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

कायप का मांक – २५० 
(सभावृ ांत) 

दनांक - ०८/११/२०१६               वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०८/११/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 
१)  मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
३) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
४) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
 

      यािशवाय मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु य 
लेखाप र क,  मा.च हाण - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.लांडे - 
मु यलेखापाल, मा.तुप,े मा.दुधेकर, मा.पठाण - सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.पोमण - मु य 
मा हती व तं ान अिधकार , मा.थोरात, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.घोडे -कायकार  अिभयंता, मा.बुरस े

- मु य अिभयंता पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े  
 

-------- 
 

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

         गु वार दनांक २४/११/२०१६ रोजी दुपार २.२० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 

  सभापती 
 थायी सिमती 

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

कायप का मांक – २५० 
(सभावृ ांत) 

( दनांक ०८/११/२०१६ ची तहकूब सभा) 
दनांक - २४/११/२०१६                    वेळ – दुपार  २.२० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०८/११/२०१६ ची तहकुब 

सभा गु वार, दनांक २४/११/२०१६ रोजी दुपार  २.२० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

  
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.तापक र अिनता म छं  
३) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
४) मा.काटे रो हतअ पा सुदाम  
५) मा.वाबळे संजय म हारराव 

 
      यािशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव, मा.लांडे - मु यलेखापाल,  
मा.सुरगुडे  -  वकास अिभयंता, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे - सहा यक आयु , मा.कांबळे - .िश णािधकार  
(मा यिमक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

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

मंगळवार द.२९/११/२०१६ रोजी द.ु२.१० वा. पयत ह  सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

------------ 
मा.सभापती – मंगळवार द.२९/११/२०१६ रोजी द.ु२.१० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत  
       आहे. 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – २५० 
(सभावृ ांत) 

( द.०८/११/२०१६ व २४/११/२०१६ (द.ु२.२० वा.) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २९/११/२०१६                    वेळ – दुपार  २.१० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २४/११/२०१६ ची तहकुब 
सभा मंगळवार, दनांक २९/११/२०१६ रोजी दुपार  २.१० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम  -  सभापती 
२) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
३) मा.तापक र अिनता म छं  
४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
५) मा.जािलंदर (बा प)ू िशंदे 
६) मा.काळे वमल रमेश 
७) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
८) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
९) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१०) मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
११) मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
१२) मा.नेटके सुमन राज  
१३) मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

      यािशवाय मा. दनेश वाघमारे – आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.उ हास जगताप -  
नगरसिचव,  मा.तळदेकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - 
आरो य वै क य अिधकार ,  मा.ठाकूर – उपसंचालक, नगररचना, मा.लांडे - मु य लेखापाल, मा.गावडे 
– सह आयु , मा.पाट ल, मा.दुधेकर, मा.पठाण - सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,  मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, 
मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.साळंुके – मु य उ ान 
अिध क, मा.कांबळे – िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पाट ल – ाचाय, औ. .क , मोरवाड , 
मा.आवार  – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ),  मा.पोमण - मु य मा हती व तं ान अिधकार ,  
मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.क पल,े मा.थोरात, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.जंुधारे, 
मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, 
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मा.मोरे, मा.घुब े - कायकार  अिभयंता, मा.बडे – शासन अिधकार , मा.बुरस े - मु य अिभयंता 
पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
दनांक २५/१०/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२४८) सभावृ ांत कायम  

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

 
ठराव मांक - १८४५९      वषय मांक - १ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४२६/१६ द.१८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/27/2016-2017 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
या भागातील र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे व वाहतुक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस  िन.र. .22,40,224/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार दोनशे 
चोवीस फ ) पे ा 25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,64,176/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६०      वषय मांक - २ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/10/2016-2017 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
मधील सहयोगनगर मधील उवर त सोसाय या ंम ये ठक ठकाणी कॉ ं ं ट पे हग लॉक बस वणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. .22,40,217/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार दोनश ेसतरा फ ) पे ा 
19.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,05,304/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -१८४६१      वषय मांक - ३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/35/2016-2017 अ वये भाग  २ वेणीनगर 
मधील ता हाणेव ती येथील टाँवरलाईन रोडच े द णेकड ल उवर त सोसाय यांम ये ठक ठकाणी 
काँ ट पे ह ंग लाँक बस वणेकामी म.ेदेव क शन िन.र. .22,40,217/- (अ र  र. .बावीस लाख 

चाळ स हजार दोनशे सतरा फ ) पे ा 18.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .19,17,066/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६२      वषय मांक - ४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/148/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील पाट लनगर सोनवणे व ती भागातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवाणी आ ण 
स स िन.र. .13,99,679/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 
11.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,08,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६३      वषय मांक - ५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३७५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/117/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली 
येथे मोरेव ती रामदासनगर येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.मोटवाणी आ ण स स 
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िन.र. .13,99,679/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 11.00% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,08,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४६४      वषय मांक - ६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५४/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/26/2016-2017 अ वये भाग .९ संभाजीनगर 
येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकचे फुटपाथ तयार करणे.कामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .21,00,828/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे अ ठावीस फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .16,32,343/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४६५      वषय मांक - ७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४२२/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/147/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ म ये आव यकतेनुसार थाप य वषयक देखभाल व दु तीची कामे करणेकामी 

मे.रेणूका क शन िन.र. .12,60,504/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार फ ) पे ा 
10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,91,176/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८४६६      वषय मांक - ८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय  
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५३/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/83/2016-2017 अ वये भाग .९ संभाजीनगर 
पर सरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .14,00,536/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे छ ीस  फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,88,216/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६७      वषय मांक - ९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५५/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/127/2016-2017 अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर शाहू गाडन पर सरात पे ह ंग लॉकच े फुटपाथ तयार करणेकामी म.ेजी.आर.मंगोडेकर 
िन.र. .21,00,837/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे सदतीस फ ) पे ा 26.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .16,32,350/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६८      वषय मांक - १० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५६/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/130/2016-2017 अ वये भाग .९ शाहूनगर 
येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकचे फुटपाथ तयार करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .21,00,832/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख आठशे ब ीस फ  फ ) पे ा 26.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
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दराने र. .16,32,346/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४६९      वषय मांक - ११ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय  
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४२१/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 20/2/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ म ये मु लीम दफन भुमीम ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.ेरेणूका 

क शन िन.र. .12,60,504/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे चार फ ) पे ा 10.00% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,91,176/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४७०      वषय मांक - १२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४२०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/89/2016-2017 अ वये भाग .९ संभाजीनगर 
मधील डा वभागा अंतगत होणा-या काय मासाठ  मंडप व इतर यव था करणेकामी म.ेमोटवाणी 
आ ण स स िन.र. .14,00,559/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा 20.70% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,66,175/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली  घट दरानुसार फरकाची र कम  वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८४७१      वषय मांक - १३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/33/2016-2017 अ वये भाग .१ पीनगर 
मधील उवर त र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण बह रट िन.र. .21,00,637/- (अ र  
र. .एकवीस लाख सहाशे सदतीस  फ ) पे ा 33.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .14,66,770/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४७२      वषय मांक - १४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४३३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/155/2016-2017 अ वये भाग .४ महा मा 
फुलेनगर येथील  मोक या जागेत रबर मो डेड लॉक बस वणेकामी म.ेसाई भा क शन 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,47,059/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४७३      वषय मांक - १५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४३२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/167/2016-2017 अ वये भाग .4 कृ णानगर 
येथे करकोळ देखभाल दु तीची काम ेकरणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .14,00,560/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .11,47,059/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४७४      वषय मांक - १६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४३१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/107/2016-2017 अ वये भाग .४ नेवाळे 
व ती मधील अंतगत र यांच े WMM प तीने क न ाऊंट ग करणेकामी मे.साई भा क शन 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,47,059/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४७५      वषय मांक - १७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/53/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ म ये पावसाळ  पा या या वा ह यांची दु ती करणे व काह  ठकाणी पावसाळ  पा या या 

वा ह या टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) 
पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,20,588/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८४७६      वषय मांक - १८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/88/2016-2017 अ वये भाग .२८ मधील 
ना यांची दु ती करणेकामी म.ेसुयोगराज क शन िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 30.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .16,46,823/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४७७      वषय मांक - १९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४६३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/60/2016-2017 अ वये भाग .५ से. .१६ 
मधील फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.िशवगंगा क शन िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 26.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,38,823/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४७८      वषय मांक - २० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५७/१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/81/2016-2017 अ वये भाग .२८ मधील 

MIDC येथील ना यांची दु ती करणेकामी म.ेिशवगंगा क शन िन.र. .22,40,896/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 29.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .16,70,353/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १८४७९      वषय मांक - २१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/140/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील पाट ल नगर येथील लोकव ती मधील ना याला बं द त पाईप टाकणेकामी म.े िनमाण 
क शन िन.र. .14,00,549/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे एकोणप नास फ ) पे ा 27.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,73,521/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८०      वषय मांक - २२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/103/2016-2017 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर मधील हे ेवाड , ता हाणेव ती, हे ेमळा, सहयोगनगर, पीनगर येथील उवर त 

सोसाय यांमधील र यांचे खड  मु न BBM प दतीने र ते करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण बह रट 
िन.र. .14,00,444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे च वेचाळ स फ ) पे ा 21.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,61,668/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८४८१      वषय मांक - २३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/113/2016-2017 अ वये भाग .४ 
वामीसमथ हौ. सोसायट  मधील र ते ाऊट ंग करणे.कामी मे.अनंत बाळकृ ण बह रट 

िन.र. .21,00,840/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स  फ ) पे ा 22.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,20,588/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८२      वषय मांक - २४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/36/2016-2017 अ वये भाग .२८ मासुळकर 
 पर सराम ये मंडप यव थेची कामे करणेकामी मे.मोटवाणी आ ण स स िन.र. .14,00,560/- (अ र  
र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 20.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .11,66,176/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन याचंेबरोबर 

करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १८४८३      वषय मांक - २५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/38/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ चे ह तील र यांची थाप य वषयक काम े करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 

िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून 
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िन वदा मंजूर दराने र. .13,19,853/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८४      वषय मांक - २६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/3/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ येथील व वध सेवा वाह या टाकणे कामी खोदाईमुळे िनमाण झाले या र यावर ल चरांचे 

खड मु मीकरण क न सेमी ाउट प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. 
िन.र. .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .6,59,926/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८५      वषय मांक - २७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४३५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/45/2016-2017 अ वये भाग .१ तळवडे 
योितबानगर प रसरातील सव र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या 

िन.र. .22,40,857/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे स ाव न फ ) पे ा 10.25% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,11,728/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८४८६      वषय मांक - २८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/8/2015-2016 अ वये भाग .११ यमुनानगर 
मधील डॉ.आंबेडकर चौक दुगानगर चौक एल आय सी ब ड ंग (गावबाबा काळभोर चौक) येथे वागत 
कमानी उभारणेकामी मे.ड .पी.बाबर िन.र. .16,80,672/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे 
बहा र  फ ) पे ा 25.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,14,706/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८७      वषय मांक - २९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१८/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/94/2016-2017 अ वये भाग .६३ मधील 
मु लीम दफनभूमी मधील िमनार वेश दार करणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी िन.र. .22,45,073/- (अ र  र. .बावीस लाख पंचेचाळ स हजार याह र फ ) पे ा 
25.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,67,995/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८४८८      वषय मांक - ३० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४१७/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/22/2016-2017 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील मनपा शाळांची थाप य वषयक काम े करणेकामी मे.ड .ड .क शन 
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िन.र. .14,99,583/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा 3.10% 

कमीया ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .15,25,751/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४८९      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४०९/१६ द.१८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/17/2016-2017 अ वये भाग .६३ कासारवाड  
मशानभूमी रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बी.एम.पवार िन.र. .14,99,140/- 

(अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार एकशे चाळ स फ ) पे ा 20.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .12,59,278/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९०      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४०८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/69/2016-2017 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६३ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी म.ेबी.एम.पवार 

िन.र. .20,54,432/- (अ र  र. .वीस लाख चोप न हजार चारशे ब ीस  फ ) पे ा 15.50% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,22,795/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८४९१      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४२४/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/59/2016-2017 अ वये भाग .३८ नेह नगर 
येथील नूरमोह ला म सद  मागील भागात नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे व इ. अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .14,98,783/- (अ र  र. .चौदा लाख अ ठया नव हजार 

सातशे याऐंशी फ ) पे ा 27.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,48,817/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केल ेअसलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९२      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४६७/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/6/2016-2017 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील महेशनगर चौक ते गोल मंडई पयत न वन फुटपाथ करणेकामी म.ेदेव 
क शन िन.र. .22,47,326/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार तीनशे स वीस  फ ) पे ा 
26.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,41,453/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९३      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४६५/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/18/2016-2017 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .३८ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी 
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मे.एस.ड .अजवाणी िन.र. .16,99,071/- (अ र  र. .सोळा लाख न या नव हजार एकाह र फ ) पे ा 
26.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,16,610/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९४      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४६६/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/25/2016-2017 अ वये भाग .४१ मधील 
जयबजरंगनगर,गांधीनगर भागात पे ह ंग लॉक टाकणेकामी मे.एस.ड .अजवाणी िन.र. .13,99,579/- 

(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .12,19,733/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९५      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४५२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/55/2016-2017 अ वये भाग .६३ 
अ ह याबाई होळकर शाळेची रंगरंगोट  व थाप य वषयक काम े करणेकामी मे.के.कमलेश 
िन.र. .14,95,581/- (अ र  र. .चौदा लाख पं या नव हजार पाचशे ए याऐंशी फ ) पे ा 10.00% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,13,324/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८४९६      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४५१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/57/2016-2017 अ वये कासारवाड  येथील 
मा यिमक शाळा इमारतीचे व उदु  शाळेचे इमारतीचे दु ती व रंगरंगोट  करणेकामी म.ेके.कमलेश 
िन.र. .13,50,000/- (अ र  र. .तेरा लाख प नास हजार फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .12,75,750/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९७      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/87/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
गंगानगर खराळवाड ,मासुळकर कॉलनी भागातील पे ह ंग लॉक दु ती करणेकामी म.ेबारणे 
क शन िन.र. .21,00,568/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अडूस  फ ) पे ा 21.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .17,42,421/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९८      वषय मांक - ४० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/86/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
मासुळकर कॉलनी लगत र या या कडेने नवीन पे ह ंग लॉक टाकणेकामी म.ेबारणे क शन 
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िन.र. .21,00,568/- (अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अडूस  फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .17,42,421/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८४९९      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/2/2016-2017 अ वये भाग .४० डा को 
कंपनी या र या या कडेने पे ह ंग लॉक टाकणेकामी म.ेबारणे क शन िन.र. .21,00,568/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अडूस  फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .17,42,421/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५००      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/99/2016-2017 अ वये भाग .४१ डा को 
कंपनी या र या या कडेने पे ह ंग लॉक टाकणेकामी म.ेबारणे क शन िन.र. .21,00,568/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख पाचशे अडुस  फ ) पे ा 21.21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .17,37,789/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८५०१      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४२५/१६ द.१९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/77/2016-2017 अ वय े भाग .३८ नेह नगर 
येथील वाघेरे वाडा प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे व कॉ ट पे ह ंगची कामे करणेकामी 
मे.साकळे असोिसए स िन.र. .20,99,096/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार शहा नव फ ) 
पे ा 25.00% कमीया ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .16,53,038/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५०२      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/112/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .13,99,319/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार तीनशे एकोणीस फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .13,18,683/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५०३      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४५०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/106/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
गंगानगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .21,00,166/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
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दराने र. .19,80,247/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन याचंेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -१८५०४      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/63/2016-2017 अ वय े भाग .४० मधील 
कामगारनगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .21,00,166/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .19,82,452/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५०५      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/90/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
अंतगत र यांचे  हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटार या िन.र. .21,00,166/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .19,80,247/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८५०६      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४३९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/108/2016-2017 अ वये भाग .३८ 
नेह नगर येथील महेशनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .22,46,257/- (अ र  र. .बावीस लाख सेहचाळ स हजार दोनशे स ाव न 
फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,17,996/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५०७      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/64/2016-2017 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .३८ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

िन.र. .20,98,621/- (अ र  र. .वीस लाख अ ठया नव हजार सहाशे एकवीस फ ) पे ा 10.20% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,78,790/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५०८      वषय मांक - ५० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३९६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/66/2016-2017 अ वये भाग .३८ नेह नगर 
येथील पंपर -भोसर  र याचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .22,46,289/- (अ र  
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र. .बावीस लाख सेहचाळ स हजार दोनशे एकोणन वद फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .21,20,385/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५०९      वषय मांक - ५१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/14/2016-2017 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .४० म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

िन.र. .19,59,461/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकोसाठ हजार चारशे एकस  फ ) पे ा 10.20% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,47,576/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१०      वषय मांक - ५२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/93/2016-2017 अ वय े भाग .३८ नेह नगर 
येथील मनपा शाळे या आजूबाजू या प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .22,47,161/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार एकशे एकस  फ ) 
पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,18,848/- पयत काम क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५११      वषय मांक - ५३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/8/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
अंतगत र यांचे  डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .13,99,319/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार तीनशे एकोणीस  फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .13,19,418/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१२      वषय मांक - ५४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/32/2016-2017 अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग . ३९ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी 

मे.एच.सी.कटार या िन.र. .20,98,115/- (अ र  र. .वीस लाख अ ठया नव हजार एकशे पंधरा  फ ) 
पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .19,80,516/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१३      वषय मांक - ५५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४४६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/88/2016-2017 अ वये भाग .४० मधील 
खराळवाड  भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .18,20,095/- 

(अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार पं या नव फ ) पे ा 10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजूर दराने र. .17,16,168/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलनेे याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५१४      वषय मांक - ५६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४८३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/35/2016-2017 अ वये भाग .६३ मधील 
मशानभूमी व वंजार  चाळ व जवळकर कॉलनी येथील संडास लॉक टाई स बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.आर.बी.पमनाणी सी.ड ह जन िन.र. .13,48,171/- (अ र  र. .तेरा लाख 
अ ठेचाळ स हजार एकश ेए काह र  फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,74,022/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१५      वषय मांक - ५७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४८४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/82/2016-2017 अ वये कासारवाड  येथील 
ाथिमक शाळा इमारतीचे दु ती व रंगरंगोट  करणेकामी मे.आर.बी.पमनाणी सी.ड ह जन 

िन.र. .10,50,000/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार फ ) पे ा 9.99% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .9,92,360/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८५१६      वषय मांक - ५८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/१०२/२०१६-१७ अ वये  भाग . १४ 
से .२३,२४,२५,२६ या र याचे चर खड मु म व बीबीएम प तीने डांबर करण करणेकामी 
M/s.Lonavla Construction co. िन.र. .१४,००,०५१/- (अ र   चौदा लाख ए काव न फ )  पे ा 
१०.४५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १३,१६,४३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१७      वषय मांक - ५९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८६/२०१६-१७ अ वये  भाग .१४ भ  
श  उ ान मधील र याच चर, हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी (से. .२३ ते २६ व 
िनगड  गावठाण) M/s.Lonavla Construction co. िन.र. .८,८६,६६९/-(अ र   आठ लाख शयाऐशी 
हजार सहाशे एकोणस र फ )  पे ा १०.४०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .८,३४,१७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१८      वषय मांक - ६० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/३६/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ म ये 
आकुड  द वाड  मधील अंतगत र याचे द ु ती करणेकामी M/s.Lonavla Construction co.  
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िन.र. .१४,००,५१/- (अ र   चौदा लाख ए काव न फ )  पे ा १०.२८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१३,१८,९३२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५१९      वषय मांक - ६१ 
दनांक – २९/११/२०१६       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९५/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ म ये 
आकुड  पेश कॉलनी भागातील र याचे खड करण डांबर करण करणेकामी M/s. Lonavla 

Construction िन.र. .१४,००,५१/- (अ र   चौदा लाख ए काव न फ )  पे ा १०.४४ % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,१६,५८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५२०      वषय मांक - ६२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६४/२०१६-१७ अ वये भाग .१५ आकुड  
म ये ािधकरण भागातील डांबर  र यांची देखभालीची दु तीची कामे करणेकामी M/s. Lonavla 

Construction िन.र. .९,३३,७२०/- (अ र   नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे वीस फ )  पे ा १०.३५% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,७८,९३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८५२१      वषय मांक - ६३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०४/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ म ये 
आकुड  ािधकरण भागातील मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी M/s.Lonavla 

Construction िन.र. .२१,४७,४१५/- (अ र   एक वस लाख स ेचाळ स हजार चारशे पंधरा फ )  पे ा 
१०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,१८,०३३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५२२      वषय मांक - ६४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१५/२०१६-१७ अ वये  भाग १६ आकुड  
गावठाण प रसरात र याचे चर खड मु म व बीबीएम प तीने डांबर करण करणकेामी M/s.Lonavla 

Construction िन.र. .२३,२४,८३६/-(अ र  र. .तेवीस लाख चो वस हजार आठशे छ स फ ) पे ा 
१०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९२,०८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५२३      वषय मांक - ६५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४४/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ भ  
श  उ ान से. .२५ म ये डांबर करण करणेकामी M/s.Lonavla Construction िन.र. .८,८६,६६९/-
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 (अ र   आठ लाख याऐंशी  हजार सहाशे एकोणस र फ )  पे ा १०.३१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .८,३५,०१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १८५२४      वषय मांक - ६६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/३३/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ भ  
श  उ ानमधील र यां या चरांची ( ेनचस) दु ती करणेकामी M/s.Lonavla 

Construction िन.र. .९,२४,२१०/- (अ र   नऊ लाख चोवीस  हजार दोनशे दहा फ ) पे ा १०.३०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,७०,४६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५२५      वषय मांक - ६७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२३९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२९/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
प रसरातील डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Lonavla Construction 
 िन.र. .११,१८,१८६/- (अ र   अकरा लाख अठरा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा १०.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५३,७५१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५२६      वषय मांक - ६८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४०/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०८/२०१६-१७ अ वये  भाग .१५ आकुड  
म ये अंतगत डांबर  र याची देखभालीची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Lonavla 

Construction िन.र. .११,१८,१८६/- (अ र   अकरा लाख अठरा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा 
१०.२२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५४,१०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५२७      वषय मांक - ६९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७/२०१६-१७ अ वये भाग .८ व ानगर 
रामनगर प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी M/s.Mohanlal Mathrani Construction 

Pvt ltd. िन.र. .१७,७१,१२१/- (अ र   सतरा लाख एकाह र हजार एकशे एकवीस फ )  पे ा १०.१२% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,७२,४०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत  केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५२८      वषय मांक - ७० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/३७/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ कवळे 
मामुड  डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी M/s.Mohanlal Mathrani Construction Pvt 
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ltd. िन.र. .११,१८,१८६/- (अ र   एकरा लाख अठरा हजार एकशे याऐंशी फ ) पे ा १०.०८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५५,७४६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५२९      वषय मांक - ७१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९८/२०१६-१७ अ वये  भाग . कवळे 
मामुड  येथे र यांचे चरांचे ( े चेस) खड मु म व बीबीएम प तीने डांबर कऱण करणेकामी 
M/s.Mohanlal Mathrani Construction Pvt ltd. िन.र. .९,९६,७८३/-(अ र   नऊ लाख शहा णव हजार 
सातशे याऐंशी फ ) पे ा १०.१६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .९,४०,२८५/- पयत 

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

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

ठराव मांक - १८५३०      वषय मांक - ७२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२४२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५८/२०१६-१७ अ वये  भाग . १९ 
वा हेकरवाड , कवळे, आदशनगर िभमाशंकरनगर पर सर र ता वकिसत करणेकामी M/s.Mohanlal 

Mathrani Construction Pvt ltd. िन.र. .२२,९२,४६५/-(अ र   बा वस लाख या णव हजार चारशे 
पास  फ ) पे ा १०.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,६३,४९१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५३१      वषय मांक - ७३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८२३/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/३-२०१५-१६ अ वय े भाग 

.४५ पंपर  वाघेरे येथील र यांवर ल चर खड मु माने व बी.बी.एम प दतीने दु तीची कामे  

करणेकामी मे.सागर क शन िन.र.  ८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स हजार तीनशे 
छ ीस फ ) पे ा ३८.७०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,१५,१२६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३२      वषय मांक - ७४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी  
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८२२/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/३-२०१६-१७ अ वये ड भाग 
अंतगत भाग .४७ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी म.े वमलाई 
इले क काप रेशन िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) पे ा ०१.००% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,२७,६५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३३      वषय मांक - ७५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८२१/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१४-२०१६-१७ अ वये ड 

भाग अंतगत भाग . ४६ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची देखभाल दु ती करणेकामी 
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मे. वमलाई इले क काप रेशन िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) 
पे ा १८.६४% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,९७,९९६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३४      वषय मांक - ७६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८२०/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

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

भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील जं शन बॉ स दु ती, पेट ंग फडर पलरची आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी म.े कमल इले क एंटर ायझेस िन.र. .६,४२,२८१/- (अ र  र.  सहा लाख 
बेचाळ स हजार दोनशे ऐ याएंशी फ ) पे ा ०१.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .६,३५,८५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

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

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

ठराव मांक - १८५३५      वषय मांक - ७७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१९/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१८-२०१६-१७ अ वये पंपर  

उप वभागातील वॉड .४३ ते ४७ या प रसरात शाळा इमारतीम ये व ुत वषयक आव यक देखभाल 
दु ती करणेकामी म.े कमल इले क एंटर ायझेस िन.र. .७,५०,०००/- (अ र  र.  सात लाख 
प नास हजार फ ) पे ा ००.२५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४८,१२५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५३६      वषय मांक - ७८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१८/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७८-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५७ पंपळे गुरव येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड मु माने व बी.बी.एम प दतीने 
दु ती करणेकामी म.े साई भा क शन िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार तीनश ेछ ीस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,०५,८८२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३७      वषय मांक - ७९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१७/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२७-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४३ जजामाता हॉ पीटल भागामधील शाळां या इमारतीमधील करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी म.े उप  क शन िन.र. .८,३७,८०४/- (अ र  र.  आठ लाख सदोतीस हजार आठशे 
चार फ ) पे ा ०४.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०४,२९२/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३८      वषय मांक - ८० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१६/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१३-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४४ अशोक थीएटर पंपर  येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट पे टचे प टे मारणे, 
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वाहतुक वषयक कामे करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 
मे. भालेराव क शन िन.र. .८,३५,५५०/- (अ र  र.  आठ लाख प तीस हजार पाचशे प नास 
फ ) पे ा ०२.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,१८,८३९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५३९      वषय मांक - ८१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१५/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५६ वैदुव ती मधील फुटपाथ, पे ह ंग लॉक व पदपथ इ याद ची दु तीची कामे करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जय गणेश एंटर ायझेस (गणेश मा.काळे) िन.र. .७,००,२११/- 

(अ र  र. .सात लाख दोनशे अकरा फ ) पे ा २१.०६% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .५,५२,७४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

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

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

ठराव मांक - १८५४०      वषय मांक - ८२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१४/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५५ पंपळे सौदागर येथील मनपा या व वध इमारतीची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. 
राहूल क शन िन.र. .७,८४,३१४/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी हजार तीनशे चौदा फ ) 
पे ा १८.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,४३,१३७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला 
असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १८५४१      वषय मांक - ८३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१३/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६३-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४ पंपळे िनलख येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी म.े पाडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .७,००,१२०/- (अ र  र.  सात लाख 
एकशे वीस फ ) पे ा ०२.५०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,८२,६१७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 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 असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५४२      वषय मांक - ८४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१२/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५४ पंपळे िनलख म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणेकामी म.ेपांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे एंशी फ ) पे ा ०२.५०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,८२,७७३/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५४३      वषय मांक - ८५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८११/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१५-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५५ पंपळे सौदागर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी म.े मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .९,२४,३००/- (अ र  र.  नऊ लाख 
चोवीस हजार तीनशे फ ) पे ा १०.०३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३१,५९३/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५४४      वषय मांक - ८६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८१०/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७५-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४८ तापक रनगर, ीनगर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी म.े मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .९,२२,१२३/- (अ र  र.  नऊ लाख 
बावीस हजार एकशे तेवीस फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .८,२९,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

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

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

ठराव मांक - १८५४५      वषय मांक - ८७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०९/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९०-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५६ वैदुव ती येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी 
मे. मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .७,००,२४०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे चाळ स 
फ ) पे ा १०.०७% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,२९,७२६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५४६      वषय मांक - ८८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०८/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५३-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५४ पंपळे िनलख येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु ती 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल.िन.र. .७,८४,०००/- (अ र  र.  सात लाख चौ-याएंशी 
हजार  फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,०५,६००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५४७      वषय मांक - ८९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०७/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२२-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४३ जजामाता हॉ पीटल प रसरातील थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. अ व कार 
क शन िन.र. .८,४०,२४३/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार दोनशे ेचाळ स फ ) पे ा 
२७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,१३,३७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८५४८      वषय मांक - ९० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०६/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२१-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४३ जजामाता हॉ पीटल येथील बी लॉक प रसरातील थाप य वषयक  दु तीची कामे 
करणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .८,४०,२४३/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार दोनशे 
ेचाळ स फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,१३,३७७/- पयत काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८५४९      वषय मांक - ९१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०५/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७६-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४६ वजयनगर येथील व वध र यांवर ल चरांची, ख डयांची खड  मु माने व बी.बी.एम प दतीने 
दु ती करणेकामी म.ेअनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा १९.८६% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,७३,४४५/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५५०      वषय मांक - ९२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०४/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१-२०१६-१७ अ वये ड 

काय े ाअंतगत भाग .४५ येथे मनपा या व वध सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था 
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पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.े सायली वजय पायगुडे िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  
र.  नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .७,७६,४७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

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

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

ठराव मांक - १८५५१      वषय मांक - ९३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०३/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७१-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५५ पंपळे सौदागर येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे. ी कॉ टर िन.र. .८,४०,२२०/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार दोनशे वीस फ ) पे ा ३३.३३% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६०,१७५/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५५२      वषय मांक - ९४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८०२/१६ द.२५/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५५ पंपळे सौदागर मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची कामे करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणेकामी म.े ी कॉ टर िन.र. .८,४०,२२२/- (अ र  र.  आठ लाख चाळ स 
हजार दोनशे बावीस फ ) पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,८५,६३५/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणते आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५५३     वषय मांक - ९५ 
दनांक – २९/११/२०१६     वभाग-ब े य कायालय,िचंचवड ३३ 
सूचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/६१९/२०१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/39/2016-17 अ वये (सन 
२०१६-१७ क रता) भाग .२१ म ये फुटपाथ दु ती करणे व यावर टाईल बस वणेकामी मे 
आ द य एंटर ायजेस  िन.र. .7,91,681/-(अ र  र. . सात लाख ए या नव हजार सहाशे ऐ याऐंशी 
फ ) पे ा - 22.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असलेने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८५५४      वषय मांक - ९६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७९१/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२३ अ वये  भाग 
.7 च-होली येथे आव यकतेनुसार पाईपलाईन बदलने थलांतर करणे इतर ठक ठकाणी पाईपलाईन 

टाकणे व दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.बजरंगबली क शन िन वदा र कम .१६,७९,०७७/- 
(अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार स याह र फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१५,८६,७२७/-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 - १८५५५      वषय मांक - ९७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७९०/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .४३ अ वये  दघी 
येथील मु य जलवा हनीची कामे करण ेया कामासाठ   मे. बजरंगबली क शन िन वदा र कम 
.२०,९९,४६८/- (अ र  र. .वीस लाख न या नव हजार चारशे अडुस  फ ) पे ा १०.०१% 
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कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८३,७७६/-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 - १८५५६      वषय मांक - ९८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८९/२०१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .४४ अ वये  सन 
२०१६-१७ साठ  ीनगर प रसरात पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणेकामी न वन पाणीपुरवठा 
निलका पुर वणे व टाकणेकामी  मे.बजरंगबली क शन िन वदा र कम .१८,२०,८१९/- (अ र  
र. .अठरा लाख वीस हजार आठशे एकोणीस  फ ) पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१७,०१,५५५/-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 - १८५५७      वषय मांक - ९९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८८/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .५२ अ वये  'फ' 

भागा अंतगत भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील वा त ूउ ोग, उ मनगर भागात जलवा हनी 
टाकणे व देखभाल दु ती करणे  या कामासाठ   मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम 
.९,८०,३९२/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे या नव  फ ) पे ा १०.०५% कमी दराने या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२५,९५५/-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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक - १८५५८      वषय मांक - १०० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८७/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२४ अ वये  'फ' 

भागातील कृ णानगर पंप हाऊस व इतर टा यावर थाप य  वषयक कामे करणेकामी  मे. एच. एम. 
क शन िन वदा र कम .११,२०,४३२/- (अ र  र. . अकरा लाख वीस  हजार चारशे ब ीस फ ) 
पे ा ११.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४७,०४३/-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 - १८५५९      वषय मांक - १०१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८६/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .३१ अ वये  सन 
२०१६-१७ साठ  रहाटणी प रसरात पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा करणेकामी न वन पाणीपुरवठा 
निलका पुर वणे व टाकणेकामी  मे.मोरया एंटर ायजेस िन वदा र कम .१५,४०,५६४/- (अ र  
र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे चौस  फ ) पे ा १२.१२% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,२१,५४०/-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 - १८५६०      वषय मांक - १०२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८५/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
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  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .६० अ वये  भाग 
.39 संत तुकाराम नगर येथील प रसरात आव यकतेनुसार जलवा हणी टाकणे व देखभाल दु तीची 

कामे करणेकामी  मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम .१३,९३,९००/- (अ र  र. .तेरा लाख 
या नव हजार नऊशे फ ) पे ा २६.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,८३,०६०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  

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

-------- 
ठराव मांक - १८५६१      वषय मांक - १०३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८४/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .६२ अ वये  अ 
े य कायालयाअंतगत पेठ . २३,२४ व िनगड  गावठाण येथ ेपाणीपुरवठा सुधारणा करणे कामी 

नवीन पाईप लाईन टाकणेकामी  मे. ीसदगु कृपा क शन िन वदा र कम .२२,४०,८९७/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे स या नव   फ ) पे ा ११.०५% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,९२,९४१/- 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 - १८५६२      वषय मांक - १०४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८३/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .५५ अ वये  फ' 

भागा अंतगत भाग .12 म ये ठक ठकाणी जलवा हनी टाकणे, करकोळ दु तीची व इतर 
अनुषंगीक कामे करणकेामी  मे. जयगणेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .११,२०,४३९/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे एकोणचाळ स  फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,८१४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
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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 - १८५६३      वषय मांक - १०५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८२/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .१२ अ वये  अ 
े य कायालयातगत भाग .१० मधील तुळजाईव ती प रसरात पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार 

देखभाल दु तीची कामे करणेकामी  मे. बालाजी इं जिनअस िन वदा र कम .२२,८२,६६६/- (अ र  
र. .बावीस लाख याऐंशी हजार सहाशे सहास  फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२१,५७,११९/-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 - १८५६४      वषय मांक - १०६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८१/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .१६ अ वये  सन 
२०१६-१७ कर ता काळेवाड , वजयनगर, तापक र नगर, प रसरात जु या पाईपलाईन बदलुन न वन 
पाईपलाईन पुर वणेकामी  मे.ड .एम. एंटर ायजेस िन वदा र कम .१५,४१,४२२/- (अ र  र. .पंधरा 
 लाख एकेचाळ स हजार चारशे बावीस  फ ) पे ा १२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१४,२४,२७३/- 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. 



47 
 

 
 

ठराव मांक - १८५६५      वषय मांक - १०७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुक     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७८०/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .२२ अ वये  सन 
२०१६-१७ वाकड प रसरात ड.पी रोड मिधल पाइपलाइन िश ट करणे व टाकणेकामी  मे. िस े र 
क शन िन वदा र कम .११,२४,८७२/- (अ र  र. .अकरा लाख चोवीस हजार आठशे बाह र 
फ ) पे ा १५.१०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,०२,७६७/- 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 - १८५६६      वषय मांक - १०८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७९/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .७ अ वय े 

डुडुळगाव येथील टाक व न वतरण होणा-या भागात देखभाल दु ती करणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनअस िन वदा र कम .९,८०,३०४/- (अ र  र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे चार फ ) पे ा 
२२.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०२,८६८/-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 - १८५६७      वषय मांक - १०९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७८/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .४ अ वये  बो-
हाडेवाड  येथील टाक व न वतरण होणा-या भागात देखभाल दु ती करणेकामी  मे.बालाजी इं जिनअस 
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िन वदा र कम .९,८०,३०४/- (अ र  र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे चार फ ) पे ा २२.००% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,०२,८६८/-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 - १८५६८      वषय मांक - ११० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७७/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .६३ अ वये  भाग 
.33 गवळ नगर म ये आव यकतेनुसार ठक ठकाणी ड  आय पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जयगणेश 

एंटर ायजेस िन वदा र कम .६,९९,७९५/- (अ र  र. .सहा  लाख न या नव हजार सातशे 
पं या नव फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,६१,३०६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५६९      वषय मांक - १११ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७६/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .२४ अ वये  भाग 
.४, ९, व १३ म ये ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे व करकोळ दु तीची  कामे करणेकामी मे.द प 

क शन िन वदा र कम .२३,१०,८९३/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार आठशे या नव 
फ ) पे ा ७.७०% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,३९,९०१/-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 - १८५७०      वषय मांक - ११२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७५/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ६६ अ वय े 

से. .२८ येथील साईमं दर प रसरात पाणीपुरवठा वतरण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी नवीन 
पाईप लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.द प क शन िन वदा र कम 
.२२,४०,८९७/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे स या नव फ ) पे ा १२.००% 

कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,७०,५८८/-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/वसलु 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 - १८५७१      वषय मांक - ११३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७४/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ४७ अ वये  

जल े  .बी/१ अंतगत भाग .१८ मधील पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती करणेकामी  
मे.यािसन क शन िन वदा र कम .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स ाव न  

फ ) पे ा २०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,७६,४६७/-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 - १८५७२      वषय मांक - ११४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७३/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .५२ अ वय े 

जल े  .बी/१ व बी/२ म ये वकासनगर, कवळे, रावेत भागात पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
दु ती करणेकामी  मे.यािसन क शन िन वदा र कम .१४,००,५५७/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचश े स ाव न  फ ) पे ा २१.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,६१,७६२/-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 - १८५७३      वषय मांक - ११५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/१७७२/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२/६/२०१६-१७  मधील अ. .१ अ वये  दापोड  
मधील टा यांची रंगरंगोट  करणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरणेकामी  मे.एच. एम.क शन िन वदा 
र कम .१४,००,५५५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पंचाव न फ ) पे ा १५.००% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,४९,९९५/- 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 क न ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५७४      वषय मांक - ११६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६३५/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .8 अ वये भाग .२९ इं ायणीनगर से.नं.१ व २ म ये करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.लाल दप कं शन िन वदा र कम .6,30,252/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार 
दोनशे बाव न) पे ा 10% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८५७५      वषय मांक - ११७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६३६/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .72 अ वये . .३१ दघी म ये मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणकेामी मे.लाल दप 
कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 
2% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५७६      वषय मांक - ११८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६३७/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .22 अ वये . .६ मोशी येथील उव रत र ते खड करण व ब बएम करणे मे.जय भवानी 
कं शन िन वदा र कम .7,16,863/- (अ र  र. .सात लाख सोळा हजार आठशे ेस ) पे ा 
18.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५७७      वषय मांक - ११९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६३८/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .47 अ वये भाग .६ मोशी ािधकरण येथील व वध ठकाणचे र ते खड करण व ब बएम 
करणेकामी मे.जय भवानी कं शन िन वदा र कम .7,16,255/- (अ र  र. .सात लाख सोळा 
हजार दोनशे पं चावन) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच े

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

---------- 
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ठराव मांक - १८५७८      वषय मांक - १२० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६३९/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .69 अ वये भाग .३१ दघी म ये पूव भागात पे हंग लॉक बस वणे मे.ड  ड  कं शन 
िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५७९      वषय मांक - १२१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४०/२०१६ द.२७/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .52 अ वये भाग .३३ गवळ नगर मधील डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा. ा. िल., िन वदा र कम .5,60,107/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे 
सात) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - १८५८०      वषय मांक - १२२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२०/२०१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .११ अ वये 
मनपा या शासक य इमारतीमधील व ुत संच मांडणीचे व पंपाचे वा षक प दतीने देखभाल दु ती 
करणे व अनुषंिगक  कामे करणेकामी मे. व प इले क स ए ड इँ जिनअर ंग िन.र. .१४,९९,४८६/- 
(अ र  र. .चौदा लाख न या णव  हजार चारशे शहाऐंशी फ ) दर १६.४०% कमी या ठेकेदारा  बरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १८५८१      वषय मांक - १२३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – मु यलेखाप र क 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१३६७/२०१६ द.२८/१०/२०१६ 

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

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

ठराव मांक - १८५८२      वषय मांक - १२४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य  
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९००/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१७/१६-१७ भाग .४५ प पर  वाघेरे येथील 
नवमहारा  शाळसमोर ल व पर सरातील र त े  डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन 
िन.र. .१९,५१,५९५/-  (अ र  र. .एकोणीस लाख ए काव न हजार पाचशे पं या णव ) पे ा १०.२०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१८,४०,१५९/- 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 - १८५८३      वषय मांक - १२५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/३९/१६-१७  भाग .४५ प पर  वाघेरे 
येथील वाघेरे कालनी पर सरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन 
िन.र. .२१,००,७१५/-  (अ र  र.  एकवीस लाख सातशे पंधरा) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,७९,६६१/- 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 - १८५८४      वषय मांक - १२६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२/१६-१७ भाग .४४ पंपर  अशोक िथएटर 
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे,चर इ याद ंची खड मु म व बी.बी.एम. प तीने दु ती 
करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .१२,६०,५०४/- (अ र  र. .बारा  लाख साठ हजार पाचशे 
चार) पे ा १०.४९% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,८४,६९१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 ठराव मांक - १८५८५      वषय मांक - १२७ 

दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संपत पवार     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९७/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/५८/१६-१७ भाग .४५ मधील मान डेअर  
ते पवने र मंद र पयतचे र याचे डांबर करण करणेकामी मे.लोनावळा क शन 
िन.र. .२१,००,५०७/- (अ र  र. .एकवीस हजार पाचशे सात) पे ा १०.३५% कमी  या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,७७,२६०/- 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 - १८५८६      वषय मांक - १२८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९६/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/५५/१६-१७  भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ 
कर ता) मे.मोटवानी & स स िन.र. .११,२०,२५०/-(अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे 
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प नास) पे ा  ३०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .८,२३,२६६/-  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 - १८५८७      वषय मांक - १२९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९५/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/३६/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
मयुर नगर  ते िमिलटर या कडेने १२.०० मी. ं द र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.एच. सी. कटार या िन.र. .१४,००,२९०/-  (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे न वद फ ) पे ा  १०.१०% 
कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२१,८०४/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण ेभाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५८८      वषय मांक - १३० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९४/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/३४/१६-१७  भाग .४४ पंपर  अशोक 
िथएटर येथील मनपा शाळा प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. धने र क शन 
िन.र. .२०,९९,५५३/- (अ र  र. .वीस लाख न या णव हजार पाचशे येप न) पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८१,८७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट 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. 
-------- 
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ठराव मांक - १८५८९      वषय मांक - १३१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/७८४/१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०१/१६-१७  भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील प रसरातील पाथव,े फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस इ याद ंची देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.कृ णा क शन िन.र. .११,२०,३००/-  (अ र  र.र.अकरा 
लाख वीस हजार तीनश)े पे ा २५.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .८,८२,२३६/- 
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 याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८५९०      वषय मांक - १३२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/४७/१६-१७ भाग .४८ तापक रनगर, 

ीनगर येथील ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व फुटपाथ वकसीत करणेकामी मे.शंकर पांडुरंग 
बजबळकर िन.र. .१३,५८,५४३/- (अ र  र.र.तेरा लाख अ ठाव न हजार पाचशे ेचाळ स) पे ा 
२३.९७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,८४,५४५/- 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 - १८५९१      वषय मांक - १३३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/७१/१६-१७  भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील मा यिमक शाळा ते कृ णाबाजार चौक पयत या १८.०० मी. ं द र याचे हॉटिम स प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. . १४,००,२९०/- (अ र  र.र.चौदा लाख दोनशे 
न वद) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२१,८०४/- 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 - १८५९२      वषय मांक - १३४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८९०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/९/१६-१७ भाग .४७ मधील िनरझर  पाक 
ते तापक रमळा चौकापयत र यास फुटपाथ करणेकामी मे. व णु वठोबा नराळे िन.र. .२३,३१,६१०/-
 (अ र  र.र. तेवीस लाख एकतीस हजार सहाशे दहा) पे ा २१.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१९,०९,८३३/- 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 - १८५९३      वषय मांक - १३५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२७/१६-१७ भाग .४८ तापक रनगर, 

ीनगर मधील ठक ठकाण या फुटपाथची व पे ह ंग लॉकची देखभाल व दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे.शंकर पांडुरंग बजबळकर िन.र. .१२,६०,२३५/- (अ र  
र.र.बारा लाख साठ हजार दोनशे प ीस) पे ा २३.९७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .१०,०६,०६५/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक - १८५९४      वषय मांक - १३६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८/१६-१७ भाग .४८ म ये सनशाईन 
बेकर  आझाद चौक व इतर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
िन.र. .२२,९७,८३६/-  (अ र  र. .बावीस लाख स या नो हजार आठशे छ ीस) पे ा १०.१०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,६९,०४२/- 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 - १८५९५      वषय मांक - १३७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८७/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४४/१६-१७  भाग .५७ पंपळे गुरव 
गावठाण ते रामकृ ण मंगल कायालय पयत या १८.०० मी. ं द ड .पी. र याचे (नावेचा र ता) 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या िन.र. .१४,००,५५५/-   (अ र  
र.र.चौदा लाख पाचश े पं चाव न) पे ा १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,२२,०५४/- 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 - १८५९६      वषय मांक - १३८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८६/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८२/१६-१७ भाग .४४ पंपर  येथील अशोक 
िथएटर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .२०,९७,८५७/- (अ र  
र. .वीस लाख स या णव हजार आठशे स ाव न) पे ा १०.१५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
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दराने  र. . १९,७९,१७१/- 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 - १८५९७      वषय मांक - १३९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८५/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
वनायकनगर, कवडेनगर, गांगडनगर, व ानगर, येथील अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी  मे.एच.सी.कटार या िन.र. . १४,००,१६२/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे बास  ) पे ा 
१०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े र. . १३,२१,६८३/-  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 -१८५९८      वषय मांक - १४० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८४/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/४/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स प दतीने दु ती करणकेामी 
मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
१०.२९% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,१९,२६४/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक - १८५९९      वषय मांक - १४१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक –  मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८३/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/१४/१६-१७ भाग .४६ पंपर  पुलापासून 
काळेवाड  पे ोल पंपापयत मु य र याचे व अंतगत र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. िन.र. .१५,३६,६३८/-  (अ र  र. .पंधरा लाख  छ ीस हजार  सहाशे अडोतीस) पे ा 
१०.३०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,४७,२८३/-  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 - १८६००      वषय मांक - १४२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६२/१६-१७  भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील मशानभूमी ते मौजे दापोड  पुलाकडे जाणा-या १८.०० मी. ं द ड .पी. र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .१४,००,३९०/- (अ र  र.र चौदा लाख तीनशे न वद) पे ा 
१०.०९% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२२,०४५/-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 -१८६०१      वषय मांक - १४३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुक     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०८/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
मुत  चौक ते एच.ड .एफ.सी. बँक चौक (एम.के.हॉटेल) १८.०० मी. ं द र याचे हॉटिम स प दतीने 
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डांबर करण करणेकामी  मे.एच सी कटार या िन.र. .१४,००,३६८/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनश े

अडुस ) पे ा १०.१५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२१,१४२/- 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 -१८६०२      वषय मांक - १४४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८८०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४०/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे.एच.सी. कटार या 
िन.र. .१४,००,३९८/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे अ ठया णव फ ) पे ा १०.१०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२१,९०६/- 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 -१८६०३      वषय मांक - १४५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८४/१६-१७ भाग .४८ म ये तापक र 
शाळा, मोरया कॉलनी व इतर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .२३,१०,१७८/- (अ र  र. .तेवीस लाख दहा हजार एकशे अ याह र) पे ा १०.२०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े र. .२१,७८,२६७/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६०४      वषय मांक - १४६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/११/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव 
गावठाण प रसर व कवडेनगर, गांगडनगर, इ याद  भागातील अंतगत र या या कडेने कलर पे ह ंग 
लॉक बस वणकेामी  मे.साई भा क शन िन.र. .११,२०,४२५/-  (अ र  र. . अकरा लाख वीस 
हजार चारश े पंचवीस) पे ा १६.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८८,२१५/- 
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 -१८६०५      वषय मांक - १४७ 

दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७७/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१११/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
प रसरातील पाथव,े फुटपाथ, ॉम वॉटर, व चबस इ याद ंची देखभाल व दु तीची कामे करणकेामी 
(सन २०१६-१७ कर ता)  मे.साई भा क शन िन.र. .११,२०,४३२/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 

हजार चारशे ब ीस) पे ा १७.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७६,४५६/- 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 -१८६०६      वषय मांक - १४८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७६/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६९/१६-१७  भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
ड .पी. र या या कडेला व अंतगत भागात कलर इंटरलॉ कंग पे हर लॉक बस वणेकामी मे.साई भा 
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क शन िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाळ स) पे ा 
१६.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .९,८८,२३५/-  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 -१८६०७      वषय मांक - १४९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७५/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१९/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
व वध अंतगत र यांचे ं द करण क न खड करण व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणकेामी 
 मे.साई भा क शन िन.र. .१४,००,३८०/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे ऐंशी) पे ा १७.००% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२०,४३१/- 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 
करणे.    

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

ठराव मांक -१८६०८      वषय मांक - १५० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७४/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२९/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
इंड यन कॉलनी, महारा  कॉलनी, व ननगर  या प रसरातील अंतगत र ते वकसीत 
करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .१३,९९,३५४/-  (अ र  र. .तेरा लाख न या णव हजार 
तीनशे चोप न) पे ा १०.२०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजुंर दराने  र. .१३,१९,४५१/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -१८६०९      वषय मांक - १५१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७३/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९२/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
योतीबानगर, राजवाडे कॉलनी नं.१,२,३, समता कॉलनी, व नहता कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .१४,००,५५९/- (अ र  र. . चौदा लाख 
पाचश ेएकोणसाठ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,१९,८५२/- 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 - १८६१०      वषय मांक - १५२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१००/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
महारा  कॉलनी, इंड यन कॉलनी, व ननगर , नढेनगर व प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .१४,००,५५५/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचश े

पं चाव न) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,१९,८४८/-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 - १८६११      वषय मांक - १५३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३७/३४/१६-१७ भाग .३० च पाणी वसाहत 
म ये ठक ठकाणी डांबर  र याची सुधारणा करणेकामी   मे. ल सी क शन ा.ली. 
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िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र) पे ा १०.२५% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८३,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६१२      वषय मांक - १५४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/८७१/१६ द.२८/०८/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/८/१६-१७ भाग .४८ स ह नं. ३७ व ३८ 
मधील एस एन बी पी कूल ते नखाते व ती पयतचा १२.०० मी. ड .पी.र ता वकिसत 
करणेकामी   मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा 
३१.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१४,७०६/- 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 - १८६१३      वषय मांक - १५५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१००/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ 
िचंचवडगाव येथे गणपती वसजन िमरवणूक व वसजन घाटावरती मंडप यव था करणेकामी 
मे.िस द  एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५२०/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे वीस फ ) पे ा २०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,७६,४३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६१४      वषय मांक - १५६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
बजलीनगर, रघुमाऊली गाडन व इतर भागात ोम वॉटर गटर बन वणे व पे हंग लॉक ची कामे 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .१३,९९,८४२/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
आठशे बेचाळ स फ ) पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,७६,०१४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६१५      वषय मांक - १५७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०३/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ बी- लॉक 
लेन नं.१ ते १५  म ये क ट पाथवे करणेकामी मे.एस ड  अजवानी िन.र. .१५,४०,४०२/-(अ र  
र. .पंधरा लाख चाळ स हजार चारशे दोन फ ) पे ा १९.१९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,०७,०३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक -१८६१६      वषय मांक - १५८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६३/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०५/२०१६-१७ अ वये ताथवडे गावाम ये मनपा 
कड ल जल िनसारण, व ुत आ ण पाणी पुरवठा वभागाकडून झाले या चरांची कामे जीएसबी, 
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ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस िन.र. .१५,४०,५८४/-(अ र  
र. .पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा २२.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१२,५३,६५०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १८६१७      वषय मांक - १५९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६४/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०८/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ मधील 
भाजी मंडई म ये थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.एस ड  अजवानी 
िन.र. .१२,६०,४२३/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार चारशे तेवीस फ ) पे ा १९.१९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,६९,४७५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक -१८६१८      वषय मांक - १६० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६५/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११/२०१६-१७ अ वये भाग .५३  वाकड 
येथील व वध ठकाणी ना यांचे ंद करण  करणेकामी मे.आर.एम. एंटर ायझेस िन.र. .१९,६०,७४७/- 
(अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातश ेस ेचाळ स फ ) पे ा ३४.४७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,४९,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  

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

ठराव मांक -१८६१९      वषय मांक - १६१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६६/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१७/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ भाटनगर 
 प रसरात ोम वॉटर व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेएस. ड . अजवानी 
िन.र. .१३,९५,५८६/- (अ र  र. .तेरा लाख पं या नव हजार पाचश ेशहाऐंशी फ ) पे ा ११.५०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,९६,८४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६२०      वषय मांक - १६२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२५/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ ताथवडे 
पुनावळे येथील सोनावणे व ती प रसरातील पे ह ंग लॉक सुधारणा कामे व थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणकेामी मे.जाधव क शन कं. िन.र. .१२,६०,४९८/-(अ र  र. .बारा लाख साठ 
हजार चारशे अ ठया णव फ ) पे ा १५.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,२३,६७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६२१      वषय मांक - १६३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३६९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२६/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
िशवकॉलनी  व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे. धने र कं शन 
िन.र. .१६,८०,४३१/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार चारशे ऐकतीस फ ) पे ा १०.१०% कमीया 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८६,२४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

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

-------- 
ठराव मांक - १८६२२      वषय मांक - १६४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०६/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील 
गु नानक नगर प रसरात पे हर लॉक बसवणेकामी मे.शंकर पांडुरंग बजबलकर िन.र. .१६,७२,४६४/- 
(अ र  र. . सोळा लाख बाह र हजार चारशे चौस  फ ) पे ा २१.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. . १३,६९,९२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १८६२३      वषय मांक - १६५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३३/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
महादेव कॉलनी व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.धने र कं शन 
िन.र. .१५,४०,६६७/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे सदुस  फ ) पे ा १०.१५% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५३,५०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आललेा अस याने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६२४      वषय मांक - १६६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४४/२०१६-१७ अ वये थेरगाव भाग .५० 
म ये बीएसएनएल, रलाय स व इतर कंपनीनकडून झाले या चरांची काम े जीएसबी, ड यूएमएम 
आ ण बीबीएम प तीने करणकेामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .१५,३९,९९९/-(अ र  र. .पंधरा 
लाख एकोणचाळ स नऊशे न या नव फ ) पे ा ३०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .११,३१,८९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 

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

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

ठराव मांक - १८६२५      वषय मांक - १६७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९२/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९२/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ वाकड 
गावठाण, भूमकरव ती, वनोदेव ती स.नं-१३० पेिसया हौ.सो., साई ओझोम,  वव सौसा. व पर सरातील 
र ता खड करण/डांबर करण करणेकामी मे. अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१९,६०,७७७/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे स याह र फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१८,४८,८१७/- पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६२६      वषय मांक - १६८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७४/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७३/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ कॉ ंट 
पे ह ंग व पे ह ंग लॉक दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.ड .अजवानी िन.र. .१२,५९,६६५/- (अ र  
र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार सहाश े पास  फ ) पे ा १९.१९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१०,६८,८३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे 

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

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

ठराव मांक - १८६२७      वषय मांक - १६९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७५/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७८/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ पुनावळे 
कोयते व ती ताजणे मळा प रसरात पे हंग लॉक व कलर टाइ स बस वणेकामी मे.आ द य 
एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,३८३/- (अ र  र. .चौदा लाख ितनशे याऐंशी फ ) पे ा १९.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९१,०२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

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

-------- 
ठराव मांक - १८६२८      वषय मांक - १७० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७६/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८५/२०१६-१७ अ वय े भाग .२२ 

िचंचवडगाव केशवनगर शाळे या मागील प रसराम ये पे हंग लॉक ची काम ेकरणेकामी मे.आ द य 



72 
 

 
 

एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा २२.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . ११,४७,०५९/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६२९      वषय मांक - १७१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७७/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९५/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ म ये 
मनपा या व वध काय मांसाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.िस द  एंटर ायझेस 
िन.र. .१४,००,४८०/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे ऐंशी फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .११,७६,४०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

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

ठराव मांक - १८६३०      वषय मांक - १७२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०३/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ मधील 
शाळांची थाप य वषयक देखभाल दु ती करणेकामी मे.साकळे असोिसएटस िन.र. .१२,६०,२४३/- 
(अ र  र. .बारा लाख साठ हजार दोनश े ेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमीया ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .११,९०,९३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६३१      वषय मांक - १७३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११६/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
मनपाकड ल जल िनसारण, व ुत आ ण पाणी पुरवठा वभागाकडून झाले या चरांची कामे जीएसबी, 
ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने करणेकामी मे. साई भा क शन िन.र. .२४,९९,५६६/- 
(अ र  र. .चोवीस लाख न या णव हजार पाचशे सहास  फ ) पे ा १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,०४,८८०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६३२      वषय मांक - १७४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२०/२०१६-१७ अ वये थेरगाव भाग .५० 
म ये मोरे र कॉलनी, द नगर व इतर भागात पे हंग लॉक ची कामे करणेकामी मे.सुनील अ णा पा 
सुयवंशी िन.र. .१४,००,५०६/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सहा फ ) पे ा १९.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९१,१३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६३३      वषय मांक - १७५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८१/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६१/२०१६-१७ अ वये िचंचवड येथील 

इं दरानगर भागातील ख डे चेस हॉटिम स प तीने भरणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५६,२९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६३४      वषय मांक - १७६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८२/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९४/२०१६-१७ अ वय ेिचंचवड येथील पांढरकर 
व ती भागातील ख डे चेस हॉटिम स प तीने भरणकेामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५६,२९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८६३५      वषय मांक - १७७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८४/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३१/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
दगडु पाट ल नगर व इतर भागात पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी मे.शंकर पांडुरंग बजबलकर 
िन.र. .१३,९९,९२४/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा २१.९९% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,४६,६८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६३६      वषय मांक - १७८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८३/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०५/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
 ल मणनगर, गणेशनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉकची सुधारणा कामे व थाप य वषयक दु ती 
कामे करणेकामी मे.के.कमलेश िन.र. .१२,६०,२११/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार दोनशे अकरा 
फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१९,०१३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक -१८६३७      वषय मांक - १७९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२५७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९६/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 
वा हेकरवाड , पेठ .२९,३०,३२ मधील  उव रत ठकाणचे र ते खड करण व बी.बी.एम.प दतीने 
डांबर करण करणेकामी M/s. Anant Balkrushna Bahirat िन.र. .१४,००,५१८/- (अ र  चौदा लाख पाचशे 
अठरा फ )  पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,७३,४९७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६३८      वषय मांक - १८० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२५८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७४/२०१६-१७ अ वये  ािधकरण स.े .२६ 
येथील टेिनस कोट नुतनीकरणाची कामे करणेकामी M/s.Shivam Enterprises  िन.र. .१४,००,५५७/-
 (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे स ाव न फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१२,९४,११५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६३९      वषय मांक - १८१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२५७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/३/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 
वा हेकरवाड  िशंदे व ती प रसरातील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी  कामी M/s. Sachin 

Shamrao Dhekane & Associates िन.र. .२२,००,२७१/- (अ र  बावीस लाख दोनशे एकाह र 
फ )  पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,७९,२५६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४०      वषय मांक - १८२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/२५५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६१/३/२०१६-१७ अ वये  ािधकरण अ नीशामक 
क ाशेजार  असले या मोक या जागेत दवाखाना/OPD इमारत बांधणे करणेकामी 
M/s. M.J.Construction  िन.र. .२०,९५,४९४/- (अ र  र. .वीस लाख पं या णव हजार चारशे     
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चौ-या णव फ )  पे ा २३.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१६,८३,२०६/- पयत 

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

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

ठराव मांक - १८६४१      वषय मांक - १८३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८५/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८९/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील ाय हर 
कॉलनी प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .२३,२९,४५७/- (अ र  र. .तेवीस लाख एकोणतीस हजार चारशे स ाव न फ ) पे ा १०.२०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९६,४४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

ठराव मांक - १८६४२      वषय मांक - १८४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८६/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११९/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील 
थेरगाव गावठाण ते बी.आर.ट .एस र यापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .२२,२४,८४४/-(अ र  र. .बावीस लाख चोवीस हजार आठशे 
चौ वचेाळ स फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,९७,८०५/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६४३      वषय मांक - १८५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८७/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३७/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
पंचशील कॉलनी, गणेशनगर येथील खवसरा शाळेचा प रसर व भागात बीएम व बीसी प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१४,००,१७४/- (अ र  र. .चौदा लाख एकशे 
चौ-याह र फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२०,२२४/-पयत  
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४४      वषय मांक - १८६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८८/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७०/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील 
अशोका सोसायट  ते बी.आर.ट .एस र यापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .२२,५३,९१२/- (अ र  र. .बावीस लाख ेप न हजार नऊशे बारा 
फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,२५,२१४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४५      वषय मांक - १८७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३८९/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१५/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ मधील 
भोईआळ  व गांधी पेठ, पडवळ आळ  प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
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मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१४,००,५१७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सतरा फ ) पे ा 
१०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२०,५४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४६      वषय मांक - १८८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९०/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ तानाजी 
नगर म ये आव यक या ठकाणी हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा. 
ा.िल. िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे साठ फ ) पे ा 

१०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५१,९३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४७      वषय मांक - १८९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९१/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१६/२०१६-१७ अ वये भाग .वाकड द  
मंद र मु य र याचे साईड प टया व अंतगत र ते खड करण व डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी 
इ ा. ा.िल. िन.र. .२२,४०,८९१/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे ऐ या णव फ ) 
पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१२,९३६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६४८      वषय मांक - १९० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३७३/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४७/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ वाकड 
गावठाण, भूमकरव ती, वनोदेव ती व प रसरात बंद पाईप गटसची कामे करणेकामी मे.आर एम 
एंटर ायझेस िन.र. .१९,६०,७७४/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे चौ-याह र फ ) 
पे ा ३४.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,५१,१९९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६४९      वषय मांक - १९१ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९३/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६९/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील 
गु नानक नगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणकेामी मे. अजवानी 
इ ा. ा.िल. िन.र. .१६,७७,५५०/- (अ र  र. .सोळा लाख स याह र हजार पाचशे प नास फ ) 
पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८१,७६२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५०      वषय मांक - १९२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९४/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७७/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील समता 
कॉलनी एकता कॉलनी िश क सोसाय़ट  प रसरातील  हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
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मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१६,६९,५०३/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणस र हजार पाचशे तीन 
फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,७४,१७४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८६५१      वषय मांक - १९३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९५/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४१/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ िचंचवडगाव 
प रसरातील ख डे ेनचेस हॉटिमकस प तीने बुज वणेकामी मे. अजवानी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .१२,५९,६६९/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार सहाशे एकोणस र फ ) पे ा १०.२०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,८७,७४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५२      वषय मांक - १९४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९६/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३८/२०१६-१७ अ वये भाग .२२ मधील 
पवनानगर, केशवनगर गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१४,००,५१७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सतरा फ ) पे ा 
१०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२०,५४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६५३      वषय मांक - १९५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/३९७/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०४/२०१६-१७ अ वये . .४९ मधील 
वगसरकर अँकेडेमी ते िशवश  िभम श  पयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा. ा.िल. िन.र. .१६,६१,७०७/- (अ र  र. .सोळा लाख एकस  हजार सातशे सात 
फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,६६,८२४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५४      वषय मांक - १९६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४१५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/65/2016-2017 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
अंतगत हे ेवाड  मधील उवर त सोसाय या म ये काँ ट पे ह ंग लाँक बस वणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी िन.र. .22,40,217/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार दोनशे सतरा फ ) पे ा 
20.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,79,430/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५५     वषय मांक - १९७ 
दनांक – २९/११/२०१६     वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/२७७/२०१६ द.३/११/१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृती णालया या ए स-रे वभागाने यांचे वभागातील KONICA 

MINOLTA या कंपनी या सी.आर.िस ट म चे AMC क न िमळणेबाबतची मागणी केलेली असुन 
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संबंिधत उपकरणाची उ पा दत कंपनी M/s.Konica Minolta Healthcare (I) Pvt.Ltd., Mumbai यांनी 
AMC करणॆसाठ  एकूण र. .४०,०७५/- (अ र  र. .चाळ स हजार पं याह र फ ) चे दरप क सादर 
केलेले आहे. सदरचे दरप क वकृत करणॆत आलेले असुन ए स-रे वभागाने मागणी केलेनुसार यांचे 
वभागातील KONICA MINOLTA या उ पा दत कंपनी या सी.आर.िस ट म या उपकरणाचे AMC 

संबंिधत उ पा दत कंपनीसोबत करारनामा क न करणेकामी व AMC साठ  होणारा खच 
र. .४०,०७५/- (अ र  र. .चाळ स हजार पं याह र फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५६      वषय मांक - १९८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२६/२०१६ द.०२/११/२०१६ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील दनांक ०३.१०.२०१६ ते द. ०९.१०.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२६/२०१६ द.०२.११.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५७      वषय मांक - १९९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/१२७/२०१६ द.०२/११/२०१६ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील दनांक १०.१०.२०१६ ते द.१६.१०.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/१२७/२०१६ द.०२.११.२०१६ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 
कामाचा अहवाल  अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६५८      वषय मांक - २०० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मा य/िश/३/का व/३३६/१६ द.२६/१०/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक वभागामाफत सन २०१६–१७ या शै णक 
वषाकर ता िश क सं या कमी अस याने घ याळ  तािसका बेसीसवर िश कांची नेमणुक कर यात 
आलेली आहे. शासन िनणयानुसार ती घ याळ  तास र कम .५४/- मानधन अदा कर याची तरतुद 
आहे. यानुसार मा यिमक िश ण वभागाने मराठ  व ऊदु  मा यमा या एकुण ४०  िश कांचे 
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मानधनवर नेमणुक करणेत आली असुन यापोट  अंदाजे र. .२०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. 
मा यिमक िश ण वभागाचे सन २०१५-१६ चे अदांप कात अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
र. .१०,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आली असुनआज अखेर ६,८५,४१५ इतक  तरतुद खच  
पडलेली आहे. सदर लेखािशषावर र. .३,१४,५८७/-इतक  तरतुद िश लक आहे. उपरो  िश लक 
तरतुद  पाहता मनपा या  मा यिमक वभागामाफत घ याळ  तािसका मानधनावर नेमणुक केले या 
िश ंकाचे मानधन अदा करणेसाठ  तरतुद अपुर  पडत आहे. मा यिमक िश ण वभागातील सन 
२०१५-१६चे अंदाजप कातील व वध उप म या लेखािशषावर र. .७,००,००,०००/-इतक  तरतुद असुन 
आज अखेर ६,७०,९५,४०६/- इतक  तरतुद िश लक आहे. सदरची तरतुद या लेखािशषावर वग करता 
येणे श य आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम १०३ अ वये तरतुद वग 
करणेबाबतची तरतुद आहे. तर  व वध उप म या लेखािशषावर ल िश लक तरतुद मधुन अ थायी 
अ थापना या लेखािशषावर र. .२०,००,०००/ इतक  तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
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त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 


