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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक - २१३ 

(सभावृ ांत) 
दनांक - ०५/०३/२०१६             वेळ - दुपार  १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शिनवार, 

दनांक ०५/०३/२०१६ रोजी दुपार  १.०० वा. 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.साळंुके स वता सुरेश 

३) मा.तापक र अिनता म छं  

४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 

५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

६) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

७) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

८) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

९) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

१०) मा.नेटके सुमन राज  

११) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

१२)मा.वाबळे संजय म हारराव 

१३)मा.जवळकर वैशाली राहुल 

 
यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पवार – कायदा 

अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
--------      
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली.  

 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

 
माजी लोकसभा अ य  व रा वाद  काँ ेसचे सहसं थापक ी.पी.ए.संगमा यांचे दुःखद 

िनधन झाले अस याने यांस ांजली वाहून मा. थायी सिमतीची शिनवार द.०५/०३/२०१६ 
दुपार  १.०० वा.ची सा ा हक सभा मंगळवार द.०८/०३/२०१६ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

 सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

 
 

मा.सभापती - मा. थायी सिमतीची शिनवार दनांक ०५/०३/२०१६ दुपार १.०० वा. ची सा ाह क  
      सभा मंगळवार दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी सकाळ  १०.४५ पयत तहकूब करणेत  

येत आहे. 
 
 
 
      

 (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - २१३ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०५/०३/२०१६ द.ु१.०० वा. ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - ०८/०३/२०१६            वेळ - दुपार  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०५/०३/२०१६ 
द.ु१.०० वा.ची तहकूब सभा दनांक ०८/०३/२०१६ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. 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.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
८) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
९) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०)  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११)  मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२)  मा.नेटके सुमन राज  
१३)  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.वाबळे संजय म हारराव 
१५) मा.जवळकर वैशाली राहुल 

या िशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर -
मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले – मु यलेखापाल, 
मा.च हाण, मा.तुपे - सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड, मा.खोसे,  मा.दंडवते, मा.माछरे, मा.फंुदे, - सहा.आयु , मा.पवार - कायदा 
स लागार, मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.क पले, मा.थोरात, 
मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.शेख, मा.भोसले, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड - कायकार  अिभयंता,  मा.बडे, मा.बहुरे,– शासन अिधकार , मा.ऐवले 
– समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------      
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अ) दनांक २६/०२/२०१६ स.११.०० वा. व सायंकाळ  ५.०० वा. झाले या सभेचा 

(कायप का .२११) सभावृ ांत कायम करणेबाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  
करणेत यावा असे मा.सभापती यानंी कट केले. 

--------- 
 
ठराव मांक – १५४३७     वषय मांक – १ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०७/१६ द.२०/२/२०१६  
  वषय - भाग .२८ म ये MIDC F-2 लॉक येथे अ नशमन क  बांधणे. 

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५४३८     वषय मांक – २ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०८/१६ द.२०/२/२०१६  
  वषय - भाग .५ िचखली अ नशामक क ाक रता इमारत बांधणे. 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५४३९     वषय मांक – ३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/९८/२०१६ द.१७/२/२०१६  

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४-२/२०१५-१६ अ वये, 
काळेवाड  प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.सोहम 
असोिसएटस ्  िन.र. .६,३०,५८६/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार पाचशे शहाऐंशी) पे ा  
३८.९२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३,८५,१६२/- 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 

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

---------- 
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ठराव मांक – १५४४०     वषय मांक – ४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२३/२०१६ द.१६/२/२०१६  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
०१/०२/२०१६ ते ०७/०२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/२३/२०१६ द.१६/०२/२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

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

---------- 
ठराव मांक – १५४४१     वषय मांक – ५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७६/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .९७ 
अ वये, फ भागातील ता हाणे व ती, मोरे व ती येथे आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकण,े 
हॉ ह बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जय इं जिनअस  िन.र. . २२,४०,४०२/-

  (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार चारशे दोन फ ) पे ा  १०.३०% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१०,१२३/- 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. 
---------- 

ठराव मांक – १५४४२     वषय मांक – ६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०३/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/३८/२०१५-१६ मधील अ. .१८ 
अ वये, भाग .५५ रहाटणीम ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामासाठ  मे.जय 
इं जिनअस  (िन.र. .२१,०१,३४३/-  (अ र  र. . एकवीस लाख एक हजार ितनशे ेचाळ स फ ) 
पे ा  १५.८०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,५७,७९७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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ि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 – १५४४३     वषय मांक – ७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९२/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .४५ 
अ वये, से. .६,१० व १२ टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे करणे या 
कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१४,००,५४५/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स 
फ ) पे ा  ३७.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१३,९६०/- 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 – १५४४४     वषय मांक – ८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९३/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .७९ 
अ वये, भाग .२९,३४,३५ व ३६ या भागातील जलवा ह यां या देखभाल दु तीची कामे करणे, 
नादु त झालेले हॉ ह बदलणे या कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१६,१०,४६४/-  (अ र  
र. . सोळा लाख दहा हजार चारशे चौस  फ ) पे ा  ३७.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. . १०,५०,९४८/- 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 – १५४४५     वषय मांक – ९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९१/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .४२ 
अ वये, भाग .६३ प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 
या कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१४,००,४८६/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा  ३७.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१३,९२२/- 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 – १५४४६     वषय मांक – १० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१०/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .६७ 
अ वये, भाग .१४ से. .२४ येथे ठक ठकाणी ड .आय. जलवा हनी टाकणे, जोड करण,े हॉ ह 
बस वणे व चाचणी करणे या कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .२१,००,८४१/- (अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे ए केचाळ स फ ) पे ा  २१.२०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१७,३८,२३६/- 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 – १५४४७     वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८२/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .५९ 
अ वये, भाग .३७ प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
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करणे या कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१४,००,४८६/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे 
शहाऐंशी फ ) पे ा  ३७.८५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१३,९२२/- 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 – १५४४८     वषय मांक – १२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८७/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .१३ अ वये, सन 
२०१५-१६ साठ  भाग .४५ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन ड .आय. पाईपलाईन 
टाकणे या कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .२१,००,७७३/- (अ र  र. .एकवीस लाख सातशे 
याह र फ ) पे ा  १७.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,१७,५८९/- 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 – १५४४९     वषय मांक – १३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०२/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .११ 
अ वये, सन २०१५-१६ साठ  भाग .४३ मधील जु या सी.आय. लाईन बदलून नवीन 
ड .आय.पाईपलाईन टाकणे याकामासाठ  मे.जय इं जिनअस   िन.र. . २१,००,४५३/- (अ र  
र. .एकवीस लाख चारशे ेप न फ ) पे ा  १७.६०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,१७,३१२/- 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. 

---------- 
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ठराव मांक – १५४५०     वषय मांक – १४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८९/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .२२ 
अ वये, सन २०१५-१६ साठ  जल े  .ड/१५ अंतगत भाग .४५ पंपर  वाघेरे प रसरात 
आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे  या कामासाठ  मे.जय 
इं जिनअस  िन.र. .९,८०,३९०/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार ितनशे न वद फ ) पे ा  
३८.३०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,३५,१४६/- 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 – १५४५१      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८८/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .५/४९/२०१५-१६ मधील अ. .३२ अ वये, अ 
भागांतगत जल े  .बी/२ येथील से.२९ रावेत जलकंुभा अंतगत थाप य वषयक कामे करणे या 

कामासाठ  मे. जय इं जिनअस  िन.र. . २२,४०,९७२/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार नऊशे 
बहा र फ ) पे ा  ३८.३०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५१,८१४/- 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 – १५४५२     वषय मांक – १६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०४/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .८ अ वये, फ 
भागातील गणेश नगर, तळवडे रोड येथे र ता ं द करणात गेले या जु या लाईन बंद क न 
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र या या कडेला नवीन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामासाठ  मे.जय 
इं जिनअस  िन.र. .२२,४०,४०७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार चारशे सात फ ) पे ा  
१८.५०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,१७,२२८/- 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 – १५४५३     वषय मांक – १७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०५/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .४१ अ वये, भाग 
.४० प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  

मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१४,००,४८६/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) पे ा  ३७.८५% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१३,९२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४५४     वषय मांक – १८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९७/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .२२ अ वये, 
मोशी टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे करणे  या कामासाठ  मे.जय 
इं जिनअस  िन.र. .१४,००,५४५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा  ३५.६०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,४७,०४९/- 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. 
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ठराव मांक – १५४५५     वषय मांक – १९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९६/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .७४ अ वये, 
भाग .३९ प रसरात आवशकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या 

कामासाठ  मे.जय इं जिनअस  िन.र. .१४,००,४८६/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा  ३७.८५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,१३,९२२/- 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 – १५४५६     वषय मांक – २० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९५/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .25 अ वये, 
भाग .६२ प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .14,00,486/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा 37.85% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,13,922/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४५७     वषय मांक – २१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०१/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .77 अ वये, 
साने चौक ते नेवाळेव ती िचखली गावठाण पयत पाणीपुरवठा सुधारणेकर ता नवीन पाईप लाईन 
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टाकणेकामी मे.जय इं जिनअस िन वदा र कम .22,41,067/- (अ र  र. . बावीस लाख 
एकेचाळ स हजार सदूस  फ ) पे ा 23.81% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,92,842/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४५८     वषय मांक – २२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३००/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .99 अ वये, भाग 
.41 प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जय 

इं जिनअस िन वदा र कम .14,00,486/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) पे ा 
37.85% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,13,922/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४५९     वषय मांक – २३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९८/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .60 अ वये, 
भाग .38 प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 

मे.जय  इं जिनअस िन वदा र कम .14,00,486/- (अ र  र. . चौदा लाख चारशे शहाऐंशी फ ) 
पे ा 37.85% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,13,922/- पयतकाम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५४६०     वषय मांक – २४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७९/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. .28 अ वये, 
ज  ड / रहा णी मधे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनयस िन वदा र कम .10,46,567/- (अ र  र. . दहा लाख शेहचाळ स हजार पाचशे 
सदुस  फ  ) पे ा 26.40% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,08,787/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४६१      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८१/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. 21 अ वये, जल े  
.ड/१५ मधील भाग .४४ पंपर वाघेरे प रसरात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेकामी जलवा हनी 

टाकणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस िन वदा र कम .14,00,366/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे 
सहास  फ ) पे ा 18.66% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,96,010/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४६२     वषय मांक – २६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८६/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .18/33/2014-15 मधील अ. 4 अ वये, ब 
भागातील जल े   बी/८ प रसरात पंपर नगर इ.भागात ठक ठकाणी हॉ व चबर बांधणे व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनयस िन वदा र कम .10,54,262/- 
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(अ र  र. . दहा लाख चोप न हजार दोनशे बास  फ ) पे ा 26.40% कमी या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .8,14,734/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४६३     वषय मांक – २७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७७/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .14 अ वये, फ 
भागांतगत भाग .४ िशवतेजनगर याप रसरात आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईप लाईन 

टाकणे वा व बस वणे व करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा 
र कम .9,80,453/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे ेप न फ ) पे ा 18.40% 
कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .8,40,052/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५४६४     वषय मांक – २८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०६/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .84 अ वये-
भाग .१२ अंतगत एस.आर.ए. इमारतींना समानपाणी वाटपाकामी व वध ड .आय.पाईप लाईन 

टाकणे. व या अनुषंगीक कामेकरणे.या कामासाठ   मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम 
.22,41,178/- (अ र  र. .बावीस लाख एकेचाळ स हजार एकशे अ याह र फ ) पे ा 21.20% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,54,351/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४६५     वषय मांक – २९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०७/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .10 अ वये - 
भाग .१४ से. .२६ परमार पाक गृहसं थे या संल न भागात सुधारणा करणेसाठ  ठक ठकाणी 

पाईप लाईन टाकणे, जोडकरणे, हॅाल ह बस वणे व चाचणी करणे या कामासाठ  मे.बालाजी 
इं जिनअस िन वदा र कम .21,00,842/- अ र  र. .एकवीस लाख आठशे बेचाळ स फ ) पे ा 
21.20% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,38,237/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५४६६     वषय मांक – ३० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०८/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .33 अ वये, फ 
भागातील वेणी नगर, तळवडे येथ ेपाणीपुरवठा वषयक कामे करणे पाईप लाईन टाकणे 
हा ह बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम 
.22,40,402/- (अ र  बावीस लाख चाळ स हजार चारशे दोन फ ) पे ा 18.50% कमी या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,17,224/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५४६७     वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३०९/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .1 अ वये, फ 
भागातील सहयोग नगर येथे ठक ठकाणी पाईप लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .22,40,402/- (अ र  र. . बावीस लाख 
चाळ स हजार चारशे दोन फ ) पे ा 18.50% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .19,17,224/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५४६८      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९४/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .51 अ वये, बो-
हाडेवाड  टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस 
िन वदा र कम .14,00,545/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 35.60% कमी 
या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,47,049/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४६९     वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९९/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. .80 अ वये, 
डुडुळगाव टाक व न वतरण होणा-या भागात दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी 
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इं जिनअस िन वदा र कम .14,00,545/- (अ र  चौदा लाख पाचशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 
38.30% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,07,343/- पयतकाम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४७०     वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१९/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .48 अ वये, सन 
२०१५-१६ क रता जुनी सांगवी प रसरात आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन वदा र कम .14,00,480/- (अ र - चौदा लाख चारशे 
ऐंशी फ ) पे ा 34.70% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,60,239/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४७१     वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१३/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16 मधील अ. .36 अ वये, वॉड 
.५४ पंपळे िनलख वशालनगर येथे प रसरात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .9,80,490/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार चारशे न वद फ ) पे ा 34.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .6,72,273/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५४७२     वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.संजय वाबळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३११/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .27 अ वये अ 
भागातगत जल े  .बी।२ म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी 

मे.बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .21,00,652/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे बाव न 
फ ) पे ा 34.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,40,312/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५४७३     वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८०/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .4 अ वये सन 
२०१५-१६ क रता जल े  .ड/१५ अंतगत भाग .४४ पंपर  कॅ प, पंपर  वाघेरे प रसरात 
आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  मे. बालाजी 
इं जिनअस िन वदा र कम .9,80,387/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे स याऐंशी फ ) 
पे ा 34.70 % कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,72,202/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४७४     वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८५/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .42 अ वये -सन 
२०१५-१६ क रता दापोड  प रसरात आव यकते नुसार पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची 
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कामे करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस यांची (िन वदा र कम .14,00,553/- अ र - चौदालाख 
पाचशे ेप न फ ) पे ा 34.70 % कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .9,60,289/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला  अस याने याच े अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५४७५     वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८४/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .5/49/2015-16. मधील अ. .41 अ वये, 
रहाटणी व ीनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनअस (िन वदा र कम .9,80,490/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे न वद 
फ ) पे ा 34.70 % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .6,72,273/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १५४७६     वषय मांक – ४० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७८/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९-२०१५-१६ मधील अ. . १९ अ वये - 
भाग . ३५ मधील धावडेव ती येथील जु या पाईप लाईनचे जागी नवीन पाईप लाईन टाकणे 

व दु ती वषयक कामे करणे या कामासाठ  मे. संजय कॉ ॅ टर  िन वदा र कम 
.२१,००,५४८/- ( अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अठेचाळ स फ ) पे ा ३.८९% कमी दराने 

या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१९,७७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५४७७     वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२९०/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/९९-२०१५-१६ मधील अ. . ४ अ वये - 
भाग . ३२ म ये व ठलपाक, मातो ी पाक इ. ठकाणी ड .आय. पाईपलाईन टाकणे या 

कामासाठ  मे. संजय कॉ ॅ टर िन वदा र कम . २१,००,८३३/- (अ र  र. .एकवीस लाख 
आठशे तेहतीस फ ) पे ा ७.७७% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,३४,४७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १५४७८     वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१७/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .३३  अ वये - 
अ भागांतगत जल े  .बी/४ प रसरात पाईपलाईन टाकणे या कामासाठ  मे. द प क शन 
िन वदा र कम .२३,३४,२५८/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे अ ठाव न फ ) 
पे ा ९.५०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,१८,१२९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५४७९     वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक –मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१८/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .४४  अ वये - 
ल मणनगर भाग .५१ म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामासाठ  मे. द प क शन  िन वदा 
र कम .२१,०१,१४६/- (अ र  र. . एकवीस लाख एक हजार एकशे सेहेचाळ स फ ) पे ा 
१०.४०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,७६,७५८/- पयतकाम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५४८०     वषय मांक – ४४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२८३/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .२  अ वये - 
भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  

मे.मोरया एंटर ाईजेस िन वदा र कम . ११,२०,३५९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार ितनशे 
एकोणसाठ फ ) पे ा ३५.३५% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,६०,५२८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५४८१     वषय मांक – ४५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३२१/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .२३  अ वये - 
भाग .५६ वैदुव ती येथे पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  
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मे.मोरया एंटर ाईजेस िन वदा र कम .११,२०,३५९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
ितनशे एकोणसाठ फ ) पे ा ३२.३५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,९५,८१९/- पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 

येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५४८२     वषय मांक – ४६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३२२/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .१७  अ वये - 
भाग .४६ वजयनगरम ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे या कामासाठ  

मे.मोरया एंटर ाईजेस िन वदा र कम .९,८०,४९०/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार चारशे 
न वद फ ) पे ा ३५.३५% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६५,५८१/- 
पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४८३     वषय मांक – ४७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१२/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१३/१९-२०१४-१५ मधील अ. .९  
पंपळेिनलख पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक व सुशोिभकरणाची कामे 
करणे या कामासाठ  मे. ी कॉ  टर यांची (िन वदा र कम र. .११,२१,३९७/- (अ र  र. . 
अकरा लाख एकवीस हजार ितनशे स या णव फ ) पे ा ३१.१०% जादा दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,११,२७५/- पयतकाम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५४८४     वषय मांक – ४८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३१४/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/४९-२०१५-१६ मधील अ. .४३ अ वये जल े  
.ड/७ पंपळे िनलख गावठाण म ये खराब झाले या जु या पाईपालाईन बदलुन न वन पाईपलाईन 

पुर वणे व टाकणे या कामासाठ  मे.बजरंगबली क शन यांची (िन वदा र कम .२१,०१,२९५/- 
अ र  र. .एकवीस लाख एक हजार दोनशे पं या णव फ ) पे ा १६.१६% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,४९,८१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५४८५     वषय मांक – ४९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३४९/२०१६  

 द.२०/२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५/२०१५-१६ मधील अ. .२९ अ वये, भाग 
.४१ गांधीनगर येथील गु द नगर, भारतमातानगर, झोपडप ट  येथे थाप य वषयक देखभाल 

दु तीची कामे करणेकामी म.ेकपील कं शन  (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा  ३३.१०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .६,२४,३८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४८६     वषय मांक – ५० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५०/२०१६  

 द.२०/२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५० 
अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील गु द नगर, भारतमातानगर, वैशालीनगर झोपडप ट तील 
शौचालयाची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. दा ए टर ायजेस (िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३७.१०% कमी)  या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५,८७,०५५/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४८७     वषय मांक – ५१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३४८/२०१६  
 द.२०/२/२०१६  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२ अ वये, 

भाग .४१ गांधीनगर येथील गु द नगर, भारतमातानगर, झोपडप ट त पे हंग लॉक 
बस वणेकामी म.े कपील कं शन िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे पंधरा फ ) पे ा ३३.१०% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,२४,३८८/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४८८     वषय मांक – ५२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४४/२०१६  

 द.१७/२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५८ 
अ वये, भाग .१२ से. . २२ येथील चेस खड मु माने भरणे व थाप य वषयक देखभाल व 
दु ती करणेकामी म.े ीकृपा ए टर ायजेस  िन.र. .९,३३,६१०/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
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हजार सहाशे दहा फ ) पे ा ४५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,१३,४८६/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याचे याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५४८९     वषय मांक – ५३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३४३/२०१६  
 द.१७/२/२०१६  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५९ 

अ वये, भाग .११ से. . २२ ओटा क म येथील अंतगत र याचे चेस खड मु माने 
भरणेकामी मे.एस.बी.सवई  िन.र. .९,३३,६१०/-(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे दहा 
फ ) पे ा ४०.०१% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .५,६०,०७३/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४९०      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२३/२०१६  
 द.१६/२/२०१६  

 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३६ 

अ वये, वॉड .११ से. . २२ ओटा क म प रसरात आर.सी.सी. मुतार  बांधणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.िस दाथ क शन िन.र. .९,३३,३१५/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
ितनशे पंधरा फ ) पे ा ३३% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,२५,३२१/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४९१     वषय मांक – ५५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/११३/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

डॉ.िनलेश पाट ल, दंतरोग त , डॉ. ववेक कुलकण , जनरल सजन, डॉ. िनतीन देशपांडे, 
जनरल सजन यांना मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर वायसीएम णालयात दरमहा 
एक त र. .५०००/- या मानधनावर आदेशा या दनांकापासून ६ म हने या कालावधीसाठ  
नेमणूक देणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४९२     वषय मांक – ५६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३२५/२०१६  

 द.१६/२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .४९ 
अ वये, भाग . २७ मधील इं दरानगर झोपडप ट त शौचालयाची देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे.मयुर मा ती मंगळवेडेकर िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार ितनशे पंधरा फ ) पे ा ३१.९९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .६,३४,७४८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४९३      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – शासन 
सुचक – मा.संद प िचंचवडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/३/का व/१६२/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मे. झलटेक,कोथ ड पुणे यांना महापािलका किन  अिभयंता ( था.) थाप य अिभयां क  
सहा यक आ ण स हअर अिभनामाची पदे ऑनलाईन प दतीने भरणे या कामाक रता सेवाकरासह 
र. .७,४६,८६३/- (अ र  र. .सात लाख शेहचाळ स हजार आठशे ेस  फ ) अदा करणेस काय र 
मा यता देणेत येत आहे.  

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



 27

ठराव मांक – १५४९४     वषय मांक – ५८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – शासन 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/१/का व/१२०/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मे. स झेरॉ स, शगुन चौक, पंपर  यांना महापािलका आ थापनेवर ल गट अ ते ड 
मधील पदे सरळसेवा वेशाने भर याक रता लेखी प र े या प का छपाईबाबत करारनामा न 
करता थेट प दतीने क न घेतले या कामास व याक रता आलेला खच र. .१,५८,९७२/- 
(अ र  र. .एक लाख अ ठाव न हजार नऊशे बहा र फ ) अदा करणेस काय र मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४९५     वषय मांक – ५९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५६/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१५-१६ मधील अ. .६ अ वये, सन 
२०१५-१६ क रता मनपा या ब े य काय े ातील उ ानातील व ुत यं णेची देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. .९,३३,४४१/-(अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
चारशे ए केचाळ स फ ) पे ा ४१.९९% कमी  पयत काम क न घेणेस बंधनकारक रा हल 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 – १५४९६     वषय मांक – ६० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/४५७/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१५-१६ मधील अ. .१ अ वये, 
अ,ब,क,ड े ीय कायालयांतगत उ ानात असले या कारंजे व धबधबे क रता सुर ा जाळ  
बस वणेकामी मे.ओम रेणूका इंटर ायजेस िन.र. .७,४४,२९८/- (अ र  र. . सात लाख 
च वेचाळ स हजार दोनशे अ या णव फ ) पे ा ३६.७८% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५४९७     वषय मांक – ६१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३४२/२०१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16. मधील अ. .39 अ वये 
जलशु द करण से. .२३ मधील व वध युिनटची यां क प दतीने साफसफाई करणेकामी (सन 
२०१३-१४) मे.युिनक ेडस िन वदा र कम .11,76,460/-  (अ र - अकरा लाख शहा र हजार 
चारशे साठ फ ) पे ा 2.85% जादा दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,09,989/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४९८      वषय मांक – ६२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३२५/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .6/38/2015-16 मधील अ. .15 अ वये भाग . 
८ व ानगर व भाग .२६ काळभोरनगर येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी आव यक ती करकोळ 
दु तीची कामे करणे.या कामासाठ  मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम . 15,40,619/- 

(अ र - पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकोणीस फ ) पे ा 38.30% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .9,98,090/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५४९९     वषय मांक – ६३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३२३/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. . 6/38/2015-16. मधील अ. . 1 अ वये भाग 
.२५ आनंदनगर व भाग .२७ मोरवाड  येथे पाणीपुरवठा सुधारणेकामी आव यक ती करकोळ 
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दु तीची कामे करणे या कामासाठ  मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम . 
15,40,619/- अ र  र. . पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे एकोणीस फ ) पे ा 35.90% कमी 
दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,36,914/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५००     वषय मांक – ६४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/११०/२०१६ द.२०/२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-५२/२०१५-१६ अ वये 
भाग .५६ वैदुव ती येथील मनपाचे व वध इमारती संडास, मुता-या इ. करकोळ दु ती व 

देखभाली या कामी (सन २०१५-२०१६ कर ता) ठेकेदार मे. साई भा क शन िन.र.  
८,४०,२९८/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार दोनशे अठठया नव फ ) पे ा -४२.०३% 
कमी, या मंजूर दराने र.  ४,८७,१२२/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, 

कामाचा आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५५०१     वषय मांक – ६५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/२७/२०१६ द.२०/०२/२०१६  
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील ०८/०२/२०१६ ते १४/०२/२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखाप र क 
यांनी .मुलेप/१/का व/२७/२०१६ द.२०/०२/२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५०२     वषय मांक – ६६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/७८/२०१६ द.२३/२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. . 5/4/2015-2016   मधील अ. .1 अ वये 
25504 भाग .११ यमुनानगर म ये मनपा िनयोजीत समारंभासाठ  मंडप यव था करणकेामी 
मे. कोकरे मंडप कॉ ॅ टर िन.र. . 9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे 
स र) पे ा 25.03% 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 – १५५०३     वषय मांक – ६७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३१/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ.  11 अ वये “ड” 
भाग अंतगत भाग . ५१ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजा बचत करणा-या 

एलईड  खळ या बस वणेकामी मे.शमा इले क स िन.र. .3,05,700/-  पे ा 46.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५०४     वषय मांक – ६८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३२/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .12 अ वये ड 
भाग अंतगत भाग .५३ मधील र यांवर जु या खळ या बदलुन उजा बचत करणा-या 

एलईड  खळ या बस वणेकामी मे. शमा इले क स  िन.र. .3,05,700/- पे ा 46.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५०५     वषय मांक – ६९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३३/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. . 17 अ वये 
भाग . २० िचंचवडेनगर मधील ीराम कॉलनी, बळवंतनगर व प रसरात उजा बचती या हेतुने 
द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.शमा इले क स िन.र. .3,17,050/- पे ा 46.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५०६     वषय मांक – ७० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३४/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 18/2015-16 मधील अ. . १८ अ वये 
भाग .५२ ताथवडे पुनावळे मधील गणेशनगर, खंबाटे कॉलनी व प रसरातील र यावर ल 

जु या सो. हे. फ टंग काढून LED फ टंग बस वणेकामी म.ेशमा इले क स 
िन.र. .३,०५,७००/- पे ा ४६.००%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५०७     वषय मांक – ७१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३५/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 18/2015-16 मधील अ. .२२ अ वये ड 
भाग अतंगत भाग मांक ५० मधील र यावर जु या खळ या बदलून उजा बचत करणा-या 

एलईड  खळ या बस वणेकामी मे.शमा इले क स िन.र. .३,०५,७००/- पे ा ४६.००% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५०८     वषय मांक – ७२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३६/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .२३ अ वये 
भाग . २१ मधील ेमलोक पाक, न म सोसायट  व प रसरातील उजा बचती या हेतुने 
द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.शमा इले क स िन.र. .३,१५,१००/- पे ा ४६.००%  कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५०९     वषय मांक – ७३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/१३०/२०१६ द.६/२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .18/2015-16 मधील अ. .९ अ वये 
भाग . २२ िचंचवडगांव र हर ,ू िस वर गाडन, मोरया गोसावी मं दर व प रसरात उजा 

बचती या हेतुने द यांची नुतनीकरण करणेकामी मे.शमा इले क स िन.र. .३,१५,६८५/- पे ा 
४६.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५१०     वषय मांक – ७४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२/१६ द.२५/२/२०१६  
 वषय - भाग . ५० म ये वनदेवनगर, सदािशव कॉलनी तसेच गावठाण शेजार ल 
             तसेच इतर भागात रा हलेले नाले बांधणे.  

वषय मांक ७४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १५५११     वषय मांक – ७५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१/१६ द.२५/२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४१/६/२०१५-१६ अ वये भाग .५१ म ये 
आनंदवन सोसायट म ये मनपा ना यावर िसपोरे स प दतीने लॅब टाकणेकामी मे.साईदुगा 
कं शन िन.र. .१३,९९,२५१/- पे ा  २६.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,८७,०७१/- 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 करण े 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 – १५५१२      वषय मांक – ७६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९०/२०१६ द.२५/०२/२०१६  
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२४/सन २०१५-१६ कर ता मनपाचे राज ी शाहु 
उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा यांची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे कर ता मे. अ वल फायबर लास, 

वारजे पुणे-२८. कोटेशन नोट स र. .१,९६,८७५/- (अ र  र. .एक लाख श ा णव हजार आठशे 
पं याह र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा +0 ट के ने कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश 
उदयान/०६/का व/७४/२०१६ द. १६/०२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५१३     वषय मांक – ७७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – अिभलेख क  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आिभ/२/का व/२६/२०१६ द.२५/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

अिभलेख क ाचे कामकाजासाठ  ी.ए.ए.शेख, सेवािनवृ  नायब तहिसलदार 
यां या िनयु स दनांक ०१/०३/२०१६ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा 
र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) इत या यापूव याच एक त मानधनावर 
मुदतवाढ देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५५१४     वषय मांक – ७८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग - ड े य कायालय  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१४६/२०१६ द.२५/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-५/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील मु य व अंतगत र यावर ल ख यांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीचे कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार मे. ल सी 
क शन ा. िल. पुणे िन.र.  ७,००,२५५/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे पंचाव न 
फ ) पे ा -३.५०% कमी, या मंजूर दराने र.  ६,७५,७४६/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५१५     वषय मांक – ७९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१४१/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 वषय - भाग .५४ वशालनगर पंपळे  िनलख येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटलवर ल 

             ा  त ार स अनुस न करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे.  
वषय मांक ७९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५५१६     वषय मांक – ८० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१३९/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-३४/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५४ वशालनगर पंपळे  िनलख येथील मु य व अंतगत र यांवर 
थम ला ट पे ट व इतर अनुषंिगक करकोळ दु तीची कामे करणे कामी (सन २०१५-
२०१६) ठेकेदार मे. साकळे असोिसएटस िन.र.  ८,४०,३३०/- (अ र  र.  आठ लाख 
चाळ स हजार तीनशे तीस फ ) पे ा -४१.९९% कमी, या मंजूर दराने र. .४,८७,४७५/- 
पयत ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस, तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
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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 आलेला असुन, 

कामाचे आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५५१७     वषय मांक – ८१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१४८/२०१६ द.२५/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडल िन.नो. .६-९/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५५ पंपळे  सौदागर येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटलवर ल ा  
त ार स अनुस न करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) 
ठेकेदार मे.साईराज क शन िन.र. .७,००,२२०/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे वीस 
फ ) पे ा -४२.३०% कमी, या मंजूर दराने र. .४,०४,०२७/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५१८     वषय मांक – ८२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१३७/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३-२१/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५४ वशालनगर पंपळे  िनलख येथील मनपाचे व वध इमारती संडास 
मुता-या इ. करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) 
ठेकेदार मे. साकळे असोिसएटस िन.र.  ८,४०,३१०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे दहा फ ) पे ा -४१.४२% कमी, या मंजूर दराने र. .४,९२,२५४/- पयत 
ठेकेदाराकडुन 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 
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राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असुन, 

कामाचे आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५५१९     वषय मांक – ८३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग - ड े य कायालय   
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१४४/२०१६ द.२५/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१३/२०१५-१६ 

अ वये भाग .५५ पंपळे  सौदागर प रसरातील टॉम वॉटर चबस व इतर थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार मे.साईराज क शन 
िन.र. .७,००,२७८/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे अ ठयाह र फ ) पे ा -४१.८०% 
कमी, या मंजूर दराने र. .४,०७,५६२/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५२०     वषय मांक – ८४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१२०/२०१६ द.२२/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-२/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४७ काळेवाड  प रसरातील राडारोडा उचलणेची कामे करण े ठेकेदार 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .६,९६,००३/- (अ र  र.  सहा लाख शहा णव हजार तीन 
फ ) पे ा -४८.४८% कमी, या मंजूर दराने र. . ३,५८,५८१/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 
अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५२१     वषय मांक – ८५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय   
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१२८/२०१६ द.२२/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-६/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटलवर ल ा  त ार स 
अनुस न करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणे कामी (सन २०१५-२०१६) ठेकेदार 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .८,३५,११७/- (अ र  र.  आठ लाख प तीस हजार एकशे 
सतरा फ ) पे ा -४८.११% कमी, या मंजूर दराने र. .४,३३,३४२/- पयत ठेकेदाराकडुन 
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 आलेला असुन, कामाचे आदेश 
दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५२२     वषय मांक – ८६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय   
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१२६/२०१६ द.२२/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१५/२०१५-१६ 

अ वये भाग .४६ वजयनगर प रसरातील टॉम वॉटर चबस व इतर थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे कामी ठेकेदार मे.ड .ड .क शन िन.र. .८,३९,४१३/- 
(अ र  र.  आठ लाख एकोणचाळ स हजार चारशे तेरा फ ) पे ा -४८.५८% कमी, या 
मंजूर दराने र. .४,३१,६२६/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५२३     वषय मांक – ८७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१२४/२०१६ द.२२/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१६/२०१५-१६ 
अ वये, भाग .४४ अशोक िथएटर येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुता-या इ. 
करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) ठेकेदार मे. ड . ड . 
क शन िन.र. .७,२८,२९१/-(अ र  र. .सात लाख अ ठावीस हजार दोनशे 
ए या नव फ ) पे ा -४८.११% कमी, या मंजूर दराने र.  ३,७७,९१०/- पयत 
ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, 

कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १५५२४     वषय मांक – ८८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१२२/२०१६ द.२२/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१८/२०१५-१६ 
अ वये  भाग .४६ वजयनगर प रसरातील राडारोडा उचलणेची कामे करणेकामी ठेकेदार 
मे. ड . ड . क शन िन.र.  ६,९६,००३/- (अ र  र.  सहा लाख शहा णव हजार तीन 
फ ) पे ा -४८.४८% कमी, या मंजूर दराने र.  ३,५८,५८१/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५२५     वषय मांक – ८९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१३३/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१२/२०१५-१६ अ वये  
भाग .४८ तापक रनगर ीनगर मधील वाहतूक वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 

करणेकामी (सन २०१५-१६) ठेकेदार मे. एम.बी. ए टर ायजेस िन.र.  ७,००,२२६/- (अ र  र.  
सात लाख दोनशे स वीस फ ) पे ा -४२.२१% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,०४,६६०/- पयत 
ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५२६     वषय मांक – ९० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१३२/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-१/२०१५-१६ 
अ वये  भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील मु य र यांवर ल ड हायडर व 
गितरोधकांची थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी (सन २०१५-१६) ठेकेदार 
मे.एम.बी. ए टर ायजेस िन.र.  ७,००,२६७/- (अ र  र.  सात लाख दोनशे सदुस  
फ ) पे ा -४२.२१% कमी, या मंजूर दराने र.  ४,०४,६८४/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला 

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

---------- 
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ठराव मांक – १५५२७     वषय मांक – ९१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – ड े य कायालय  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१३५/२०१६ द.२४/०२/२०१६  
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६-७/२०१५-१६ अ वये  भाग 
.४८ तापक रनगर ीनगर प रसरातील टॉम वॉटर चबस व इतर थाप य वषयक दु तीची कामे 

करणेकामी (सन २०१५-१६) ठेकेदार मे.एम.बी.ए टर ायजेस िन.र. .७,००,२४८/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे आ ठेचाळ स फ ) पे ा -४२.२१% कमी, या मंजूर दराने र. . ४,०४,६७३/- पयत 
ठेकेदाराकडुन 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 आलेला असुन, कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५२८     वषय मांक – ९२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.स वता साळंुके    ` अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/१९७/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे आरो य वभागास १ घनिमटर मतेचे बी स कंटेनर खरेद कामी ई-िन वदा 
.२९/२०१५-१६ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होत.े याम ये ा  

िन वदाकारांपैक  मे.िनिमती इं ज.कॉप .यांचे १ घनिमटर मतेच े बी स कंटेनरचे सवात 
लघु म दर र. . १४,७४४/- .नग ा  झालेल े आहेत. ा  लघु म दराने आरो य 
वभागास ३० नग १ घनिमटर मतेचे बी स कंटेनर खरेद  कामी एकूण र. .४,४२,३२०/- 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  
५,२७,१००/- पे ा १६.०८% ने कमी आहेत. सदर दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असून यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५२९     वषय मांक – ९३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – भुिम आ ण जंदगी 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/२/का व/६२/२०१६ द.२६/०२/२०१६  
 वषय - मुकाई चौक रावेत स.नं. ७७ ते ७९ brts बस टिमनल मधील यापार  गाळा  
             .१ ते ६ िमळकत िलजने ३० वष कालावधीसाठ  वतरणाबाबत. 

वषय मांक ९३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५५३०     वषय मांक – ९४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/१२६/२०१६ द.२६/२/२०१६  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील पुणे मुंबई र यांची ( दापोड  हॅ रस  
              ीज ते िनगड  जकातनाका पयत) यां क प तीने रोड वपर मिशन दारे व  
              आव यक तेथे मनु यबळा दारे साफसफाई व व छता करणे. 

मा.आयु  यांना वषय .९४ कामीच े वषयप  मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १५५३१     वषय मांक – ९५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/८९/२०१६ द.२५/२/२०१६  
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२३/सन २०१५-१६ कर ता मनपाचे 
िशव शाहु संभाजी उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा यांची ितकृती पुरवठा करणे व बस वणे कर ता 
मे. अ वल फायबर लास, वारजे पुणे-28.कोटेशन नोट स र. .1,98,000/- (अ र .र. .एक लाख 
अ ठा णव हजार फ .) अंदाजपञ कय दरापे ा +0 ट के ने कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/06 /का व/73 /2016 द. 16/02/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक – १५५३२     वषय मांक – ९६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९१/२०१६ द.२५/२/२०१६  
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा उ ान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२५/सन २०१५-१६ कर ता मनपाचे 
ब हणाबाई चौधर  सप ान व प ालय उ ानाम ये एफ.आर.पी. ा यांची ितकृती पुरवठा 
करणे व बस वणे कर ता मे.अ वल फायबर लास,वारजे,पुणे-28.कोटेशन नोट स 
र. .1,99,125/- (अ र .र. .एक लाख न या णव हजार एकशे पंच वस फ ) अंदाजपञ कय 
दरापे ा +0 ट के ने कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/06/का व/75  

/2016 द.16/02/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १५५३३     वषय मांक – ९७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/२/का व/२४/२०१६ द.२५/२/२०१६  
 वषय – वकास ािधकरण ह तील पेठ .३२ अ येथे मशानभुमी बांधणे या कामासाठ  
             वा तु वशारद यांची नेमणूक करणे. 

वषय मांक ९७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – १५५३४     वषय मांक – ९८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/१५७/२०१६ द.२५/०२/२०१६  
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाच ेझोिनपु वभागास आव यक सेवाआकार बले छपाई करणेबाबत कोटेशन नोट स 
.३६/२०१५-१६ अ वये ा  लघु म दरधारक मे. वशाल एंटर ासजेस, रहाटणी यांचे छपाईकामी 

एकुण र. .१७,२५०/- (अ र  र. .सतरा हजार दोनशे प नास फ ) खचास व यांचेबरोबर 
करारनामा  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५३५     वषय मांक – ९९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३६५/१६  

द.२४/२/२०१६  
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३० 
अ वये भाग .१९ मधील एम.बी.कँ प येथे ॉ ट गटर करण.ेकामी मे.एच.एम.कं शन 
(िन.र. .९,३३,३१५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे पंधरा फ )  पे ा ३१.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडूनिन वदा मजंुर दराने र. .६,३९,३२१/- 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 – १५५३६     वषय मांक – १०० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५६/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .५४ 
अ वये भाग .२२ मधील अंतगत ठक ठकाणी गटस दु ती व पे हंग लॉक बस वणकेामी 
मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .१८.६४.२४२/- (अ र  र. .अठरा लाख चौस  हजार दोनशे 
बेचाळ स फ )  पे ा ४०.०१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .११,१८,३५९/- 
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 – १५५३७     वषय मांक – १०१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३६०/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३३ अ वये 
भाग .८ व ानगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणे. कामी 

 मे. ीगणेश क शन (िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे 
ब ीस फ )  पे ा ३.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .२१,६०,०२९/- पयत काम 
क न घेणेस बधंनकारक 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 – १५५३८     वषय मांक – १०२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५९/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २/६५-२०१५-१६ मधील अ. .२२ 
अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख 
एकोनचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ )  पे ा ३.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२१,६०,०२९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
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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 – १५५३९     वषय मांक – १०३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनप/ु था/िन/का व/३५८/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो.  २/६५-२०१५-१६ मधील अ. .६५ अ वये 
भाग .८ रामनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणे. कामी 

मे. ीगणेश कं शन (िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ स हजार पाचशे 
ब ीस फ )  पे ा ३.५५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२१,६०,०२९/- 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 – १५५४०     वषय मांक – १०४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५४/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .४० 
अ वये भाग .१२ से. .२२ येथे पावसाचे पाणी वाहून जाणेकर ता ॉम वॉटर पाईप टाकणे 
कामी मे.जयराम कं शन (िन.र. .१३,९८,४०७/- (अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार 
चारशे सात फ )  पे ा ४१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,२५,०६०/- 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 – १५५४१     वषय मांक – १०५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५२/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१५ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील नवनाथनगर, िमकनगर, कमवीरनगर इ.मनपा ह वर 
पावसाचे पाणी वाहून जाणेकर ता ॉम वॉटर पाईप करण.े कामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस 
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(िन.र. .१६,७६,१२२/- (अ र  र. .सोळा लाख याह र हजार एकशे बावीस फ )  पे ा ४०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१०,०५,६७३/- 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 – १५५४२     वषय मांक – १०६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५२/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३५ अ वये 
भाग .१२ से. .२२ येथील कै.मधूकर पवळे शाळा .२/१ इमारतीस अंतगत रंगसफेद  करणे व 

िसमािभंतीचे थाप य वषयक देखभाल व दु ती करणे.भाग २ कामी मे.पांडूरंग ए टर ायजेस 
(िन.र. .२२,४०,८०६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे सहा फ )  पे ा ३८.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१३,६७,११६/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक 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 – १५५४३     वषय मांक – १०७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५७/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१९ 
अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील कै.मधूकर पवळे शाळा .२/१ इमारतीस अंतगत रंगसफेद  
करणे व िसमािभंतीचे थाप य वषयक देखभाल व दु ती करणे. कामी मे.एस.बी.सवई 
(िन.र. .२२,४०,८०६/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे सहा फ )  पे ा ३८.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१३,६७,११६/- पयत काम क न घेणेसबंधनकारक 
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 – १५५४४     वषय मांक – १०८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५१/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .९ 
अ वये भाग .८ व ानगर झोपडप ट मधील बालवाड  शेजार ल शाळे या मोक या जागेत 
आर.सी.सी.कंपाऊ ड करणे. कामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .२२,४०,८०६/- (अ र  र. .नऊ बावीस 
लाख चाळ स हजार आठशे सहा फ )  पे ा ३७.३७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१४,०३,४१७/- 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 – १५५४५     वषय मांक – १०९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/३५५/१६ द.२२/२/२०१६  
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .१२ अ वये 
भाग .८ व ानगर झोपडप ट म ये ह.ड .ओ.सटर जवळ ल मोक या जागेत दश या वधीसाठ  

घाट बांधणे.कामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र.  .१३,९५,१११/- (अ र  र. .तेरा लाख पं या नव 
हजार एकशे अकरा फ )  पे ा ३७.३७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .८,७३,७५८/- 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 – १५५४६     वषय मांक – ११० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय   
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४९/२०१६ द.१२/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन वदा नो टस .५/१/२०१५-१६ 
अ वये, पवनाथड  ज ा २०१६ कर ता ता पुर या व पात काश यव था व वनी ेपन 
यव था करणेकामी मे. मृती मंडप  ईले. पीकस (िन.र. . ९,८१,२३०/- (अ र  नऊ लाख 
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ए याएशी हजार दोनशे तीस) ९.१८% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५४७     वषय मांक – १११ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/५०/२०१६ द.१२/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन वदा नो टस .५/२/२०१५-१६ 
अ वये, पवनाथड  ज ा २०१६ कर ता ता पुर या व पात जनरेटर दारे वीजपुरवठा करणेकामी 
मे. वजय इले क स & जनरेटस (िन.र. . ९,९४,७९०/- (अ र  नऊ लाख चौ-या नव हजार 
सातशे न वद) ८.०१% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५४८     वषय मांक – ११२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३७/२०१६ द.३०/१/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल िन वदा नो टस .७/५/२०१५- 
१६ अ वये, कासारवाड  उप वभागातील . .५९ सांगवी मधील करसंकलन इमारती म ये 
व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.िम हर एंटर ायजस (िन.र. .९,३२,३९९/- (अ र  नऊ 
लाख ब ीस हजार तीनशे न या नव) २३.४०% कमी) या ठेकेदारास कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५४९     वषय मांक – ११३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय थाप य 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/४३/२०१६ द.१०/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . 
३/३०/२०१५-१६ अ वये, . .३८ मधील र यांची सुशोिभकरणाची कामे करणेकामी 
मे.ड .ड . कं शन (िन.र. .४,४८,४९०/- (अ र  चार लाख आ ठेचाळ स हजार चारशे 
न वद) ३२.००% कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
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भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५५०     वषय मांक – ११४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग– क े ीय कायालय   
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/५५/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/३४/२०१५-
१६ अ वये, . .६१ म ये वाचनालय खुच  व मागदशक फलक पुर वणे व बस वणेकामी 
मे.िशवांक कं शन (िन.र. .४,५०,०००/- (अ र  चार लाख प नास हजार) ३६.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५१     वषय मांक – ११५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/६३/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . 
३/८६/२०१५-१६ अ वये, . .६३ कंधारे चाळ प रसर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व 
कॉ ट पे ह ंग करणेकामी म.ेएन.सी कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/- (अ र  सात लाख 
एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 



 49

ठराव मांक – १५५५२     वषय मांक – ११६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/६१/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/७७/२०१५-
१६ अ वये, . .६३ गु नानक कॉलनी प रसर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंग 
करणेकामी मे.एन.सी कं शन (िन.र. .७,४९,३६९/-(अ र  सात लाख एकोणप नास हजार 
तीनशे एकोणस र फ ) ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक – १५५५३     वषय मांक – ११७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/५९/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस .३/८२/२०१५-१६ 
अ वये, . .६३ टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे 
करणेकामी मे.एन.सी कं शन (िन.र. . ६,७५,७०४/- (अ र  र. .सहा लाख पं याह र हजार 
सातशे चार) ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे 
भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कलावाधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५४     वषय मांक – ११८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/५७/२०१६ द.१७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/८३/२०१५-
१६ अ वये, . .६३ सर ता अपाटमट या मागील प रसर येथे टॉम वॉटर लाईन टाकणे व 
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कॉ ट पे ह ंग करणेकामी म.ेएन.सी कं शन (िन.र. . ७,४९,३६९/- (अ र  सात लाख 
एकोणप नास हजार तीनशे एकोणस र) ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५५     वषय मांक – ११९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/२९/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/८०/२०१५-
१६ अ वये, . .३७ मधील र यांची सुशोिभकरणाची कामे करणे कामी म.ेएम.जी.माने 
(िन.र. .४,६३,०१३/- (अ र  चार लाख ेस  हजार तेरा) ४३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५६     वषय मांक – १२० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/२५/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/५३/२०१५-
१६ अ वये, . .६१ व ६२ मधील पुत यांचे थाप य वषयक कामे कामी मे.एम.जी.माने 
(िन.र. .४,२०,०४८/- (अ र  चार लाख वीस हजार आ ठेचाळ स) ३२.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५५७     वषय मांक – १२१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय  
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/३१/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . ३/४७/२०१५-
१६ अ वये, . .६२ मधील मनपा इमारती व िशवाजी पुतळयाचे मेघडंबर चे डागडुजी थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुजल कं शन (िन.र. .६,००,०००/-(अ र  सहा लाख) ४५.००% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कारारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५८     वषय मांक – १२२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – क े ीय कायालय   
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क /ेलेखा/िन. ./१५/२७/२०१६ द.२५/१/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या क े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . 
३/२/२०१५-१६ अ वये, . .३७ म ये टॉम वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व 
आरो य वषयक कामे करणेकामी म.ेएम.जी.माने (िन.र. .६,७५,७०४/- (अ र  सहा लाख 
पं याह र हजार सातशे चार) ४३.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधरकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५५९     वषय मांक – १२३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/३७९/२०१६ द.२६/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन वदा नो टस .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. .३१ 
अ वये मनपाचे लांडेवाड , दघी, च-होली व बोपखेल येथील शु द पाणीपुरवठा करणा-या पंप 
हाऊस चालन देखभाल व दु ती करणे याकामासाठ   म.ेए सेल इले क स ्    
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(िन.र. .६६,५८,६९२/- (अ र  सहास  लाख अ ठाव न  हजार सहाशे या णव फ ) पे ा 
२.२५% जादा  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६८,०८,५१२/- 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 कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधरकारक 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 – १५५६०     वषय मांक – १२४ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/७८/१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . थाप य/क मु यालय/HO/ 
१९/२५/२०१५-१६ (मधुबन . .५९ मधील  िशतोळेनगर ते ममता नगर रोडवर स.नं.९ 
ढोरेनगर लेन नं.२ येथे चौक सुशोिभकरण करण)े साठ   मे.के.पी.क शन - 
िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  आठ लाख चाळ स  हजार तीनशे छ ीस फ  ) पे ा ४०.००% 
कमी  या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२९,४१२/- (अ र  पाच लाख एकोणतीस  
हजार चारशे बारा फ  ) 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 

कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५६१     वषय मांक – १२५ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/७९/१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . थाप य/क मु यालय/HO/ 
८/२०/२०१५-१६ ( . .६२ फुगेवाड  गावठाण अंतगत पाथवेवर काँ ट पे हंग व गटर 
इ. थाप य वषयक कामे करणे) साठ  मे.एन.सी.क शन - िन.र. .७,५०,०००/- पे ा 
३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,७२,५७९/- (अ र  चार लाख बहा र  
हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
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शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कलावाधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधरकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५६२     वषय मांक – १२६ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३क/का व/८०/१६ द.२६/०२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा नो टस . थाप य/क मु यालय/HO/८/ 
४४/२०१५-१६ ( . .६२ फुगेवाड , कंुदननगर, कासारवाड  प रसरात पे हंग लॉक, गटर इ. थाप य 
वषयक कामे करणे) साठ  मे.एन.सी.क शन-िन.र. .७,५०,०००/- पे ा ३९.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४,७२,५७९/- (अ र  चार लाख बहा र  हजार पाचशे 
एकोणऐंशी फ ) 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 कलावाधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५६३     वषय मांक – १२७ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .फ /ेिन/का व/८३/२०१६ द.२७/२/२०१६  
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन वदा नो टस .१/४०/२०१५-१६ मधील अ. .१ 
अ वये (२५२१३) फ े ीय कायालयांतगत . .५ कुदळवाड , जाधववाड  मधील आव यक 
 ठकाण या दवाब ी यव थेमधील नादु ती  खळ या दु त करणे, आव यक देखभाल दु ती 
व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणे (१५-१६) मे.हसन इले कल इं जिनअर ंग - 
िन.र. .४,२२,४१९/-(अ र  चार लाख बावीस हजार चारशे एकोणीस फ  )  पे ा ४०.०१% कमी 
या ठेकेदारा बरोबर कारारनामा क न कामाचा आदेश दलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १५५६४     वषय मांक – १२८ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/०६/का व/३८३/२०१६ द.२९/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स .१७/१/२०१४-१५ चे शु द प क २ ची 
जा हरात िस द कामी दै. सकाळ (रा य पातळ वर), दै. महारा  टाई स (रा य पातळ वर) व 
दै. टाई स ऑफ इं डया, (रा ीय पातळ वर ) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले होती. सदर 
जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर 

तावानुसार वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. दै.सकाळ,  दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ 
इं डया या तीनह  वृ प ांनी सदर जा हरात कायालयाने दले या मजकुरा माणे बनचूक िस  
केलेली असून याचे जा हरात बले अनु मे र. .६०,८००/-, र. .४१,६६४/- व  र. .१,४२,९४४/- 
- मनपाकडे सादर केलेली आहेत. सदरची बले यांना  अदाईस हरकत नाह . तर ,वर ल माणे 
जा हरात खचापोट  दै. सकाळ यांना र. .६०,८००/-(अ र  र. .एक साठ हजार आठशे फ ), दै. 
महारा  टाई स यांना र. .४१,६६४/- (अ र  र. .एकेचाळ स हजार सहाशे चौस  फ ) व दै. 
टाई स ऑफ इं डया यांना र. .१,४२,९४४/- (अ र  र. .एक लाख बेचाळ स हजार नऊशे 
च वेचाळ स फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १५५६५     वषय मांक – १२९ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु०६/का व/३८२/२०१६ द.२९/२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नोट स .१७/१/२०१४-१५ चे शु द प क १ ची जा हरात 
िस द कामी दै. महारा  टाई स (रा य पातळ वर) व दै.टाई स ऑफ इं डया ,(रा ीय पातळ वर ) 
वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले होती. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या 
ीने याकामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर तावानुसार वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. 

दै.महारा  टाई स व दै.टाई स ऑफ इं डया या दो ह ह  वृ प ांनी सदर जा हरात कायालयाने दले या 
मजकुरा माणे बनचूक िस  केलेली असून याचे जा हरात बले अनु मे र. .२,७१,७२५/- 
मनपाकडे सादर केलेली आहेत. सदरची बले यांना  अदाईस हरकत नाह . तर  वर ल माणे जा हरात 
खचापोट  दै. महारा  टाई स व दै. टाई स ऑफ इं डया यांना र. .२,७१,७२५/- (अ र  र. .दोन 

लाख ए काह र हजार सातशे पंचवीस फ ) अदा करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १५५६६      वषय मांक – १३० 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३२४/२०१६ द.१७/०२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१२/११/२०१५-१६ मधील अ. . ८ अ वये  
कृ णानगर येथील पंप हाउस प रसरात थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी ठेकेदार मे. ीसदगु कृपा क शन िन.र.  १६,८१,३३०/- (अ र  र.  सोळा लाख 
ए याऐंशी हजार तीनशे तीस फ ) पे ा -३२.९०% कमी, या मंजूर दराने र. .११,८४,५८१/- पयत 
ठेकेदाराकडुन 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५६७     वषय मांक – १३१ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.संद प िचंचवडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३८४/२०१६ द.२९/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . ८५ अ वये  
भाग . २९ मधील से.१ व गु वहार प रसरातील जु या पाईपलाईनचे जागी नवीन पाईपलाईन 

टाकणे व दु ती वषयक  कामे करणकेामी ठेकेदार मे. देव क शन िन.र.  २१,००,८३०/- 
(अ र  र.  ए केवीस लाख आठशे तीस फ ) पे ा २२.२७% कमी, या मंजूर दराने र. . 
१७,१४,६२४/- पयत ठेकेदाराकडुन 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 कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५६८     वषय मांक – १३२ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शुभांगी ल ढे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/३८५/२०१६ द.२९/२/२०१६  
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/९९/२०१५-१६ मधील अ. . २६ अ वये  
भाग . ३१ दघी प रसरात साईपाक वजयनगर चौधर  पाक येथील न याने वकसीत होणा-या 
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भागात पाईपलाईन टाकणे या कामासाठ  ठेकेदार मे.पी. ह .देशमुख िन.र. .२१,००,५११/- (अ र  
र.  एकवीस लाख पाचशे अकरा फ ) पे ा ४.६१% कमी, या मंजूर दराने र.  २१,०३,८६१/- 
पयत ठेकेदाराकडुन 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – १५५६९     वषय मांक – १३३ 
दनांक – ०८/०३/२०१६     वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/२१२/२०१६ द.२९/०२/२०१६  

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

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 

  (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
सभापती 

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/२३/२०१६ 

दनांक – ०८/०३/२०१६     

                                                  
                                              नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.    


