) पे ा 26.00% 
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कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .32,64,698/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००५     वषय मांक - २०४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७३४/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/150/2016-17 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर मधील ता हाणेव ती मधील सोसाय यांचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.मोहनलाल   मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .70,02,294/- (अ र  र. .स र लाख 
दोन हजार  दोनशे चौ-या नव फ ) पे ा 10.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .66,11,286/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००६     वषय मांक - २०५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७३३/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/13/2016-17 अ वये भाग .63 कासारवाड  
येथील मशानभूमीचे नुतणीकरण करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .71,84,541/-(अ र  
र. .ए काह र लाख चौ-याऐंशी हजार पाचशे ए केचाळ स फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .67,89,391/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८००७     वषय मांक - २०६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१५९/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/६५/२०१६-१७ अ वये भाग . १७ 
मधील से. .२८ व ए.ड .सी. प रसरातील डांबर  र यांची देखभाल  दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.Clincy Construction Pvt Ltd., िन.र. .११,१८,१८६/- (अ र  र. .अकरा लाख अठरा हजार 
एकशे शहाऐंशी फ ) पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५३,७५१/- 
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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००८     वषय मांक - २०७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/९७/१६ द.२१/०९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७७/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s.Deepali Construction िन.र. . १३,८६,८१५/-

(अ र  र. .तेरा लाख याऐंशी हजार आठशे पंधरा फ )  पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. . ११,७९,४८६/- 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 अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८००९     वषय मांक - २०८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/९४/१६ द.२१/०९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/७५/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 
म ये पे ह ंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. दु तीची कामे करणेकामी M/s. Deepali Construction 
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िन.र. .१३,३०,६७१/- (अ र  तेरा लाख तीस हजार सहाशे ए काह र फ ) पे ा १९.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,३१,७३६/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०१०     वषय मांक - २०९ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४४/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .१६ भालेराव 
हॉ पीटल नाला ते गु देव नगर, गंगानगर, रे वे लाईन ना यालगत िसमांिभत बांधणे व दु ती 
करणेकामी M/s. R.G.Magalwedhekar  िन.र. .  २३,२४,९०९/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस हजार 
नऊशे नऊ फ )  पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १९,७७,३३५/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०११     वषय मांक - २१० 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४३/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .१६ आकुड  
गावठाण प रसरात पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.R.G. Magalwedhekar 
िन.र. .२३,२४,६५१/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस हजार सहाशे ए काव न फ )  पे ा २२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १९,०३,८८९/- 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 अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८०१२     वषय मांक - २११ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४८/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४८/२०१६-१७ अ वये भाग .२७ म ये 
गितरोधक, झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
M/s.S.M.Construction िन.र. . १६.६१,६९८/-(अ र  र. .सोळा लाख एकस  हजार सहाशे 
अ या णव फ ) पे ा २०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १३,९१,४६४/- 
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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८०१३     वषय मांक - २१२ 

दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४७/१६ द.०६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२०/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 
काळभोरनगर प रसरातील र यांचे खड करण व डांबर करण करणेकामी M/s.Shreeganesh 

Construction िन.र. . २३,२४,९१६/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार नऊशे सोळा फ ) 
पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९४,६०४/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०१४     वषय मांक - २१३ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१४६/१६ द.६/१०/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/१३/२०१६-१७ अ वये भाग .८ 
व ानगर रामनगर प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s.Sachin Shamrao Dhekane & 
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Associates िन.र. .२३,२४,६१३/-(अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा फ )  पे ा 
१०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९६,७५९/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८०१५     वषय मांक - २१४ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१००/१६ द.२१/९/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १७/३४/२०१६-१७ अ वये  भाग . १७ संत 
तुकाराम उ ान येथील र ता दुभाजक, गितरोधक, पादचार  माग,फुटपाथ, क बग रंग वणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Prakash Contractor िन.र. . २१,००,६४१/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
सहाशे ए केचाळ स फ )  पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१८,५२,७६५/- 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 अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८०१६     वषय मांक - २१५ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक –मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक –मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/१०१/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५३/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील अंतगत र यांवर थम ला ट पट करणे व मे डयन माकर बस वणेकामी        
मे. ह .ए.झ बाडे िन.र. .२७,९५,२९२/- (अ र  र. .स ावीस लाख पं या नव हजार दोनशे 
या नव फ ) पे ा १८.९१%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२३,८०,०३७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८०१७     वषय मांक - २१६ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक –मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/१६०/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६१/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ म ये 
कवळे-मामुड  भागातील ड .पी.र त ्  वकिसत करणेकामी मे.ब हरट दस, िन.र. .६२,९९,८२४/- 

(अ र  र. .बास  लाख न या णव हजार आठशे चोवीस फ ) पे ा १८.८८%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५३,६५,९३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०१८     वषय मांक - २१७ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७३१/१६ द.७/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/८४/२०१६-१७ अ वये भाग .११ 
यमुनानगर वेणीनगर चौकातील मोकळया जागे या िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.झंुजार क शन, िन.र. .४६,१९,०५२/- (अ र  र. .सेहेचाळास लाख एकोणीस 
हजार बाव न  फ ) पे ा २६.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३५,८६,५७८/-

 पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८०१९     वषय मांक - २१८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – जलिन:सारण 
सूचक – मा.जािलंदर िशंदे    अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/११५४/१६ द.१०/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१४०/२०१६-१७ अ वये कासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३९ संत तुकारामनगरमधील ययाती सोसा. प रसरात व 
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उव रत ठकाणी मलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर, 
िन.र. .३७,४९,९८२/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे याऐंशी फ ) पे ा 
१५.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३३,४६,८५९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

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

 

ठराव मांक-१८०२०      वषय मांक -२१९ 
दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  

ब भागातील सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .१४,००,०००/-) 

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

ठराव मांक –१८०२१      वषय मांक – २२० 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 “क” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील तावात नमूद माणे 
कामां या तरतुद म ये वाढ/घट क न बदल करणेस मा यता दे यात येत आहे.               

(वाढ/घट र. .४,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१८०२२      वषय मांक – २२१ 
दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 “क” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील तावात नमूद माणे 
कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे. (वाढ/घट र. .१,४०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक –१८०२३      वषय मांक – २२२ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 “ड” भाग व “ड” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील तावात 
नमूद माणे भांडवली कामां या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.   

                      (वाढ/घट र. .१४,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१८०२४      वषय मांक – २२३ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ- े ीय कायालय, आरो य वभागाकडे कटकनाशक 
ितबंधक उपायोजनेअंतगत औ णक धुर करण कामकाजासाठ  िन वदा नोट स . ३/२०१४-१५ 

नुसार पा  ठेकेदार म.ेजग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया दत, थेरगांव 
यांचेकडून द.१/१०/२०१५ पासून र. .७१०/- ित दन ितवाहन या मा य दराने (िन वदा दर 
र. .८८०/- ित दन ितवाहन पे ा १९.०३ ट के कमी) ३ चाक  ३ र ा भा याने उपल ध 
करणेत आले या आहेत. सदरचे कामाची मुदत दनांक ३०/९/२०१६ रोजी संपत आहे. 
वभागाकडून सदर कामाची िन वदा कायवाह  सु  आहे. कामाची िनकड वचारात घेता मे. 
जग नाथ म हला वयंरोजगार सेवा सह. सं था मया दत, थेरगांव यांचे कामास उपरो  मा य 
िन वदा दराने दनांक १/१०/२०१६ पासून ितन म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयतचे 
कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१८०२५      वषय मांक – २२४ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 “क” भाग व “क” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील भांडवली व 
प-अंदाजप क वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता 
दे यात येत आहे.             (वाढ/घट र. . ३२,५०,०००/-)   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
-------- 
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ठराव मांक –१८०२६      वषय मांक – २२५ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभाग, पाणी पुरवठा वभाग, जल व मल 
िन:सारण वभाग, जु या इमारतीचे चरल ऑड ट, झोपडप ट  पुनवसन वभागांतगत होणा-या 
व वध कामासाठ  चरल इं जिनअर व क प यव थापन स लागार (पीएमसी) हणून 
मे. वकास इं डया क स टंग ा.िल., यांची महापािलके या पॅनलवर िनयु  कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१८०२७      वषय मांक – २२६ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मऔभा/ं१/का व/२०२/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस के या माणे- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागाअंतगत दवाखाने/ णालया क रता आव यक 
असणारे  औषध/े सा ह य खरेद कामी दोन वषाक रता माग वणेत आले या ई िन वदा .२/२०१६-
१८ मधील (Allopathic Medicine Purchase 2/1, Surgical Item Purchase 2/2, Ayurvedic Medicine 

Purchase 2/3, Dental Item Purchase 2/4) िन वदा ा  लघु म दरास मुळ अंदा जत रकमे या 
४.९४% कमी व िन वदाधारकांकडुन सन २०१६-१८ या आिथक वषाक रता तावासोबतचे प  क 
नुसार करारनामा क न अनामत र कम घेणेस व सन २०१६-१७ या आिथक वषात 
औषध/ेसा ह य खरेद कामी  येणारे र. .२ कोट च ेखचास मा यता देणे बाबत वचार करणे.   

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

ठराव मांक –१८०२८      वषय मांक – २२७ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.कैलासभाऊ थोपटे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील लोकसं या व या अनुषंगाने उपल ध 
असलेले अ नधा य वतरण वभागाकड ल अिधकार /कमचार  सं था यांचा वचार करता पंपर  
िचंचवड शहरातील िशधाप कांबाबत न वन/दुबार िशधाप का देणे तसेच िशधाप कां या 
अनुषंगाने इतर बदल करणेसाठ  तसेच जातीचे दाखले, उ प नाचे दाखले, वय अिधवास रा ीय व 
दाखले व महापािलकेची नागर  सु वधा अंतगत अज वकृती करणे इतर शासक य कामे महा ई 
सेवा कंपनीचे अिधकृत क ामाफत शासनाने िन त केलेले शु क आका न अज वीकारणे व 
पुढ ल कायवाह साठ  पाठ वणे तसेच कायवाह  पुण झा यानंतर तयार िशधाप का व दाखले 
अजदारास वह त मुदतीत उपल ध क न देणे इ. कामासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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इमारतीम ये महा-ई-सेवा क  नस यामुळे नाग रकांची गैरसोय होत आहे. यामुळे महापािलके या 
मु य कायालयाम ये भूमी जंदगी वभागामाफत िशवश  वयंजरोजगार सं थेस अट  व 
शत नुसार यांचा पुवानुभव वचारात घेता यांना पाच वष कालावधीक रता मनपा या अट  
शत नुसार चाल व यास देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –१८०२९      वषय मांक – २२८ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 “ड” मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अथसंक पातील ड मु यालयातील वशेष योजना 
वषयक कामां या तावात नमूदके या माणे तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता दे यात 
येत आहे.                                                                                        (वाढ/घट र. .३७,००,०००/-)   

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

ठराव मांक –१८०३०      वषय मांक – २२९ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणेकामी तावात नमूद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.   

                                                                                                              (वाढ/घट र. .३,५०,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१८०३१      वषय मांक – २३० 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणेकामी तावात नमूद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.   

                                                                                                               (वाढ/घट र. .९,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
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ठराव मांक –१८०३२      वषय मांक – २३१ 
दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 
करणेकामी तावात नमूद माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.   

   (वाढ/घट र. .६,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक –१८०३३      वषय मांक – २३२ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव -  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामांना तावात 
नमूद माणे वाढ/घट करणेस मा यता दे यात येत आहे.    (वाढ/घट र. .४५,००,०००/-)   

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

ठराव मांक –१८०३४      वषय मांक – २३३ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव -  
 स य थतीत थेरगांव भाग .५० म ये गावठाण येथील ीछ पती िशवाजी महाराज 
पुत यास मेघडंबर  करणे (िन वदा . ४१/०२-२०१५-१६) चे काम चालु आहे. भाग .५१ म ये 
नुकताच नागुभाऊ गतीराम बारणे मनपा शाळेत कै. नागुभाऊ गतीराम बारणे यांचा अधाकृती 
पुतळा बस वणेत आला आहे. सदर पुत याचे पा व य आ ण मांग य राखणेसाठ  मेघडंबर  करणे 
आव यक आहे. तर  सदर पुत यासाठ  मेघडंबर  करणेसाठ  अंदाज ५ लाख एवढा खच वाढ व 
होणार आहे.तर  थेरगाव भाग . ५० म ये गावठाण येथील ीछ पती िशवाजी महाराज 
पुत यास मेघडंबर  करणे (िन वदा .४१/०२-२०१५-१६) चे कामातून भाग .५१ म ये 
कै.नागुभाऊ गतीराम बारणे पुत यास मेघडंबर  करणे व यासाठ  होणारा वाढ व खच अंदाजे 
र. . ५ लाखास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१८०३५      वषय मांक – २३४ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके  

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती ठराव . १६१५१, द. ०६/०५/२०१६ म ये वषयप ातील खालील 
मजकूर समा व  क न घेवून खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 “ शासन वभागाकड ल आदेश . शा/२/का व/८३७/१५, द. १३/१०/१५ अ वये 
संगणक अिधकार  यांना मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांना सहा यक आयु  यांचा दजा 
दे यात आलेला आहे तसेच शासन वभागाकड ल प  . शा/२/का व/१९१/१६, द. 
०१/०४/१६ अ वये सदर पदास वाहन यव था दे याबाबत कळ वले आहे. मा. आयु  सो. यांनी 
सदर पदास तूत वाहन दे यास मा यता दलेली आहे. शासन िनणय . वाहन २०१४/ . . 
९/१४/ विनयम द ४ ऑग ट २०१४ वाहन खरेद स ६ लाखापयतची मयादा दलेली आहे. 
यानुसार मे. पंड त ऑटोमोट ह, पंपर  यांचे कोटेशन . ४३२३, द. २२/०४/१६ नुसार TATA 

TIAGO X2 1.05 D COLOUR WHITE या कारची सव करास हत र कम ५,७२,९००/- (अ र  
र. .पाच लाख बहा र हजार नऊशे फ ) इतक  होत आहे. सदरचे वाहन मे. पंड त ऑटोमो ट ह, 
पंपर  यांचेकडून थेट प दतीने खरेद  करणेकामी आगाऊ र कम ५,७२,९००/- अदा करणेस व 
य  वाहन ता यात िमळेपयत व वध देय कराम ये वाढ दली तर सदरचे वाढ व खचास 

मा यता तसेच येणारा खच कायशाळा वभागाकड ल “वाहन खरेद ” या लेखाशीषा मधून खच  
टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०३६      वषय मांक – २३५ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक-मा.सुमन नेटके  

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव- 
सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क े ीय कायालयातील तरतुद म ये तावात 

नमूद माणे फेरबदल  करणेस मा यता दे यात येत आहे.          (वाढ/घट–र. .६०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १८०३७     वषय मांक – २३६ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
मे.सुिनल पाट ल अँड असो., पुणे यांनी खाजगी व शास कय े ात मो या माणात 

वा तु वशारद हणुन उ लेखिनय क प केले आहेत, यांचे या े ातील योगदान पाहता, यांची 
म.न.पा. या व वध लपांक रता उपयोग होणेचे ीने यांची म.न.पा. या आ कटे ट 
पॅनेलवर नेमणुक कर यास तसेच ाथिमक या यांना मोरवाड  येथील स ह .१५०,१५१ येथे 
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कला डा सभागृह उभारणे या क पाक रता वा तु वशारद हणुन नेमणुक कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.  

तसेच या लपाक रता वा तु वशारद हणुन मे. पी.के. दास अँड असो. यांची नेमणुक 
कर यात आली होती, यांची नेमणुक र  क न यांचे जागी मे. सुिनल पाट ल अँड असो. , पुणे 
यांची मोरवाड  येथील स ह . १५०, १५१ येथे कला डा सभागृह उभारणे या क पाक रता 
नेमणुक कर यास मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट–र. .२५,६०,०००/-)   

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

ठराव मांक – १८०३८     वषय मांक – २३७ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक-मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/२/का व/३५९/२०१६ द.१०/१०/२०१६ 

     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -    

मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगृह यांचे े फळ ५९० चौ.फु. ह  
िमळकत नगररचा वभागाने पाच वषासाठ  ठरवून दलेला िलजदर र. .२१६०/- ती चौ.फु. नुसार 
येणार  िलज र. .१२,७४,८१०/- माणे ५ वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा सुचना . ८/२०१६ 
िस द कर यात आले होते. सदरकामी ७ िन वदा ा  झा या असुन सव िन वदा पा  ठरले या 

आहेत. सदरकामी िन वदा मधील सव च दर र. .२७,२५,२५०/- हा मे.साईसेवा एंटर ायजेस  
ी. सुरेश नामदेव ढवळे यांनी दर सादर केला आहे. मे.साईसेवा एंटर ायजेस ी सुरेश नामदेव 

ढवळे या िन वदाधारकांची िन वदा ह  िन वदा दरापे ा ११३.७७% जा त (र कम पये 
२७,२५,२५०/- (अ र  र कम पये स ा वस लाख पंच वस हजार दोनशे प नास फ )  दराची 
व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  लीजदराने देणेकामी मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता सदर ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १८०३९    वषय मांक – २३८ 

दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग-यशवंतराव च हाण मृती णालय  

सुचक – मा.संपत पवार    अनुमोदक-मा.धनंजय आ हाट 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/८२५/२०१६ द.१४/१०/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागा अंतगत णवा हका व भोसर  
णवा हका वभागासाठ  वाहनचालक पदांची दरमहा एक ीत मानधनावर ६ म हने कालावधीसाठ  

द. ०२/०३/२०१६ रोजीचे आदेशा वये ता पुर या व पात नेमणूका करणेत आले या आहेत.  
 सदर आदेशा वये मानधनावर नेमणूक देणेत आले या उमेदवाराचा सेवा कालावधी अनु मे 
द. ०१/०९/२०१६ रोजी संपत आहे.  
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 सदर आदेशा वये मानधनावर नेमणूक करणेत आले या उमेदवारांची मुदत द. 
०१/०९/२०१६ रोजी संपणार अस याने न याने मानधनावर वाहनचालक भरणेक रता वतमान 
प ात जा हरात िस द क न भरती या कर याची कायवाह  चालू आहे. याक रता एक ते 
दोन म ह याचा कालावधी लागणार आहे. तथा प, वै क य वभागाअंतगत भोसर  णालय हा 
अ याव यक वभाग अस याने व णवा हका वभागाचे कामकाजाम ये अडथळा येऊ नये 
हणून स थतीत कायरत असले या मानधनावर ल वाहनचालक यांना एक दवस सेवा खंड त 

क न ३ म हने मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  
 णालयीन कामकाजाचे आव यकतेनुसार खालील उमेदवाराला मानधनावर ल िनयु चा 
कालावधी संपु ात आले या दनांकापासून थम १ दवस मानधनावर ल सेवा खंड त क न यांना 
पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  व हत केले या एक ीत मानधनावर िनयु  देणे आव यक आहे.  
 याबाबत तपिशल खालील माणे  
अ. .  उमेदवाराचे नाव  िनयु चे 

पदनाम  

नेमणुक चे 
ठकाण  

कालावधी 
संप याचा 
दनांक  

मुदतवाढ चा 
कालावधी  

१ ी.नाणेकर आनंदा 
यशवंत 

वाहन चालक  भोसर  
णालय  

०१/०९/२०१६ ०३/०९/२०१६ 
ते 
०२/१२/२०१६ 

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भोसर  णालयाम ये णालयीन अ याव यक 

सेवेम ये अडथळा येऊ नये याकर ता उपरो  उमेदवाराला यांचे नावापुढे नमुद केले या पदावर व 
नमुद मानधनावर १ दवस सेवा खंड त क न यांना पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ 
देणेकामी (०३/०९/२०१६ ते ०२/१२/२०१६) मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०४०     वषय मांक – २३९ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
 मा. थायी सिमती सभा ठराव . १५३५४, द. २६/०२/२०१६ म ये ड े ीय 
काय े ामधील कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे करणेकामी िन वदा माग व यात आ या 
हो या यास अनुस न ठेकेदार मे. जय गणेश एंटर ायजेस याकामी मोशी कचरा डेपोसाठ  
सुधा रत दर ती वाहन दोन खेपासाठ  र. . ४४५०/- व भोसर  कचरा डेपोसाठ  ती वाहन दोन 
खेपासाठ  र. . ४२५०/- असा दर ा  झाला असून सदरचे दर लघु म अस याने वकृत 
करणेत आले आहे. तथा प आरो य ड े य कायालया या आव यकतेनुसार लागणा-या ९ 
गा यांसाठ  होणारा खच र. . १,४६,१८,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  व शत स अिधन राहून मे.जय गणेश एंटर ायजेस या ठेकेदारांबरोबर करारनामा 
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क न घेणेकामी तसेच ९ गा यांसाठ  होणारा अपे त खच र. . १,४६,१८,२५०/- या रकमेसह 
दु ती करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १८०४१     वषय मांक – २४० 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 

करणे कामी तावात नमूद माणे तरतुद म ये वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

    (वाढ/घट–१०,००,०००/-)   

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

ठराव मांक – १८०४२     वषय मांक – २४१ 
दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये वकास कामे 

करणे कामी तरतुद म ये तावात नमूद माणे वग करण करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

    (वाढ/घट–३०,००,०००/-)   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक – १८०४३     वषय मांक – २४२ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 

तरतुद स वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (र. .८,००,०००/- ) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

-------- 
ठराव मांक – १८०४४     वषय मांक – २४३ 

दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ:-मा.वैशाली जवळकर,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 

तरतुद स वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   (र. .९७,७५,०००/- ) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव मांक – १८०४५     वषय मांक – २४४ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७३/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २०/३०/१६-१७ अ वये भाग . १ पीनगर 
येथे करकोळ देखभाल दु तीची काम करणेकामी मे. बारणे क शन िन.र. . १४,००,५५८/- 
(अ र  चौदा लाख पाचशे अठाव न फ ) पे ा ३३.०० %  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,८५,२९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०४६     वषय मांक – २४५ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७०/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५२/१६-१७ अ वये भाग .१ पीनगर 
पीनगर येथील ीराम हौ.सोसा. िशवशंभो हौ.सोसा.सर वती हौ.सोसा. येथे कॉ ंट पे ह ंग लॉक 

बस वणे कामी मे.सांडभोर क शन िन.र. .२३,३३,४५६/- (अ र  तेवीस लाख तेहतीस हजार 
चारशे फ ) पे ा ३३.००%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४१,५८६/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०४७     वषय मांक – २४६ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

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

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६९/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/९४/१६-१७ अ वये भाग . १ पीनगर 
पीनगर तळवडे थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसांडभोर क शन िन.र. .१९,६०,६५२/- 
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(अ र  एकोणीस लाख साठ हजार सहाशे बाव न फ ) पे ा ३३.०० %  कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,७९,३१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०४८     वषय मांक – २४७ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.       अनुमोदक-मा. 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६८/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २०/१०९/१६-१७ अ वये भाग . १ 
योतीबा नगर सोनवणे व ती भागाच कॉ ंट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.बारणे क शन 

िन.र. .१३,९९,६७९/-(अ र  तेरा लाख न या नव सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा ३३.०० %  कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,८४,६७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०४९     वषय मांक – २४८ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक-मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३६७/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१४६/१६-१७ अ वये भाग . १बाठेव ती 
मधील र ते खड  मु माचे करणेकामी  मे. बारणे क शन िन.र. . १४,००,४४४/- (अ र  
चौदा लाख चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा ३३.००%  कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,८५,२१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव मांक – १८०५०     वषय मांक – २४९ 

दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय 

सुचक – मा.नारायण ब हरावडे    अनुमोदक-मा.अिमना पानसरे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७१/१६ द.१४/१०/२०१६ 

     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . २०/८०/१६-१७ अ वये भाग . तळवडे 
गावठाण व बाठेव ती येथे कॉ ंट पे ह ंग लॉक काम करणे कामी  मे. बारणे क शन 
िन.र. .१३,९९,६७९/- (अ र  तेरा लाख न या णव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा ३३.००%  
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .९,८४,६७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १८०५१     वषय मांक – २५० 
दनांक – १५/१०/२०१६      वभाग- थाप य 

सुचक - मा.अिनता तापक र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ- मा.शहर अिभयंता यांचेकड ल जा. . था/िन/फ-मु य/३७२/१६ द.१४/१०/२०१६    
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१६३/२०१६-१७ अ वये, .क.१ तळवडे 
पीनगर मधील शाळे इमारतींची करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी  मे.बारणे क ं शन  

िनवीदा र. .१३,९९,८०३ /- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार आठशे तीन फ ) पे ा 
३३.०० % कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,८४,७६१/- 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 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १८०५२     वषय मांक – २५१ 
दनांक – १५/१०/२०१६       
सुचक - मा.वैशाली जवळकर                        अनुमोदक – मा. शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.वैशाली जवळकर व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
 सन २०१६-१७ या अंदाजप कामधील झोिनपु वकास कामा या तरतुद ंम ये तावात 
नमुद माणे वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  (वाढ/घट र. .४,७०,०००/-) 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १८०५३     वषय मांक – २५२ 
दनांक – १५/१०/२०१६      
सुचक - मा. वैशाली जवळकर                        अनुमोदक – मा. शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.वैशाली जवळकर व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
 सन २०१६-१७ या अथसंक पातील  ड  भाग व  ड  मु यालयातील भांडवली, महसुली व 
वशेष योजना वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट क न फेरबदल        
करणेस मा यता देणेत येत आहे.     (वाढ/घट र. .३९,५०,०००/-)   
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १८०५४     वषय मांक – २५३ 
दनांक – १५/१०/२०१६       
सुचक - मा. वैशाली जवळकर                        अनुमोदक – मा. शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.वैशाली जवळकर व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
    महानगरपािलके या  सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे तरतुद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.    (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-)     

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

ठराव मांक – १८०५५     वषय मांक – २५४ 
दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- थाप य 

सुचक - मा. कैलास थोपटे                           अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/फ-मु य/७४७/१६ द.१५/१०/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/४/२०१६-१७ अ वये, अ णासाहेब मगर 
टेड यम येथे डा संकुल उभारणे (बा केट बॉल, लॉन टेनीस कोट व इतर मैदानी खेळ) कामी  

मे.एस.एस.साठे िनवीदा र. .३,१५,१२,६०५/- (अ र  र. .तीन कोट  पंधरा लाख बारा हजार सहाशे 
पाच फ ) पे ा १२.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,८९,१९,११८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – १८०५६     वषय मांक – २५५ 
दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- थाप य 

सुचक - मा. कैलास थोपटे                           अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . था/िन/फ-मु य/७४८/१६ द.१५/१०/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/१/२०१६-१७ अ वये, अ णासाहेब मगर टेड यम 
येथे डा े क गॅलर  बांधणे, हॉ टेल ब ड ंग बांधणे व मैदाने वकसीत करणेकामी  
मे.एस.एस.साठे िनवीदा र. .३,१५,१२,६०५/- (अ र  र. .तीन कोट  पंधरा लाख बारा हजार सहाशे 
पाच फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,७७,९४,११८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १८०५७     वषय मांक – २५६ 
दनांक – १५/१०/२०१६            
सुचक - मा. वैशाली जवळकर                        अनुमोदक – मा. शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.वैशाली जवळकर व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
       क  मु यालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे 
कामा या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .९,५०,०००/-)     
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १८०५८     वषय मांक – २५७ 
दनांक – १५/१०/२०१६       
सुचक - मा. वैशाली जवळकर                        अनुमोदक – मा. शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.वैशाली जवळकर व मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव- 
    महानगरपािलके या  सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 
िन वदा िस द करणेक रता तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.(वाढ/घट र. .११,००,०००/-)     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – १८०५९     वषय मांक – २५८ 
दनांक – १५/१०/२०१६       
सुचक - मा. वमल काळे                             अनुमोदक – मा. कैलास थोपटे 
संदभ- मा. वमल काळे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
 िन वदा नो. . १८/१४/२०१४-१५ नुसार जल ेञ .ड/१ ते ८ पा या या टाक वर ल 
वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  प दतीने मजुर पुर वणेचे काम म.ेशुभम उदयोग यांचेमाफत चालू 
असून िन वदा र कम नो हबर २०१६ अखेरपयत पुरणार अस याने आ ण नवीन िन वदा या 
चालू असलेने व पयायी यव था उपल ध नस याने व मे.शुभम उदयोग यांचा कामाचा अनुभव 
चांगला अस याने पाणीपुरवठा व कळ त होवू नये हणून िनवीदे या मंजूर दरानेच  नवीन 
ठेकेदार िनयु  हो यापयत कंवा सहा मह ने यापैक  जे पह ले होईल तोपयत मुदतवाढ दे यास व 
यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे (अंदाजे खच र. . १६,००,०००/-)             

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

ठराव मांक – १८०६०     वषय मांक – २५९ 
दनांक – १५/१०/२०१६            
सुचक - मा. वमल काळे                             अनुमोदक – मा. कैलास थोपटे 
संदभ- मा. वमल काळे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
 िन वदा नो. . १८/०१/२०१४-१५ नुसार जल ेञ .ड /१/२, ड/३, ड/४ अंतगत हॉ ह 
ऑपरेशन करणेकामी मजुर कमचार  पुर वणेचे काम मे.शुभम उदयोग यांचेमाफत चालू असून 
िन वदा र कम नो हबर २०१६ अखेरपयत पुरणार अस याने आ ण नवीन िन वदा या चालू 
असलेने व पयायी यव था उपल ध नस याने व मे. शुभम उदयोग यांचा कामाचा अनुभव 
चांगला अस याने पाणीपुरवठा व कळ त होवू नये हणून िनवीदे या मंजूर दरानेच  नवीन 
ठेकेदार िनयु  हो यापयत कंवा सहा मह ने यापैक  जे पह ले होईल तोपयत मुदतवाढ दे यास व 
यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे (अंदाजे खच र. . २६,००,०००/-)             

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

ठराव मांक – १८०६१     वषय मांक – २६० 
दनांक – १५/१०/२०१६       
सुचक - मा. वमल काळे                             अनुमोदक – मा. कैलास थोपटे 
संदभ- मा. वमल काळे व मा.कैलास थोपटे यांचा ताव- 
 िन वदा नो. . ३/३/२०१५-१६ नुसार पंपर  िचचवड महानगरपािलके या ‘क’ व ‘इ’ 
ेञीय कायालयातंगत मनपा ाथिमक शाळा व मनपा मा यिमक वदयालय व प रसराचे 

दैनं दन साफसफाई व व छतेकामी खाजगी कारणा दारे कमान वेतनदरानुसार कामगार (सफाई 
सा ह य खचासह) उपल ध क न देणेचे काम मे.शुभम उदयोग यांचेमाफत सं टबर २०१६ 
अखेरपयत सु  होते. सदरचे काम स टबर २०१६ ला संपले आहे. नवीन िन वदा या चालू 
असलेने व पयायी यव था उपल ध नस याने व मे. शुभम उदयोग यांचा कामाचा अनुभव 
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चांगला अस याने िनवीदे या मंजूर दरानेच  नवीन ठेकेदार िनयु  हो यापयत मुदतवाढ दे यास 
व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.       
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – १८०६२     वषय मांक – २६१ 
दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक - मा. कैलास थोपटे                           अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . पापु/६/का व/१६९१/१६ द.१५/१०/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७ अ वये, अ. .१७ अ वये 
से. .२८ येथील ाची अपाटमट ते तिन क ेड ंग कंपनी दर यानची  खोलवर असलेली जुनी 
जलवा हनी बंद क न न याने जलवा हनी टाकणे या कामी मे. ीसदगु कृपा क शन ( िनवीदा 
र. .२८,०१,१२० /- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा ८.०० % 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२७,०५,८८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८०६३     वषय मांक – २६२ 
दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक - मा. कैलास थोपटे                           अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . पापु/६/का व/१६९२/१६ द.१५/१०/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/१४/२०१६-१७ अ वये, अ. .१२ अ वये 
जल ेञ .बी/१ व बी/२ अंतगत जलवा हनी टाकणे व पाणीपुरवठा वतरण यव थेचे 
मजबुतीकरण करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िनवीदा र. .२८,००,६९६/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख सहाशे याह नव फ ) पे ा १६.००% कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२४,७०,२१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – १८०६४     वषय मांक – २६३ 
दनांक – १५/१०/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा 
सुचक - मा. कैलास थोपटे                           अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा.आयु  यांचेकड ल जा. . पापु/६/का व/१६९३/१६ द.१५/१०/२०१६    

मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/१४/२०१६-१७ मधील अ. .१० अ वये 
जल ेञ .बी/१ अंतगत साईनगर, मामुड  येथे जलवा हनी टाकणे व पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेचे मजबुतीकरण करणेकामी मे. ीसदगु कृपा क शन (िनवीदा र. .२७,९४,४२४/- 
(अ र  र. .स ावीस लाख  चौ-या नव हजार चारशे चोवीस फ ) पे ा १७.०० % कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,३५,३४०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८०६५     वषय मांक – २६४ 
दनांक – १५/१०/२०१६            
सुचक - मा. वमल काळे                            अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा. वमल काळे,मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 क  मु यालयाम ये  सन २०१६-१७ या अंदाजप कामधील तावात नमुद माणे 
कामा या तरतुद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .१,४०,००,०००/-)     

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

ठराव मांक – १८०६६     वषय मांक – २६५ 
दनांक – १५/१०/२०१६      

सुचक - मा. वमल काळे                            अनुमोदक – मा. अिनता तापक र  
संदभ- मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव...  
 मा. थायी सिमती ठराव . १६८९२ द.०९/०८/२०१६  मंजूर झाला आहे. याम ये 
“महापािलका काय ेञातील ४१ मशानूमी/दफनभूमीम ये काळजीवाहक पुर वणेसाठ  िनयु  सदर 
ठरावाम ये  महापािलका काय ेञातील ४१ मशानभूमी/दफनभूमीम ये काळजीवाहक पुर वणेसाठ  
र. .३०९/- ित काळजीवाहक ित दन  या मजकूराऐवजी ३६ सं थांना ित काळजीवाहक 
र. .३०९/- ित दन या दराने तसेच ०५ धािमक सं थाना ित काळजीवाहक ित महा 
र. .७,०७९/- या दराने” हा मजकुर समा व  करणेची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.           
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक - १८०६७     वषय मांक - २६६ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

ड भाग े ातील मोक या जागांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणे या कामास मा. थायी सिमतीने ठराव .१४२२२ अ वये र कम .१,१९,२७,७६०/- 
खचास मा यता दे यात आली आहे. सदर ठरावाम ये िनयमानुसार भाववाढ फरकासह अनु ेय 
एकुण र कम .१,२७,०८,२७२/- इतक  असुन (१२७०८२७२ - ११९२७७६० = ७,८०,५१२/-) 
सदर दु तीसह मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक - १८०६८     वषय मांक - २६७ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

ड भागातील उ ानांचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणे या कामास 
मा. थायी सिमतीने ठराव .१४२२१ अ वये र कम .१,७१,७८,३४६/- खचास मा यता दे यात 
आली आहे. सदर ठरावाम ये िनयमानुसार भाववाढ फरकासह अनु ेय एकुण र कम 
.१,८३,०७,७५६/- इतक  असुन (१८३०७७५६ - १७१७८३४६ = ११,२९,४१०/-) सदर दु तीसह 

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

-------- 
ठराव मांक - १८०६९     वषय मांक - २६८ 
दनांक – १५/१०/२०१६    वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर    अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/७४१/१६ द.१५/१०/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/१४/२०१६-१७ अ वये, . .६३ 
कासारवाड  येथे काँ ट र ते करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .२,७९,९१,५८१/- 
(अ र  र. .दोन कोट  एकोणऐंशी लाख ए या णव हजार पाचशे ए याऐंशी फ ) पे ा ७.०९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,७३,०७,३२७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८०७०     वषय मांक - २६९ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, पुणे ज हा बॉ संग असो. यांचे मा यतेने व 
अँट बायो ट स र एशन लब, पंपर  १८ यांचे सहकायाने माहे डसबर २०१६ म ये 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल, संत तुकारामनगर, पंपर  १८ येथे महापौर चषक ज हा तर 
बॉ संग पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .९,२५,०००/- चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच, टेज मंडप, टेबल खु या यव था, गॅलर  खच 
२,५०,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत, पकर, माईक यव था खच 
र. .५०,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून टाकणेस व उव रत खच 
र. .६,२५,०००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  
टाकणेस व माणप ,े िनमं ण प का, पी. ह.सी. ले स बॅनस, मेड स, ॉफ ज, मानिच हे, 
टो या, डा सा ह य, लोवज व हेड गाड इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - १८०७१     वषय मांक - २७० 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा.अिमना पानसरे    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव... 

कु.संजना ववेक फाळके, िचंचवड, पुणे-३३ हची तृतीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनिशप, 
२०१६ बँकॉक, थायलंड क रता िनवड झालेली असुन सदर पधा या द.२१ नो हबर ते २५ 
नो हबर २०१६ या कालावधीत होणार आहेत. रोल बॉल ा खेळाला महारा  ऑिल पक 
असोिसएशन व इं डयन असोिसएशन व आंतररा ीय रोलबॉल महासंघ यांची मा यता आहे.  

वर ल पधा ह  थायलंड रोलबॉल फेडरेशन आ ण एिशयन रोलबॉल फेडरेशन यां या माफत 
होत असुन या पधचा खच अंदाजे .७५,०००/- इतका आहे. कु.संजना ववेक फाळके, िचंचवड, 
पुणे ३३ हने डसबर २०१५ रोजी बालेवाड  येथे झाले या तृतीय रोलबॉल व ड कप पधम ये 
भारतीय ट मचे नेतृ व क न िस हर मेडल ा  केलेले आहे. तसेच २०१६ म ये पुणे येथे 
झालेली १३वी िसिनयर रा य तर रोल बॉल पधम ये ाँझ पदक िमळ वले आहे.  

कु.संजना ववेक फाळके, िचंचवड, पुणे-३३ हची तृतीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनिशप, 
२०१६ बँकॉक, थायलंड क रता िनवड झा याने, पधस उप थत राहणेकामी म.न.पा. या अट  व 
शत नुसार, कागदप ांची पूतता क न घेऊन र. .७५,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८०७२     वषय मांक - २७१ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमूद 
माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१३०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १८०७३     वषय मांक - २७२ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

क मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील कामां या तरतुद म ये 
तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट र. .२,१०,०००/-) 

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

ठराव मांक - १८०७४     वषय मांक - २७३ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

क भागातील अंदाजप कामधील तावात नमूद केलेली वकास कामे एक त प तीने 
करावयाचे असुन सदर कामे एकच िन वदा िस  क न वभागवार कर याचे िनयोजन आहे. 
सदर कामाकर ता पुण अंदाजप क य रकमेची मा यता िमळाली असुन िन वदेकामी तरतुद 
उपल ध करणेकर ता तावात नमूद माणे वाढ व घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

    (वाढ/घट र. .१,२०,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १८०७५     वषय मांक - २७४ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

ीम.सुिशला मा णक पालखे ा पंपर  िचंचवड महापािलके या अ े य कायालयातुन 
सफाई कामगार या पदाव न द.३०/११/२०१३ अ वये वे छा सेवािनवृ  झाले या आहेत. 
सेवािनवृ ी आदेशाम ये नमुद केलेनुसार १ वषा या आत द.२९/११/२०१४ अखेर वारस 
िनयु बाबत अज करणे आव यक होते. परंतु, यां या जागेवर वारस िनयु  िमळावी हणून 
यांचा द क मुलगा ी.द ा मा णक पालखे यांनी द.१०/०३/२०१५ रोजी ३ म हने वलंबाने 

वारस िनयु साठ  अज दलेला आहे. यामुळे यांना वारस िनयु  दे यात येत नाह .  
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सामा य शासन वभागाकड ल द.२० मे, २०१५ या शासन िनणया वये अनुकंपा वारस 
िनयु म ये अज कर यासाठ  झालेला ३ वषापयतचा वलंब कमचा-यांचा अिश तपणा व 
मागासलेपणा वचारात घेऊन मा पत कर याची तरतुद आहे. या माणे सदर कमचार  
अिश त व मागासले या आहेत. तसेच शासक य कामकाजाची कोणतीह  मा हती नस याने 
वारस िनयु  अज सादर कर यास ३ म हने वलंब झाला आहे.  

तर  सदर करणी सफाई कामगार ीम.सुिशला मा णक पालखे यांचा मुलगा ी.द ा 
मा णक पालखे यांचा वारस िनयु या अजासाठ  झालेला ३ म ह यांचा वलंब अिश त व 
मागासलेपणामुळे झाला अस याने वारस िनयु साठ  द.२० मे २०१५ या शासन िनणया या 
धत वर यांचा झालेला ३ म ह यांच वलंब मा पत क न ी.द ा मा णक पालखे यांना लाड 
किमट या िशफारशीनुसार वारस िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे.     

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

ठराव मांक - १८०७६     वषय मांक - २७५ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा. वमल काळे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव... 

क भाग व क मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील भांडवली व 
महसुली वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.             (वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १८०७७     वषय मांक - २७६ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव... 

आकुड  येथे सालाबाद माणे यंदाह  ी.खंडोबा उ सव ०४ ते ०५ जानेवार  २०१७ या दोन 
दवशी संप न होत असून महानगरपािलकेतफ मंडप, टेज, पीकर, व ुत,रोषणाई,टँकरने 
पाणीपुरवठा करणे, सजावट, कु ती, आखाडा, व छता वषयक व अनुषंिगक सोईसु वधा, मोबाईल, 
टॉयलेट हॅन इ. मनपातफ िन वदा न माग वता थेट प तीने उपल ध क न दे यास व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक - १८०७८     वषय मांक - २७७ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे   अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे  
संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.संद प िचंचवडे यांचा ताव... 
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ब भागातील सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये तावात नमूद माणे तरतूद 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.          (वाढ/घट र. .७,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १८०७९     वषय मांक - २७८ 
दनांक – १५/१०/२०१६     
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा.शुभांगी ल ढे  
संदभ:-मा.कैलासभाऊ थोपटे,मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव... 

म हला आिथक या स मीकरणासाठ  नागरव ती वकास योजनेमाफत दर वष  
पवनाथड  ज ेचे आयोजन कर यात येते. या माणे याह  वष  पवना थड  ज ेचे आयोजन द.१० 
डसबर ते १४ डसबर २०१६ या कालावधीम ये पंपर  येथील एच.ए. ाऊंड येथे कर 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. 

-------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

           पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/८४/२०१६ 
दनांक - १७/१०/२०१६ 

                                                                                                             
 नगरसिचव   

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


