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

कायप का मांक – २५७ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - २७/१२/२०१६         वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२७/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

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

 
      यािशवाय मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.च हाण – 
शहर अिभयंता, मा.लांडे - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सहआयु , मा.पाट ल, मा.दुधेकर, मा.पठाण – 
सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.माने, मा.दंडवते, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे-सहा यक आयु , मा.देशमुख – वै क य अिध क (वायसीएमएच), 
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 – मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.बरशे ट , मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.गोरे -
पशुवै क य अिधकार , मा.जरांडे– सुर ा अिधकार , मा.वाघमारे – जनरल मॅनेजर पीएमपीएमएल, 
मा.लावंडे – कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले –  
 
वषय .२८४) भाग .५९ मधील मधूबन कॉलनी प रसरातील सव र याचे UTWT प तीने  
   वकसीत करणेबाबत...   
वषय .२८५) सन 2017-2018 या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची  

   फ /शु कांबाबत... 
वषय .२८६) भाग .९ शाहूनगर येथील र यांचे काँ ट करण करणेबाबत... 
वषय .२८७) भाग .४७ काळेवाड  मधील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

 करणेबाबत... 
वषय .२८८) भाग .४० म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे  

 करणेबाबत... 
वषय .२८९) अ नशामक वभागाक रता ०३ नग वीक रसपॉ स हेईकल िश फकेशननुसार  
   उपकरणांसह खरेद  करणेबाबत... 
वषय .२९०) भाग . १ तळवडे येथील योतीबानगर सोनवणे व ती येथील लाईन  

टाकणेबाबत... 
वषय .२९१) मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता आव यक झेरॉ स ती या ठेकेदार/ 

 एज सी नेमून ठेकेदाराने/एज सीचे वत:चे झेरॉ स मशीनवर (मशीन, कागद,  
 इंक, देखभाल दु ती व कमचार सह) झेरॉ स ती काढून देणेबाबत... 

वषय .२९२) भाग .१ तळवडे येथील अंतगत पाथवना कॉ ंट पे ह ंग कॉ ट पे ह ंग लॉक 
 बस वणेबाबत... 

वषय .२९३) भाग .१ तळवडे येथील बाठेव ती म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेबाबत... 
वषय .२९४) भाग .१५ म ये पे ह ंग लॉक, गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ 

 दु तीची कामे करणेबाबत... 
वषय .२९५) भाग .६४ येथील िस दाथनगर येथील लॉक नं.५ येथील (२० िस स) च े 
   पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय .२९६) भाग .३७ मधील लांडेवाड  झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (१०िस स)  
   पाडून २६ िसटसचे शौचालय बांधणेबाबत... 
वषय .२९७) रावेत येिथल बा केट जचे सुशोिभकरण करणेबाबत... 
वषय .२९८) संत ाने र  उ ान  देखभाल संर ण करणेबाबत... 
वषय .२९९) दुगादेवी उ ान  उ ान  देखभाल संर ण करणेबाबत... 
वषय .३००) कासारवाड  ते फुगेवाड  मशानभूमी पयतचा र ता वकिसत करणेबाबत... 
वषय .३०१) भाग .१० म ये पे हंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ  
   दु तीची कामे करणेबाबत... 
वषय .३०२) भाग .१० अंजठानगर तुळजाईव ती येथे थाप य वषयक कामे कऱणेबाबत... 
वषय .३०३) इ े य कायालयाअंतगत द यांचे नुतनीकरण करणेबाबत... 
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वषय .३०४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/ दफनभूमी चे  
   ठकाणी व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेबाबत... 
वषय .३०५) मनपाचे डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम बालो ान येथे ओपन जीम बस वणेबाबत... 
वषय .३०६) भाग .१ तळवडे येथील उवर त सोसाय यांना कॉ ं ट पे ह ंग लॉक  

 बस वणेबाबत... 
वषय .३०७) भाग .४५ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे 

 करणेबाबत... 
वषय .३०८) भाग .९ अंतगत र यांचे काँ ट करण करणेबाबत... 
वषय .३०९) पंपळे गुरव  येथील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .३१०) दुगादेवी उ ान येथे थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .३११) . .१७ मधील उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .३१२) . .१७मधील राम मंद र उ ान व इतर उ ानातील थाप य वषयक कामे करणे 

वषय .३१३) भाग .१७ पेठ .२७ (जनता) राम बाग उ ाना मधील िसमािभंत नूतनीकरण 
थाप य वषयक कामे करणेबाबत...  

वषय .३१४) भाग .१७ मधील तुकाराम उ ान व इतर उ ानातील थाप य वषयक  

            कामे करणेबाबत...  
वषय .३१५) स.नं.१ भोसर  येथे बैलगाडा घाटाचे बाजूने उ ान वकिसत करणेबाबत... 
वषय .३१६) न वन भोसर  व तालेरा णालयाक रता आव यक असणारे डटल चेअर खरेद  

 करणेबाबत... 
वषय .३१७) जलशु द करण क  से.२३ येिथल ट पा .३ संपवेल वर ल पंपहाउस म ये ई-१,  
  एस-२ व बॅकवॉश कर ता न वन पं पंग मिशनर  बस वणेबाबत... 
वषय .३१८) अशु  जलउपसा क  रावेत येथील उ चदाब वीजक ातील ा सफॉमरक रता  

   इनडोअर ेकस बस वणे व आनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय .३१९) भाग .४१ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य  

   वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .३२०) भाग  .४१ म ये सुशोभीकरणाची कामे करणेबाबत... 
वषय .३२१) म.न.पा.च े भ श  उ ान ते बजलीनगर ( पाईन रोड), से.नं.२३/२४    
   म यदुभाजक, से.नं.२६/२७ म यदुभाज व वेणुनगर थमेश सोसायट  र ता व   

   काळा खडक ते भुमकर व ती चौक देखभाल व संर ण करणेबाबत... 
वषय .३२२) मनपाचे व वध काय मासाठ  हार, फुले, नारळ, गु छ इ. सा ह य  

पुर वणेबाबत... 
वषय .३२३) भाग .४१ म ये भाग थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे  

   करणेबाबत... 
वषय .३२४) भाग .४० म ये सुशोभीकरणाची कामे करणेबाबत... 
वषय .३२५) भाग .४० म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य  
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   वषयक कामे करणेबाबत... 
वषय .३२६) डा सा ह य खरेद  करणेबाबत –मा.अिमना पानसरे व मा. वमल काळे यांचा  
             ताव. 
वषय .३२७)तरतूद वग करण करणेबाबत –मा.अिमना पानसरे व मा. वमल काळे यांचा 
             ताव. 
वषय .३२८) ठराव .१८८४७ द.२९/११/२०१६ दु तीबाबत-मा.अिमना पानसरे व मा. वमल  
             काळे यांचा ताव. 
वषय .३२९) सावजिनक आरो य वभागा या शासन िनणय आ ण नगर वकास वभाग   
  मंञालय मंुबई यां या मागदशनानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील  
  वैदयक य अिधका-यांना अितर  वेतनवाढ  िमळणेबाबत–मा.अिमना पानसरे व  
            मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .३३०) पंपर  िचचवड महानगरपािलके या आरो य वभागातील आरो य कमचा-यां या  
            आरो यमुकादम/आरो य सहा यक पदा या िनयु यां करणेबाबत –मा.अिमना  
            पानसरे व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .३३१) मानधनात वाढ करणेबाबत –मा.अिमना पानसरे व मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .३३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर ल सेवावगात वग २ म ये सुर ा  
            अिधकार  पदा या वेतन ेणीबाबत-मा.अिमना पानसरे व मा. वमल काळे यांचा   
            ताव. 
वषय .३३३) वमींगपुलचे देखभाल दु तीबाबत–मा.नारायण ब हरवाडे व मा.अिमना पानसरे  
  यांचा ताव. 
वषय .३३४) यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेबाबत-मा.अिमना पानसरे व मा. वमल काळे  
             यांचा ताव. 
वषय .३३५)अं य वधीसाठ  लागणारे सातिय व साठ  जागा िमळणेबाबत-मा. वमल काळे व  
  मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .३३६) पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या ववीध डा पधाना  
             सन १०२६-१७ क रता मनपा या वतीने आथ क पुर कार दे कामी आथ क  
   सहा य देणेबाबत–मा. वमल काळे व मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .३३७) सुर ा यव थेकामी डॉक कॉडची िनयु  करणेबाबत–मा. वमल काळे व  
             मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 
वषय .३३८) तरतूद वग करण करणेबाबत–मा. वमल काळे व मा.वैशाली जवळकर यांचा  

ताव. 
वषय .३३९) क प यव थापक स लागार हणून नेमणुक करणेबाबत– मा. वमल काळे  
            व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३४०)एच.ए.कंपनीची ८० ए कर जागा महापािलकेनी घेणेबाबत–मा.अिमना पानसरे व  
            मा.स वता साळंूके यांचा ताव. 
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वषय .३४१)तरतूद वग करणाबाबत–मा. वमल काळे व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय .३४२)तरतूद म ये फेरबदल  करणेबाबत–मा. वमल काळे व मा.वैशाली जवळकर  
            यांचा ताव. 
वषय .३४३)तरतूद वग करणाबाबत–मा. वमल काळे व मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

------------ 
ठराव मांक - १९४८०      वषय मांक - १ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/७५८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
वषय - भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य  

 वषयक कामे करणे. 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९४८१      वषय मांक - २ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८५/२०१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील  मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे. 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - १९४८२      वषय मांक - ३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१२८६/२०१६ द.२२/११/२०१६  
वषय - भाग .५१ मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे.  

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

---------- 
ठराव मांक - १९४८३      वषय मांक - ४ 
दनांक – २७/१२/२०१६       

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद केले 

माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत.  
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वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९४८४      वषय मांक - ५ 
दनांक – २७/१२/२०१६      

सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.धनंजय आ हाट, मा.नारायण ब हरवाडे यांचा ताव - 
वषय - थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  म ये  

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

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

---------- 
ठराव मांक - १९४८५      वषय मांक - ६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३३९/२०१६ द.०५/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/70/2016-17 अ वये भाग .४९ 
गु नानकनगर व इतर प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/S. SANKALP CONSTRUCTION िन.र. .35,00,947/- (अ र  
र. .प तीस लाख नऊशे स ेचाळ स फ ) पे ा 11.00% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये 32,71,635/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९४८६      वषय मांक - ७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/१/का व/९४/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
वषय – को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढबाबत... 

वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १९४८७      वषय मांक - ८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२१/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९०/२०१६-१७ अ वये . .६१ दापोड  
छ पती िशवाजी पुतळा ते बोपोड  पुलापयत र याचे साईडप ट  वाढवून हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. . 28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
25,27,353/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९४८८      वषय मांक - ९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२२/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७२/२०१६-१७ अ वये . .६१ दापोड  रे वे गेट 
ते िशवाजी चौक र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश क शन 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) 14.07% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,27,353/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  

या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९४८९      वषय मांक - १० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२३/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६२/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ फुगेवाड , 

अ ेसन नगर, आनंदवन भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 14.07% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,27,353/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 

आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९४९०      वषय मांक - ११ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२४/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४७/२०१६-१७ अ वये भाग . ६२ 
कासारवाड  भागातील र ते डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश क शन िन.र. .28,01,120/- 

(अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 14.07% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .25,27,353/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९४९१      वषय मांक - १२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ दापोड , 

सुंदरबाग, गणेशनगर भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश क शन 
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िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 14.07% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  25,27,353/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९४९२      वषय मांक - १३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३२६/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२१/२०१६-१७ अ वये भाग .३७ येथील 
MIDC मधील र ते वकिसत करणेकामी मे.एच सी कटा रया िन.र. . ९२,५२,७७५/- (अ र  र कम 
पये या णव लाख बाव न हजार सातशे पं याह र फ ) पे ा १४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. . ८२,९६,९६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९४९३      वषय मांक - १४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/38/2016-17 अ वये से.नं.18 आकुड  िचखली रोड 
चे. .3.00 ते 3.750 मधील पाईन रोड डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश  क शन 
िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक  फ ) पे ा 13.08% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .31,95,589/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९४९४      वषय मांक - १५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य वभाग 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१३७४/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

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

र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  र यातील चर डांबर करणाने व र ता फुटपाथ पूव थतीत 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .२,१३,०२,३८३/- (अ र  र. .दोन कोट  तेरा लाख दोन हजार 
तीनशे याऐंशी फ ) पे ा ९.८०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२,०१,७५,४८७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९४९५      वषय मांक - १६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य मु यालय 

सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/८०६/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/५/२०१६-१७ अ वये  भाग . २८ म ये 
ठक ठकाणी  कलर लॉक बस वणेकामी मे.देव क शन िन.र. . १,४०,०५,६०१/- (अ र  र. .एक 
कोट , चाळ स लाख, पाच हजार, सहाशे एक  फ ) पे ा १९.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १,१८,७२,०५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९४९६      वषय मांक - १७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

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

                  तयार करणे. 
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वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे योवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९४९७      वषय मांक - १८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००३/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .५७/६/१६-१७ अ वये भाग .४३ कराची चौक ते 
बी. लाँक १७ पयत या र हर रोडच ेडांबर करण करणेकामी  मे. एच.सी.कटार या िन.र. .२९,३९,८१६/- (अ र  

र. .एकोणतीस लाख, एकोणचाळ स हजार, आठशे सोऴा फ )  पे ा १५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२६,१९,१५६/- 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 कम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 

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

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

ठराव मांक - १९४९८      वषय मांक - १९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००२/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/१/१६-१७ अ वये भाग .४३ शगुन चौक 
पंपर  येथुन साई चौकापयतचा र ता व प रसरातील इतर र त े डांबर करण करणेकामी 
मे.एच.सी.कटार या िन.र. .३५,००,२९९/- (अ र  र. . प तीस लाख दोनश े न या णव फ ) पे ा 
१५.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३१,१८,५०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९४९९      वषय मांक - २० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१००१/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/५/१६-१७ अ वये भाग .४३ शगुन चौक 
पंपर  ते जमतानी चौका पयतचा र ता डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .३४,९३,४१५/- (अ र  र. .चौतीस लाख, या णव हजार चारश ेपंधरा फ ) पे ा १५.१५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३१,१२,३७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५००      वषय मांक - २१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/१९१९/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
वषय - िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. . ३३ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर  

िमळणेबाबत.  

वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९५०१      वषय मांक - २२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७१/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/१५३/२०१६-१७ अ वये ‘ड’ े ीय 
कायालयातील भाग .४५ व ५५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल 
व दु ती करणेकामी   मे.देव क शन िन.र. . २९,९९,९९०/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख, 
न या णव हजार, नऊशे न वद फ ) पे ा १९.००% कमी    या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये २५,५१,४९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९५०२      वषय मांक - २३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७०/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/१२०-२०१६-१७ अ वये ‘ड’  े ीय 
कायालयातील भाग .४६ व  ४७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प तीने देखभाल 
व दु ती करणेकामी   मे.देव क शन िन.र. .३९,७४,९९८/- (अ र  र. .एकोणचाळ स लाख, चौ-
याह र हजार, नऊशे अठया णव फ ) पे ा १५.२७ % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. 
.३५,३६,४१७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५०३      वषय मांक - २४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६८/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४६/२०१६-१७ अ वये ब े य 
कायालयांतगत . .४९,५०, ५१,५३ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची देखभाल 
दु ती करणेकामी   मे.देव क शन िन.र. . ३५,००,७९०/- (अ र  र. .प तीस लाख, सातशे 
न वद फ ) पे ा २२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२८,६७,१४७/-   पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५०४      वषय मांक - २५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३७२/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/४५/२०१६-१७ अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग . १ पीनगर तळवडे गावठांण व संततुकाराम नगर प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.एस.ड . अजवानी िन.र. .२९,९९,९०९/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख, न या णव हजार नऊशे नऊ फ )  पे ा १७.०० % कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजूर दराने र. .२६,१४,४२१/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५०५      वषय मांक - २६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६७/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.  ४/४३/२०१६-१७ अ वये वाड . ५७ 
 पंपळे गुरव देवकर पाक, ानेश पाक, गांगडनगर, पूजा हॉ पटल जवळ ल र ता  व  इतर 
 प रसरातील येथील  जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव क शन 

िन.र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ )  पे ा  २०.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .३७,६७,२४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५०६      वषय मांक - २७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.स वता साळंुक     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३६९/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/४२/२०१६-१७ अ वये  ‘ड’ े ीय 
कायालयातील भाग .५६ व  ५७ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार   प तीने 
देखभाल व दु ती करणे कामी  मे.देव क शन िन.र. . ३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख 
फ ) पे ा २०.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२५,११,४९५/- पयत काम क न 
घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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



15 
 

 
 

ठराव मांक - १९५०७      वषय मांक - २८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३१५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३६-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ कवळे 
मामुड  म ये रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S SHREE 
GANESH CONSTRUCTION (िन.र. .१,४०,०४,२९१/- (अ र  र. .एक कोट  चाळ स लाख चार 
हजार दोनशे ए या नव) पे ा १५.१५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .१,२४,७६,७७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५०८      वषय मांक - २९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३०५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/११-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ म ये 
ठक ठकाणी कलर लॉक बस वणेकामी M/S S D AJWANI (िन.र. . ४६,२०,६७३/- (अ र  
र. .शेहचाळ स लाख वीस हजार सहाशे याह र) पे ा १५.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .४१,१०,८५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५०९      वषय मांक - ३० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३०६/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२१-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ कवळे 
वकासनगर, िभमाशंकरनगर इ. रा हले या ठकाणचे मु य व अंतगत र यांचे डांबर करण 
करणेकामी M/S AJWANI INFRA PVT LTD (िन.र. . १,१८,५४,२४६/- (अ र  र. .एक कोट  अठरा 
लाख चौप न हजार दोनशे शेहचाळ स) पे ा १३.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. . १,०८,१६,४०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१०      वषय मांक - ३१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३०७/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५०-२०१६-१७ अ वये, भाग .१८ कवळे 
पडसे कॉलनी ीनगर द नगर व इतर रा हले या र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S H C 
KATARIA (िन.र. . १,०४,८८,२८०/- (अ र  र. .एक कोट  चार लाख अ याऐंशी हजार दोनशे ऐंशी) 
पे ा १४.०६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .९४,६४,३०९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५११      वषय मांक - ३२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३०८/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय- भाग .१९ वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत करण.े 
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वषय मांक ३२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९५१२      वषय मांक - ३३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३०९/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०२-२०१६-१७ अ वये, भाग .२६ 
काळभोरनगर प रसरातील उव रत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे कामी M/S H C 

KATARIA (िन.र. .५०,९२,७३४/- (अ र  र. . प नास लाख या नव हजार सातशे चौतीस) पे ा 
१४.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४५,९८,७३९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 
वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१३      वषय मांक - ३४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३१०/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३७-२०१६-१७ अ वये, भाग .१९ 
वा हेकरवाड , रावेत प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे कामी M/S H C 

KATARIA (िन.र. .३६,९३,२७२/- (अ र  र. .छ ीस लाख या नव हजार दोनशे बहा र) पे ा 
१४,५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .३३,१५,६३५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / 
वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५१४      वषय मांक - ३५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ- मु य/३११/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०३-२०१६-१७ अ वये, भाग .१५ म ये 
आकुड  ांतीनगर मधील र यांचे डांबर करण करणेकामी M/S H C KATARIA 
िन.र. .२९,८५,३५७/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी हजार तीनशे स ाव न) पे ा १४.५०% 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .२६,८०,१०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१५      वषय मांक - ३६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/५००/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –   
       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/५/२०१६-१७ अ वये भाग .२ ीवेणीनगर 
येथे थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.ेएस.ड .अजवाणी िन.र. .१९,६०,२९६/- 
(अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार दोनशे शहा नव फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१६,४६,६४९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१६      वषय मांक - ३७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१५/२०१६ द.०६/१२/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

      मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/६७/२०१६-१७ अ वये भाग . ३ िचखली 
येथील मोरेव ती, रामदासनगर, पाट लनगर, शेलारव ती, सोनव ती, येथील उवर त ठकाणी FRP 
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वाचनालये, खु या, बोड बस वणेकामी म.ेएन.ड .ए. ला टेक िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस 
लाख, चाळ स हजार, आठशे शहा नव फ ) पे ा ५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२२,३५,२९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१७      वषय मांक - ३८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५३७/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/७/२०१६-१७ अ वये भाग . ९ मधील सप उ ान 
पर सरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा ा.िल.  िन.र. .१४,००,३८४/- 
(अ र  र. .चौदा लाख, तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१३,२०,४२२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१८      वषय मांक - ३९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५३९/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१८/२०१६-१७ अ वये भाग . ५ कुदळवाड  
जाधववाड  येथील  अंतगत सोसायट ची डांबर  र यांची कामे करणेकामी म.ेअजवाणी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .२२,४०,८९६/- (अ र  र. .बावीस लाख, चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा १०.२०% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२१,१२,९४१/- 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 
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याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५१९      वषय मांक - ४० 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/५३१/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१४२/२०१६-१७ अ वये भाग .३ पाट लनगर येथे 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी म.े फु ल रामचं  जाधव िन.र. .१४,००,५५८/- (अ र  
र. .चौदा लाख, पाचशे अ ठाव न फ ) पे ा १८.९५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .११,९१,९१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५२०      वषय मांक - ४१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५३२/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/४/२०१६-१७ अ वये भाग . ३ िचखली मोरेव ती 
येथील मोरेव ती मधील साने कॉलनी, नायर कॉलनी, यशवंत सोसा. व मिनष हौ.सोसा.येथील उवर त 
ठकाणी ॉ कट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.े फु ल रामचं  जाधव  िन.र. .१३,९९,६७९/- (अ र  
र. .तेरा लाख, न या नव हजार, सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,६१,०३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बधंनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५२१      वषय मांक - ४२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/५०१/२०१६ द.०९/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/१६/२०१६-१७ अ वये फ भागातंगत ये  
नाग रकांसाठ  व वध सु वधा पुर वणेकामी म.ेसिचन शामराव ढेकाणे आ ण असो. िन.र. . 
२३,२९,५९८/- (अ र  र. .तेवीस लाख, एकोणतीस हजार, पाचशे अ ठया नव फ ) पे ा १०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,०१,४७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५२२      वषय मांक - ४३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य फ मु यालय 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५१०/२०१६ द.३०/११/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५५/२६/२०१५-१६ अ वये भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  येथील डांबर  र ते दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी म.े एस. के. येवले आ ण कं. 
िन.र. .२२,३९,९३३/- (अ र  र. .बावीस लाख, एकोणचाळ स हजार, नऊशे तेह ीस फ ) पे ा 
२१.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,४६,२६५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५२३      वषय मांक - ४४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/८०३/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/७०/२०१६-१७ अ वये भाग .३ िचखली येथील 
बघव ती धमराज नगर येथील भागात आव यकतेनुसार टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी म.े वण 
क कशन िन.र. .२३,३३,५२७/- (अ र  र. .तेवीस लाख, तेहतीस हजार, पाचशे स ावीस फ ) 
पे ा १९.७१% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,६७,२६८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५२४      वषय मांक - ४५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/५१४/२०१६ द.०७/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/५/२०१६-१७ अ वय े भाग .५ जाधववाड  
मधीलमनपा शाळा इमारतींची िसमािभंत बांधणे व आनंुषिगक कामे करणेकामी मे.सरल इं जिनयस 
आ ण क टस  िन.र. .२०,४०,८९६/- (अ र  र. .वीस लाख, चाळ स हजार, आठशे शहा नव 
फ ) पे ा १२.७०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१८,७०,७८७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५२५      वषय मांक - ४६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५३८/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/५८/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ भाग 
.३९ संत तुकारामनगर येथील वाय सी एम हॉ पीटल म ये वॉटर ुफ ंगची कामे करणेकामी 

मे.के.पी.क शन  िन.र. .१६,८०,३९०/- (अ र  र. .सोळा लाख, ऐंशी हजार, तीनशे न वद फ ) 
पे ा १८.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१४,२९,३४८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५२६      वषय मांक - ४७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५३३/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/२८/२०१६-१७ अ वये भाग .६४ बोपखेल 
गावठाण भागातील र ते कॉ ं ट करण करणे व इतर अनुषंिगक काम करणेकामी म.े फु ल रामचं  
जाधव  िन.र. .२४,५०,०६३/- (अ र  र. .चोवीस लाख, प नास हजार, ेस  फ ) पे ा १२.२६% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२२,५७,१७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५२७      वषय मांक - ४८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५३४/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/७३/२०१६-१७ अ वये भाग .६४ मधील 
िस दाथनगर व रे वेमाग मधील जागेत कॉं ट करण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे. फु ल रामचं  जाधव  िन.र. .१३,४८,६२१/- (अ र  र. .तेरा लाख, अ ठेचाळ स हजार, सहाशे 
एकवीस फ ) पे ा १०.१८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,७१,८९८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५२८      वषय मांक - ४९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५३५/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१६/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ साठ  
भाग .६४ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी म.े फु ल 

रामचं  जाधव  िन.र. .१७,७०,६०३/- (अ र  र. .सतरा लाख, स र हजार, सहाशे तीन फ ) पे ा 
१२.३८% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१६,२८,९७२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५२९      वषय मांक - ५० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१८/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/१०४/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ मधील 
अंतगत र यांचे  डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .२१,००,१६६/- (अ र  
र. .एकवीस लाख एकशे सहास  फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,८४,६५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३०      वषय मांक - ५१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/५१९/२०१६ द.१३/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२६/८३/२०१६-१७ अ वये भाग .६४ मधील 
बोपखेल गावातील र ते डांबर करण करणेकामी म.े ीगणेश क शन िन.र. .१३,९९,५४१/- (अ र  
र. .तेरा लाख, न या नव हजार, पाचशे ए केचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,५६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३१      वषय मांक - ५२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – उ ान 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९०२/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२०/२०१६-१७ यशवंतराव च हाण गुलाब पु प 
उ ानातील नसर साठ  माती या कंु या व लॅ टक कंु या खरेद  करणेकर ता मे.अथव वय.औ ोिगक 
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सेवा सह.सं था मया. यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,९५,५००/- (अ र .र. .एक लाख, 
पं या नव हजार, पाचशे फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% कमी (र. .१,९३,५४५/-) या दराचे 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/९०१/२०१६, द.१६/१२/२०१६ अ वये 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३२      वषय मांक - ५३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – उ ान 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९०५/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२१/२०१६-१७ मनपाच े कै.सखुबाई गबाजी 
गवळ   उ ानामधील पंकलर दु ती करणेकर ता मे. ा ट काप रेशन िल. यांचे कोटेशन नोट स 
अंदाजप कय दर. .१,९९,७००/- (अ र .र. .एक लाख, न या नव हजार, सातशे फ ) अंदाजपञ कय 

दरानुसार या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/९००/२०१६,  

द.१६/१२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३३      वषय मांक - ५४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – उ ान 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/९०३/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२२/२०१६-१७  ड े य कायालयातील 
व वध र ते म यदुभाजक व चौक सुशोिभकरण देखभाल करणेकर ता मे.अथव वय.औ ोिगक सेवा 
सह.सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर. .१,८५,०१०/- (अ र .र. .एक लाख, 
पं याऐंशी हजार, दहा फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% कमी (र. .१,८३,१६०/-) या दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/८९९/२०१६,  द.१६/१२/२०१६ अ वये कामाचा 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५३४      वषय मांक - ५५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/११-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५६ वैदुव ती येथे सारथी हे प लाईन वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .७,००,१५०/- (अ र  र.  सात लाख, 
एकशे प नास फ ) पे ा २२.२७% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४४,२२७/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३५      वषय मांक - ५६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०६/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/२३-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५७ पंपळे गुरव येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट पे टचे प टे मारणे, वाहतुक 
वषयक कामे करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.े 
साई भा क शन िन.र. . ८,४०,२६०/- (अ र  र.  आठ लाख, चाळ स हजार, दोनशे साठ फ ) 

पे ा २२.०५% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ६,५४,९८३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५३६      वषय मांक - ५७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०५/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

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

.५६ वैदुव ती येथील मु य व अंतगत र यांवर थम ला ट पे टच ेप टे मारणे, वाहतुक वषयक 
कामे करणे व इतर थाप य वषयक अनुषंगीक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. साई भा 
क शन िन.र. . ७,००,२३५/- (अ र  र.  सात लाख, दोनशे प तीस फ ) पे ा १९.००% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,६७,१९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३७      वषय मांक - ५८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६२-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५६ वैदुव ती म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची थाप य वषयक  

दु तीची कामे करणेकामी म.े एस एस साठे िन.र. .७,००,१८९/- (अ र  र.  सात लाख, एकशे 
एकोणन वद फ ) पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दरान े र. .५,७२,८९५/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५३८      वषय मांक - ५९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४९-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५७ पंपळे गुरव म ये मु य व अंतगत र यांवर ल ड हायडर व गितरोधकांची थाप य वषयक 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.एस.साठे िन.र. . ७,००,२१०/- (अ र  र. .सात लाख, दोनशे दहा 
फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दरान ेर. .५,६७,१७०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५३९      वषय मांक - ६० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०७/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५०-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४३ िमिलंदनगर प रसरातील थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. एस एस 
साठे िन.र. .६,९९,९३४/- (अ र  र.  सहा लाख न या नव हजार नऊशे चौतीस फ ) पे ा २२.२३% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४४,३३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५४०      वषय मांक - ६१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०३/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/९५-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४५ पंपर  वाघेरे येथील र यांवर ल ख डयांची हॉटिम स प दतीने दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. . ८,३९,८२४/- (अ र  र. .आठ लाख एकोणचाळ स हजार 
आठशे चोवीस फ ) पे ा ०७.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८१,०३६/- 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 आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४१      वषय मांक - ६२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/९०४/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६४-२०१६-१७ अ वये भाग 

.४८  तापक रनगर, ीनगर मधील मु य व अंतगत र या या कडे या पे ह ंग लॉकची दु तीची 
कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ह .ए.झ बाडे िन.र. .६,९९,७९९/- (अ र  
र.  सहा लाख न या नव हजार सातशे न या नव फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .६,२९,८१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५४२      वषय मांक - ६३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७५४/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६२-२०१६-१७ अ वये (सन 
२०१६-२०१७ साठ ) भाग .२१ म ये वाचनालय बचेस मुतार  पुर वणेसाठ  मे.एन.ड .ए. 
ला टक िन.र. .७,९२,४६७/- (अ र  र. .सात लाख, या नव हजार, चारशे सदुस  फ ) पे ा 
५.००% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४३      वषय मांक - ६४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – आप ी यव थापन 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप. य/०१/का व/३१९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 सन २०१५-१६ वषाकर ता था बोनस व सानु ह अनुदान अदा करणेकामी सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप कातील बोनस तथा सानु ह अनुदान या लेखािशषावर १,५०,०००/- ची तरतूद करणेत आली 
आहे. परंतु वभागामधील कमचार  व मानधन कमचा-यांचे बोनस तथा सानु ह अनुदान अदा 
करणेसाठ  र कम पये १,६६,३५७/- फ  खच झालेला आहे. र कम .१६,३५७/- फ  अंदाजप क य 
तरतूद पे ा जा त खच झाला आहे. सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये करणेत आलेली तरतूद अपुर  
पडली आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 103 अ वये तरतूद वग करणाची 
आव यकता आहे. तावात नमूद माण ेतरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ातं 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४४      वषय मांक - ६५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वै क य मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /३/का व/९५२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 डॉ.िनलेश पाट ल, दंतरोग त  व डॉ.िनतीन देशपांडे, जनरल सजन यांना वायसीएम 
णालयात मानसेवी त  वै क य अिधकार  पदावर दरमहा एक त र. . ५०००/- या मानधनावर 

दनांक २९/९/२०१६ पासून द. २८/३/२०१७ पयत ६ मह ने या कालावधीसाठ  नेमणुक देणेस 
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मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४५      वषय मांक - ६६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७४८/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . २/७६-२०१६-१७ अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये हॉटिम स प तीने चेस 
दु तीची काम े करणेसाठ  मे.अजवानी इ ा ट चर ा. िल.िन.र. .७,९२,७०३/-(अ र  र.  सात 
लाख या नव हजार सातशे तीन फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४६      वषय मांक - ६७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७५०/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४५-२०१६-१७ अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ भागातील ख डे चेस हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा ट चर ा.िल.िन.र. . ७,९१,९२५/- (अ र  र. .सात लाख ए या णव 
हजार नऊशे पंचवीस फ ) पे ा १०.२०% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५४७      वषय मांक - ६८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७५२/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१-२०१६-१७ अ वये भाग 
. २० म ये कै.दगडोबा चौक, नंदनवन कॉलनी व इतर ठकाणी चर बी.एम. आ ण बी.सी. प तीने 

डांबर कऱण करणेसाठ  मे.लोणावळा क शन कं. िन.र. .७,९३,२३२/- (अ र  र. .सात लाख 
या नव हजार दोनशे ब ीस फ ) पे ा १०.३०% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४८      वषय मांक - ६९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६०/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/४६-२०१६-१७ अ वये (सन 
२०१६-२०१७ मधील) भाग .२२ िचंचवडगाव येथील व वध काय मासाठ  मंडप यव था कऱणेकामी 
मे.कोकरे मंडप कॉ टर  िन.र. . ७,९२,६५१/- (अ र  र.  सात लाख या नव हजार सहाशे 
ए काव न फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५४९      वषय मांक - ७० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७५८/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/७७-२०१६-१७ अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये व वध काय माक रता 
मंडप यव था करणेसाठ  मे.कोकरे मंडप कॉ टर िन.र. .७,९२,६५१/- (अ र  र. .सात लाख 
या नव हजार सहाश ेए काव न फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५५०      वषय मांक - ७१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुक     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७५६/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२७-२०१६-१७ अ वये 
भाग .२० म ये सारथी हे प लाईन त ार िनवारणसाठ  थाप य वषयक कामे करणेसाठ  

मे. व म सदािशव नाणेकर िन.र. .७,९३,२८८/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार दोनशे 
अ ठाऐंशी फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५५१      वषय मांक - ७२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४६/२०१६-१७ अ वये भाग .१७ से. .२७, 

२७अ प रसरातील र याचे डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .२९,८७,८३६/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख, स याऐंशी हजार, आठशे छ स फ ) पे ा १३.१८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . २७,२३,७४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५५२      वषय मांक - ७३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२४/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६०/२०१६-१७ अ वये भाग ं .१९ 
वा हेकरवाड  प रसरातील अंतगत र ते डांबर करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. 
िन.र. .३१,३३,०३८/-(अ र  र. . एकतीस लाख तेहतीस हजार अडोतीस फ ) पे ा १२.९८% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २८,६२,६८८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५५३      वषय मांक - ७४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३२३/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
वषय - भाग .२६ म ये शौचालय बांधणे. 

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

---------- 
ठराव मांक - १९५५४      वषय मांक - ७५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१३५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. . ८/२०१६-१७ मधील अ. .४ अ वये 
मनपा या शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट .राऊटर यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणेकामी मे.पासन टे नोलॉ जस िन.र. .१०,१०,१३८/- (अ र  र. .दहा लाख दहा 
हजार एकशे अडतीस फ ) दर ३.००% कमी, या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत  आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५५५      वषय मांक - ७६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९५/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/४-२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 
(पुनावळे – ताथवडे) मधील मलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
मलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.बी.के.खोसे, िन.र. . ६९,९४,१२८/- (अ र  र.र.एकोणस र लाख 
चौ-यानऊ हजार एकशे अ ठावीस फ ) पे ा  १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .६०,९५,३८३/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५५६      वषय मांक - ७७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९७/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
वषय - रावेत मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ मधील कासनगर, द नगर, कवळे 

       इ.प रसरात जलिनःसारण  यव थेम ये सुधारणा करणे. 
वषय मांक ७७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९५५७      वषय मांक - ७८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
वषय - रावेत मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ साईनगर, मामु ् ड  भागात  जलिनःसारण 

       वषयक कामे करणे.  
वषय मांक ७८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५५८      वषय मांक - ७९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
वषय - च-होली मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  पर सरातील 

       राह ले या ठकाणी व इं ायणी नद लगत आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे.   
वषय मांक ७९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९५५९      वषय मांक - ८० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९१/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१५-२०१६-१७ अ वये अ े य 

कायालयांतगत नद काठचे चबर आर.सी.सी. प दतीने दु त करणेकामी मे. वण क शन, 
िन.र. .२८,४९,९२४/-  (अ र  र. .अ ठावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 
१०.५७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२६,७६,१२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६०      वषय मांक - ८१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९४/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/८४-२०१६-१७ अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .४ कृ णानगर व हरगुडे व ती, शरदनगर, नेवाळेव ती प रसरात 
राह ले या ठकाणी आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी  मे.अशोक क शन, 
िन.र. .२९,९९,४८१/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार चारशे ए याऐंशी फ ) 
पे ा २१.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२४,८८,०६९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
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मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६१      वषय मांक - ८२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९२/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
वषय - भाग .५९ मधील मु य जलिनःसारण निलकाम ये सुधारणा करण.े 

वषय मांक ८२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९५६२      वषय मांक - ८३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९६/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२१-२०१६-१७ अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  व बालघरे व ती, पवारव ती प रसरात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी   मे.अशोक क शन  िन.र. .२९,९९,८४२/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार आठशे बेचाळ स फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,८८,३६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६३      वषय मांक - ८४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४०४/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१६-१७ अ वये ब े य 
कायालयांतगत . .२०,२१,२४ व ४२ म ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईन व चबसची 
देखभाल दु ती करणेकामी   मे.संक प क शन िन.र. . ३५,०१,२३७/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार दोनशे सदो ीस फ ) पे ा  १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .३२,३५,१४३/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६४      वषय मांक - ८५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४०३/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५६-२०१६-१७ अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील महा मा फुलेनगर व उव रत 
ठकाणी मलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.संक प क शन िन.र. .२९,९९,९९४/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊश ेचौ-या णव फ ) पे ा १६.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दरान े र. .२६,३०,२४५/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक   दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६५      वषय मांक - ८६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९३/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
वषय - वाड .५७, कवडेनगर येथील ना यामधील  जलिन:सारण लाईनची  सुधारणा वषयक 

       कामे   करणे.  

वषय मांक ८६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९५६६      वषय मांक - ८७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४०२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/६२-२०१६-१७ अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६१ हुता मा भगतिसंग  दापोड  मधील भैयाची वाड , दापोड  
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गावठाण प रसर व इतर ठकाणी  मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.संक प 
क शन, िन.र. .३७,४९,९८५/- (अ र  र. . सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पं याऐंशी 
फ )   पे ा २१.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३१,१०,२१९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६७      वषय मांक - ८८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४००/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/७९-२०१६-१७ अ वये िचंचवड व भाटनगर 
मैलाशु करण क ांतगत भाग .२८, मासुळकर कॉलनी,  अजमेरा कॉलनी व यशवंतनगर भागात 
आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी मे.संक प क शन, िन.र. .२९,९९,९२४/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख, न या णव हजार, नऊशे चोवीस फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२७,४०,४३१/- पयत काम क न घेणेस    तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन याचंेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६८      वषय मांक - ८९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४०१/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/८१-२०१६-१७ अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .३१ म ये गणेशनगर व CME िभंतीचे कडेने मु य निलका 
टाकणेकामी मे.संक प क स शन िन.र. .५९,९९,५९५/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव 
हजार पाचशे पं या णव फ ) पे ा १२.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .५५,१२,१२८/- पयत काम क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक   दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५६९      वषय मांक - ९० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन:सारण 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१३९०/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .४/१०८-२०१६-१७ अ वये फ े य 
कायालयातील भाग .१ व २ मिधल ेनेज लाईन व चबरची वा षक ठेकेदार प दतीने देखभाल 
दु ती करणेकामी   मे. वण क शन  िन.र. .२८,०१,०७३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 

याह र फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७०,५४६/- पयत काम 
क न घेणेस   तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५७०      वषय मांक - ९१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.जािलंदर िशंदे      अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५७/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/११३/२०१६-१७ अ वये भाग .६२ दापोड  
उ डाणपुलाखाली सुर ा िभंत बांधणेकामी मे.चैत य ए टर ायझेस िन.र. .२३,११,२८७/- (अ र  

र. .तेवीस लाख अकरा हजार दोनशे स याऐंशी फ ) १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .२०,३८,७९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५७१      वषय मांक - ९२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य क मु यालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३४९/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६९/१-२०१६-१७ अ वये पवनाथड  ज ा सन 
२०१६-१७ आयोजन करणेचे कामाबाबत मंडप यव था व इतर यव था पुर वणेकामी म.ेलालद प 
क शन िन.र. .२४,००,०००/- (अ र  र. .चोवीस लाख फ ) पे ा ७.०२% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .२३,४३,०९६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.   

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

ठराव मांक - १९५७२      वषय मांक - ९३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     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/३१०/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९३/२०१६-१७ अ वये  भाग .१८ कवळे 
मामुड  म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी मे. काश कॉ टर िन.र. .१४,००,११६/-
(अ र  र. .चौदा लाख, एकशे सोळा फ ) पे ा १०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१३,२२,९६३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

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

ठराव मांक - १९५७३      वषय मांक - ९४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य अ मु यालय 

सूचक – मा. वमल काळे      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३११/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२६/२०१६-१७ अ वये  मु य शासक य 
इमारत थाप य वषयक दु ती देखभाल व सुधारणांची कामे करणेकामी मे.िशवम एंटर ाईजेस, 
िन.र. .२३,३४,२५८/-(अ र  र. .तेवीस लाख, चौतीस हजार, दोनशे अ ठाव न फ ) पे ा ९.९९% 
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कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,०६,११९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

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

ठराव मांक - १९५७४      वषय मांक - ९५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१०/२०१६ द.  /१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१६-१७ मधील अ. .४ अ वये मनपा या 
'ड' े य कायालयाअंतगत उ ानांतील व ुत यव थेचे आव य े नुसार नुतनीकरण करणे कामी 
मे.कुमार इले कल & ेड ंग कंपनी  िन.र. .४,४९,८९१/- पे ा १३.०१% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५७५      वषय मांक - ९६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७०३/२०१६ द.  /१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१६-१७ मधील अ. .२० अ वये वॉड 
.१९ मधील द यां या व फडर पलर या खराब केबल व जं शन बॉ स बदलणे कामी म.ेसिचन 

इले क स िन.र. .८,२४,८८४/- पे ा २४.०१% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५७६      वषय मांक - ९७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१४/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१६-१७ मधील अ. .२३ अ वये 
मनपा या 'ड'  े य कायालयांतगत उ ानात आव यकतेनुसार नवीन पंप बस वणेकामी मे.  एन सी 
वाय एंटर ायजेस िन.र. .२,९९,९८०/- पे ा १२.१७% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५७७      वषय मांक - ९८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१४/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१६-१७ मधील अ. . 23 अ वये सन 
२०१६/१७ कर ता 'ड'  े य काय े ातील कारंजे व धबधब ेयांचे चालन व देखभाल दु ती करणे 
कामी मे.एन.सी.वाय.एंटर ायजेस िन.र. . ३,७४,९९२/- पे ा २२.२२% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५७८      वषय मांक - ९९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६७५/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१६-१७ मधील अ. .३५ अ वये देहुरोड 
ते पवनानद वर ल पुलापयत (हायव)े तसेच मुकाई चौक त ेरावेत बा केट ज (बीआरट  र ता) या 
र यावर ल द यांची वा षक प तीने चालन, देखभाल व दु ती करणेकामी म.े वमलाई इले क 

कॉप रेशन िन.र. .६,७४,९३१/- पे ा १५.६७% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५७९      वषय मांक - १०० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६१३/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१६-१७ मधील अ. .३९ अ वये अ 
े ीय कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभागातील  इमारती, शाळा व ुतीकरण करण े(सन 

२०१६-१७) कामी मे.कमल इले क एंटर ायजेस  िन.र. .४,८९,८५३/- पे ा १.००% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५८०      वषय मांक - १०१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१६-१७ मधील अ. .८ अ वये भाग 
.५० वनदेवनगर व थेरगांव गावठाण अंतगत दवाब ी यव थेत सुधारणा करणेकामी म.ेकुमार 

इले कल & ेड ंग कंपनी िन.र. .३,५०,१४०/- पे ा ५.२७% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

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

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

ठराव मांक - १९५८१      वषय मांक - १०२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७१८/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१६-१७ मधील अ. .२२ अ वये भाग 
.५१ क हैया पाक व गुजरनगर अंतगत दवाब ी यव थेत सुधारणा करणकेामी मे. वण 

इले क स स हसेस िन.र. .३,५०,१४०/- पे ा ४.२२% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५८२      वषय मांक - १०३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/७०१/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०६-१७ मधील अ. .११ अ वये वॉड 
.१८ मधील द यां या व फडर पलर या खराब केबल व जं शन बॉ स बदलणे कामी म.ेसिचन 

इले क स िन.र. .८,२४,८८४/- पे ा २५.०३% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५८३      वषय मांक - १०४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५६/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१६-१७ मधील अ. .४४ अ वये भाग 
.५२ मधील पर सरातील न याने तयार कर यात आले या र यावर दवाब ी यव था करणे कामी 

मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. . ९,१०,३४९/- पे ा २३.७७% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५८४      वषय मांक - १०५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६५४/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१६-१७ मधील अ. .३६ अ वये 
मनपा या ब े ीय कायालय अंतगत न याने वकसीत होणा-या उ ानाचे व ुतीकरण करणे कामी 
मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .३,४९,८९०/- पे ा १५.१०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५८५      वषय मांक - १०६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६८१/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१६-१७ मधील अ. .४० अ वये अ 
े ीय कायालयातील भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरातील  दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 

करणेकामी (१६-१७) मे. वमलाई इले क कॉप रेशन िन.र. .३,८९,६०६/- पे ा २३.१०% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५८६      वषय मांक - १०७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/६११/२०१६ द.१७/१०/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१६-१७ मधील अ. .३५ अ वये भाग 
.४६ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी म.ेकमल 

इले क एंटर ायजेसन िन.र. .८,९९,९९९/- पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५८७      वषय मांक - १०८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/८/का व/५७७/२०१६ द.२६/०९/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .११/२०१६-१७ मधील अ. .५३ अ वये भाग 
.५१ पर सरातील दवाब ी अंतगत यव थेच ेसुधारणा/नूतनीकरण करणेकामी म.ेयश इले ोलाईन 

िन.र. .९,१०,३६२/- पे ा २२.२५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५८८      वषय मांक - १०९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ड े ीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ड े/८/का व/१०६९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
वषय - ड े ीय कायालया या काय े ातील मनपा मालक चे सावजिनक शौचालय दैनं दन 

साफसफाई व देखभाल करणे.  

वषय मांक १०९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९५८९      वषय मांक - ११० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२/का व/९९७/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा.मनपा मु य सभा ठराव मांक ९१० दनांक २३/०८/२०१६ अ वये पी.एम.पी. 
एम.एल.साठ  बसेस खरेद कर ता मा यता दे यात आलेली आहे. मा.अ य  व यव थापक य संचालक 
पी.एम.पी.एम.एल. यांनी द.०९/१२/२०१६ या प ा वये फायना स मेकॅिनझम प दतीने एकूण ८०० 
बसेस खरेद ची या सु  केली आहे. बसेस महामंडळाकडे आ यानंतर देखभाल दु ती, इंधन व 
मनु य बळावर ल खच वाढणार आहे. सदर खरेद  मािसक ह े प दतीने (८४ ह े) करावयाचे 
अस याने पी.एम.पी.एम.एल. ची  आिथक प र थती ल ात घेता १) सदर बसेसचे खरेद पोट  मािसक 
ह  े पं.िचं. मनपाकडून ४० ट के दािय वानुसार थेट बसपुरवठादाराचे खा यात जमा करणेस 
प.ंिचं.मनपाने मा यता देणस २) पं.िचं.मनपा ठराव .१५९४८ दनांक ०५/०४/२०१६ नुसार ितमहा 
संचलन तूट पी.एम.पी.एम.एल. ला ा  होत आहे. याच माणे ित क.मी.दराने 
ए.एस.आर.ट .यु.माफत घेणेत येणा-या ५५० बसेसमुळे िनमाण होणारे दािय व सचलन तूट म ये 
समा व  क न ितमहा पी.एम.पी.एम.एल कडे (संचालन सुरळ त सु  रहाणेसाठ ) ४० ट के 
दािय वानुसार प.ंिचं.मनपाने देणेस व ३) ठका ठकाणी नवीन बस डेपो उभारणेकर ता, नवीन टिमनल 
बांधणेकर ता, जुने डेपो व टिमनलचे नुतणीकरण करणेकर ता व अ य अनुषांिगक मुलभूत सु वधा 
उपल ध क न देणेकर ता इ ट मेट तयार करणेचे काम सु  आहे. सदर इ ट मेट तयार झालेनंतर 
गरजेनुसार प.ंिचं.मनपाने अंदाजप काम ये यासाठ चे खचाची तरतूद करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५९०      वषय मांक - १११ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/६२०/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 08 2016 17 मधील मनपाचे कवळे 
पंपहाऊसचे वा षक चालन, देखभाल व दु ती करण ेया कामासाठ  मे.ए सेल ईले क स यांचेकडुन 

िन.र. .२०,४२,२६१/- (अ र  र. .वीस लाख, बेचाळ स हजार, दोनशे एकस  फ ) पे ा ७.१२% कमी 
(सुधा रत  दरपृ थ:करणा ारे) या दराने  क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५९१      वषय मांक - ११२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – पयावरण अिभयां क  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/१/का व/६२३/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. . ENV 03 09 2016 17 मधील मनपा अंतगत पंपळे 
िनलख म.ैश.ुक.कर ताचे मैलापाणी पंपहाऊस - वाकड पंपहाऊसचे वा षक चालन, देखभाल व दु ती करणे 
या कामासाठ  मे.एन.सी.वाय.एंटर ायझेस यांचेकडुन िन.र. .२०,४९,७२८/- (अ र  र. .वीस लाख, 
एकोणप नास हजार, सातशे अ ठावीस फ ) पे ा ७.२०% कमी (सुधा रत दरपृ थ:करणा ारे) या दराने 
क न घेणेस यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५९२      वषय मांक - ११३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०२०/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .५७/४/१६-१७ भाग .४५ पंपर  वाघेरे 
येथील आर ण .१६२ खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी (सन २०१६-१७) मे.आर.एम.एंटर ायजेस 
िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . प तीस लाख, एक हजार, चारशे एक फ )  पे ा ३०.३०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .२५,६२,५००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
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राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५९३      वषय मांक - ११४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०१७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य ् वभागाकड ल  िन.नो. .२१/८८/१६-१७ भाग .४८ म ये 
तुकडोजीनगर, गजानन नगर व इतर प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. 
ा.िल. िन.र. .२३,०३,७४३/-  (अ र  र. .तेवीस लाख तीन हजार सातशे चेाळ स फ )  पे ा 

१०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,७४,६१८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९५९४      वषय मांक - ११५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०१५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .५७/३/१६-१७ भाग .४५ पंपर  वाघेरे म ये 
नद या कडेचा वकास आराख यातील िनयो जत १८.०० मी. ं द चा ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी  
मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .७०,०२,८०१/-(अ र  र. .स र लाख, दोन हजार, आठशे एक फ )  
पे ा १५.७५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६१,९४,८५३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९५९५      वषय मांक - ११६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य   

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०१६/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५७/७/१६-१७ पंपर  भाग .४५ मधील वाघेरे 
कॉलनी .४ या र याचे कॉ ट करण करणेकामी  मे.एच.सी. कटार या िन.र. .९३,२७,६३७/- 
(अ र  र. . या णव लाख स ावीस हजार सहाशे सदतीस फ )  पे ा १३.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. . ८४,६२,०३२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

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

ठराव मांक - १९५९६      वषय मांक - ११७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०१९/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४३/१६-१७ भाग .४८ तापक रनगर, 

ीनगर येथील मनपा शाळा ते रहाटणी फाटा या १८.०० मी. ं द ड . पी.र यावर ठक ठकाणी 
दुभाजक बस वणे, फुटपाथची दु ती करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी  
मे.ड .एम.एंटर ायजेस िन.र. .१९,६०,३०५/- (अ र  र. .एकोणीस लाख, साठ हजार, तीनशे पाच 
फ )  पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,८७,८२३/-   पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 

अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९५९७      वषय मांक - ११८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१०१८/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
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मनपा या थाप य ् वभागाकड ल िन.नो. .२१/६७/१६-१७ भाग .४८ मधील स दया 
कॉलनी, साई योत पाक व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. ह. एम.मातेरे इं ा. ा.िल. 
िन.र. .२२,३९,८८४/- (अ र  र. .बावीस लाख, एकोणचाळ स हजार, आठशे चौ-याऐंशी फ )  पे ा 
१०.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१५,०४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९५९८      वषय मांक - ११९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .२० अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये डांबर  र याचे दु तीचे काम करणे म.ेधने र 
क शन िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख, दोनशे ऐंशी फ ) पे ा १०.००%  कमी  या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९५९९      वषय मांक - १२० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६७७/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .५१ अ वये भाग .३३ गवळ नगर म ये थाप य वषयक दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .६,३०,०६१/- (अ र  र. .सहा लाख, तीस हजार, एकस  
फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १९६००      वषय मांक - १२१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६६९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .४३ अ वये भाग .३६ लांडेवाड  मधील डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .५,६०,१०७/- (अ र  र. .पाच लाख, साठ हजार, एकशे सात फ ) पे ा १०.००% 

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

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

ठराव मांक - १९६०१      वषय मांक - १२२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६६८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .४९ अ वये भाग .३५ भोसर  गावठाण म ये डांबर  र याचे दु तीचे काम करणेकामी 
मे.अजवाणी इ ा चर ा. िल. िन.र. .६,४१,९९१/- (अ र  र. .सहा लाख, ए केचाळ स हजार, 
नऊशे ए या नव फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६०२      वषय मांक - १२३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६७०/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .४ अ वये भाग .३१ दघी म ये पावसाळ  गटसची साफसफाई व दु ती करणेकामी 
मे.ड .एस.कुलकण  िन.र. .६,३०,२५२/- (अ र  र. .सहा लाख, तीस हजार, दोनशे बाव न फ ) पे ा 
७.००% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६०३      वषय मांक - १२४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ े ीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६७६/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .२/७८-२०१६-१७ मधील 
अ. .६ अ वये भाग .३६ लांडेवाड  म ये थाप य वषयक दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी 
मे.भंगवत क शन एस.जे.जाधव िन.र. .६,४४,१७५/- (अ र  र. .सहा लाख, च वेचाळ स हजार, 
एकश ेपं याह र फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६०४      वषय मांक - १२५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८३०/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE  

       वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे. 
वषय मांक १२५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १९६०५      वषय मांक - १२६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२९/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA  

        ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे. 
वषय मांक १२६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक - १९६०६      वषय मांक - १२७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – आरो य मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/८२८/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA  

        ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे. 
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वषय मांक १२७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६०७      वषय मांक - १२८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य बीआरट एस 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/८३०/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील नािशक फाटा ते वाकड बीआरट एस र यावर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेने बीआरट  बस सेवा २८ नो हबर २०१५ पासून नागर कांसाठ  सु  केली आहे. 
तसेच सांगवी फाटा ते कवळे या र यावर बीआरट  बस सेवा ५ स टबर २०१६ रोजी सु  केलेली 
आहे. तथा प, नािशक फाटा ते वाकड व सांगवी फाटा ते कवळे हे दोन बीआरट  माग साई चौक 
(जगताप डेअर ) रहाटणी येथे एकमेकांस छेदतात. सदर ठकाणी दोन ४५.०० मी. ं द चे र ते 
एकमेकांस छेदत अस यामुळे वाहतुक ची मोठया माणावर क ड  होत आहे.तसेच मागील दोन 

वषापासून पंपळे सौदागर, रहाटणी या भागातून ल करा या ह स लागून असलेला व र क चौकाकडे जाणारा 
र ता ल कराने वाहतुक स बंद के यामुळे साई चौक येथ ेवाहतुक चा अित र  ताण वाढलेला आहे. यामुळे 

साई चौक रहाटणी येथील वाहतुक सुरळ त कर यासाठ  सांगवी फाटा ते कवळे या दशेने दोन समांतर 

उ डाणपूल व नािशक फाटा ते वाकड या दशेने दोन समांतर समतल वतलग बांध याच े िनयोजन अनु म े

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने केल े आहे. सदर काम 

करणेसाठ  क प यव थापन स लागार (Project Management Consultant) नेमणे आव यक आहे. 

क प यव थापन स लागार यांचेकडून िन वदापूव कामाम ये अंदाजप क तयार करणे, वलगक (Grade 

Seperator) मागासाठ  सवसाधारण नकाशा (GAD) तयार करणे, अंदाजप काची संबंिधत वभागाकडून 

तां क मा यता घेणे, िन वदा अट  व शत  पु तका तयार करणे, िन वदापूव बैठक त कं ाटदारांनी 
वचारले या शंकांचे िनरसन करणे (CSD), कं ाटदारां या कागदप ांची छाननी क न तां क अहवाल 

बन वण े (Scrutiny Report) इ. कामांचा समावेश असून िन वदाप ात कामाम ये कं ाटदारा या कामावर 

देखरेख ठेवणे, कामाची गुणव ा तपासणे, कं ाटदाराने सादर केलेली देयके तपासणे इ. कामांचा समावेश आहे. 

वर ल बाबींचा वचार क न अनुभवी व महापािलके या पॅनेलवर ल क प यव थापन स लागार (Project 

Management Consultant) मे.सी. ह .कांड क स टं स ा. िल., पुणे यांची िन वदापूव व िन वदाप ात 

कामासाठ  नेमणूक करणेस तसेच महापािलके या चिलत दरानुसार क प यव थापन स लागार यांना 
खालील माणे फ  दे यास तसेच वर ल सव फ  यित र  य  सेवाकर वेगळा अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

कामाचा कार िन वदापूव काय  (Pre Tender Activity) िन वदाप ात काय 
(Post Tender Activity) 

पूल व 
क प/सबव े

व तृत सव ण करणे – र. . १,१०,०००/- क प 
यव थापनासाठ  
क प र कमे या 

वाहतुक सव ण करणे- र. . ४५,०००/- 
सवसाधारण आराखडा(GAD) बन वणे- र. . ४५,०००/- 
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अंदाजप क तयार करणे व याची प.ं िचं. मनपा या तां क 
वभागाकडून तां क मा यता घेणे. र. .१,५०,०००/- 

१.८०%+०.५०% ुफ 
चे कंग 

िन वदा संच तयार करणे, िन वदापूव बैठक स उप थत राहणे, 

िन वदांची तां क छाननी करणे व अिभ ाय सादर करणे. र. 
. ५०,०००/- 

एकुण र कम . ४,००,०००/- 
मृद ु सव ण - वकृत दरसूची+ १५%  

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

ठराव मांक - १९६०८      वषय मांक - १२९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ केा/िन वदा/का व/३२९/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/९-२०१६-१७ अ वये अ े य 
कायालयांतगत भाग .१० अंतगत तुळजाईव ती प रसरात पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल 
दु ती करणेकामी मे. ीगणेश एंटर ायजेस िन वदा र. .६,२९,८३७/- (अ र  र. .सहा लाख, 
एकोणतीस हजार, आठशे सदतीस फ ) पे ा २७.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६०९      वषय मांक - १३० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२९२/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/१-२०१६-१७ अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत िनगड  िधकरण उप वभाग मधील भाग .१४ येथील दवाब ी 
यव थेकर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे, खराब नादु त ज शंन बॉ स बदलणे, खांबाची 
रंगरंगोट  (पेट ंग) व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. पी. एम. के. ईले क स 
िन वदा र. .४,५४,४९२/- (अ र  र. .चार लाख, चौ प न हजार, चारशे या णव फ ) पे ा २१.९५% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६१०      वषय मांक - १३१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२९३/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/२-२०१६-१७ अ वये वॉड 
.१८ व १९ मधील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे.पी.एम.के.ईले क स 

िन वदा र. .५,९९,८९९/- (अ र  र. .पाच लाख, न या णव हजार, आठशे न या णव फ ) पे ा 
२१.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन  मंजुर दराने िन वदा मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

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

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

ठराव मांक - १९६११      वषय मांक - १३२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३१४/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/४-२०१६-१७ अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत आकुड  एमआयड सी उप वभाग़ातील भाग .८,१०,२५,२६ व २७ पर सरातील 
खांबांचे रंगरंगोट  व को पंग करणेकामी मे.कमल ईले क एंटर ायजेस िन वदा र. .५,५८,४५५/- 
(अ र  र. .पाच लाख, अ ठाव न हजार, चारशे पंचाव न फ ) पे ा १७.७८% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१२      वषय मांक - १३३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२९४/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/१२-२०१६-१७ अ वये वॉड 
.१८ मधील पोलचे प टंग, कु पंग व नंब रंग करणेकामी मे.टे जे ट ईले क स ए ड कॉ ॅ टर 

नागपुर िन वदा र. .६,४१,७३०/-(अ र  र. .सहा लाख, ए केचाळ स हजार, सातशे तीस फ ) पे ा 
१७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
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आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१३      वषय मांक - १३४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३१५/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/२७-२०१६-१७ अ वये वॉड 
.१९ मधील पोलचे प टंग, कु पंग व नंब रंग करणेकामी मे.कमल ईले क एंटर ायजेस िन वदा 

र. .६,७४,९५८/- (अ र  र. . सहा लाख चौ-याह र हजार नऊशे अ ठाव न फ ) पे ा १७.७८% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१४      वषय मांक - १३५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२९५/२०१६ द.०८/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/३-२०१६-१७ अ वये भाग 
.१८ कवळे वकासनगर भागातील शाळा इमारतीची दु तीची कामे करणेकामी मे. ी साई 

क शन िन वदा र. .८,७२,९८४/-(अ र  र. .आठ लाख, बहा र हजार, नऊशे चौ-याऐंशी फ ) 
पे ा ११.२७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१५      वषय मांक - १३६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३१०/२०१६ द.०९/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .१/५-२०१६-१७ अ वय े भाग 
.१० येथे वाचनालय उभारणे, बचेस बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे कऱणेकामी 
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मे.एच.एम.क शन िन वदा र. .७,७०,१५७/-(अ र  र. .सात लाख, स र हजार, एकशे स ाव न 
फ ) पे ा २.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

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

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

ठराव मांक - १९६१६      वषय मांक - १३७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/५/का व/४९५/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१६-१७ मधील अ. .१० अ वये इ 
े ीय काय े ातील मु य चौकात वाहतुक िनयं ण िस नल यं णा व आव यकते नुसार लंकर 

बस वणेकामी मे.जे.पी. ॅफ क ऑटोमेशन ा.िल. िन.र. .२२,१६,३९७/- ( अ र  र. .बावीस लाख सोळा 
हजार तीनशे स या णव फ ) पे ा २.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१७      वषय मांक - १३८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/५/का व/४८९/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१६-१७ मधील अ. .१० अ वये 
मनपा या फ े य कायालयाअंतगत उ ानातील व ुत यव थेचे आव यकत े नुसार नुतनीकरण 
करणेकामी मे. वमलाई इले.काप रेशन िन.र. . ५,६०,२१९/- ( अ र  र. .पाच लाख, साठ हजार, दोनशे 
एकोणीस फ ) पे ा १९.६३% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६१८      वषय मांक - १३९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/५/का व/४९३/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१६-१७ मधील अ. .३५ अ वये फ 
े ीय कायालय अंतगत भाग १ तळवडे पीनगर प रसरातील न याने होणा-या र यावर दवाब ीची 

सोय करणेकामी १६-१७ (अंतगत व इतर र ते ) म.ेयश इले ो लाईन िन.र. .११,६७,०१८/- ( अ र  
र. .अकरा लाख, सदुस  हजार, अठरा फ ) पे ा २४.२६% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६१९      वषय मांक - १४० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/५/का व/४९४/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१६-१७ मधील अ. .११ अ वये 
संभाजीनगर उप वभागातील व वध शहर  गर ब व तीम ये काश यव था करणेकामी (सन 2016-

17) मे.यश इले ो लाईन िन.र. .१४,००,५३१/-    (अ र  र. .चौदा लाख, पाचशे एकतीस फ ) पे ा 
२३.५५% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२०      वषय मांक - १४१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/५/का व/४९६/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१६-१७ मधील अ. .३६ अ वये क 
े ीय कायालयाअंतगत मु य चौकात िस नल यं णा बस वणेकामी मे.जे.पी. ॅफ क ऑटोमेशन ा.िल. 

िन.र. .१४,००,३५६/- ( अ र  र. .चौदा लाख, तीनशे छप न फ ) पे ा १०.११% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९६२१      वषय मांक - १४२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.संपत पवार 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे जावक वमुका/४/का व/४८१/२०१६ द.०९/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१६-१७ मधील अ. .२ अ वये 
मनपा या फ े य कायालयाअंतगत न याने वकसीत होणा-या उदयानांचे व ुतीकरण करणेकामी 
मे.एन.के.इले.व स िन.र. .३,७३,४८३/- ( अ र  र. .तीन लाख, याह र हजार, चारशे याऐशी फ ) 
पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२२      वषय मांक - १४३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/४८१/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा.स ा ढ प नेता, यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . एम.एच.१४/सी.एल. ०७०० (टाटा 
मांझा) कर ता ज टोन कंपनीचे १८५/६० आर १५  या आकाराच ेपाच नग न वन टयूबलेस टायस 
मे. दशन टायस िचंचवड यां याकडून िनवीदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  
करणेस व याकामी येणारा खच र.  २२,७००/- (अ र  र. .बावीस हजार सातशे फ ) मे. दशन 
टायस, िचंचवड यांना आगावू अदा करणेस तसेच होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२३      वषय मांक - १४४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – नगरसिचव 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .नस/२/का व/४८२/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मा.महापौर, यांचे वापरातील म.न.पा. वाहन . एम.एच.१४/ए.एस.०७ (करोला) कर ता 
ज टोन कंपनीचे १९५/६० आर १५  या आकाराचे पाच नग न वन टयूबलेस टायस म.े दशन टायस 

िचंचवड यां याकडून िनवीदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने खरेद  करणेस व 
याकामी येणारा खच र.  २६,५००/- (अ र  र. .स वीस हजार, पाचशे फ ) मे. दशन टायस, 
िचंचवड यांना आगावू अदा करणेस तसेच होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.   
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६२४      वषय मांक - १४५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – शासन 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शा/५/का व/९१७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 शासन वभागाकड ल ६०३४ उमेदवारांकर ता  ११ खाजगी शाळा/महा व ालये/ शै णक 
सं थांचे इमारतीम ये  गट “अ” ते गट “ड” पदा या लेखी पर ेसाठ  केले या बैठक यव थेपोट  
यांना उमेदवारांचे सं येनुसार ित उमेदवार र. .५/-  या माणे सेवाशु क (सव करांसह) अदा 
करणेस व यापोट  येणा-या एकूण र. .३०१७०/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२५      वषय मांक - १४६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ केा/िन वदा/का व/३८९/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/8/2016-2017 अ वये भाग 
.२५ िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसराम ये मु य र यांचे खड करण व बीबीएम प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा. िल. पुणे िन वदा र. .9,23,951/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेवीस हजार नऊशे एकाव न फ ) पे ा -13.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला  अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२६      वषय मांक - १४७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२९६/२०१६ द.०८/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/10/2016-2017 अ वये भाग 
.१९ वा हेकरवाड  येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी साई कं शन िन वदा 

र. .9,24,369/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा -19.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा  मंजुर दराने करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
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अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२७      वषय मांक - १४८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा. वमल काळे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३९१/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/13/2016-2017 अ वये भाग 
.२६ कोळभेरनगर मोहननगर प रसराम ये मु य र यांचे खड करण व बी.बी.एम.प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा. िल. पुणे िन वदा र. .923676/- (अ र  र. . नऊ 
लाख तेवीस हजार सहाशे सहाह र फ ) पे ा -13.10% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२८      वषय मांक - १४९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ े ीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६३/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/15/2016-2017 अ वये भाग 
.१६ आकुड  गावठाण येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अडे ट एंटर ायजेस िन वदा 

र. .924110/- पे ा -1.50%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - १९६२९      वषय मांक - १५० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३५९/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/18/2016-2017 अ वये भाग 
. ८ मधील र या या डांबर करणांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन वदा 

र. .9,15,000/- (अ र  र. . नऊ लाख पंधरा हजार फ ) पे ा -12.09% कमी या ठेकेदारानकडून 
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िन वदा  मंजुर दराने करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६३०      वषय मांक - १५१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३११/२०१६ द.९/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/20/2016-2017 अ वये भाग 
.२७ मोरवाड  म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.कं शन िन वदा 

र. .9,22,417/- (अ र  र. . नऊ लाख बावीस हजार चारशे सतरा फ ) पे ा -2.25% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
                                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३१      वषय मांक - १५२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६५/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

   प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/24/2016-2017 अ वये भाग 

.८ व ानगर येथ े थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अड ट एंटर ायजेस िन वदा र. .924110/- (अ र  

र. . नऊ लाख चोवीस हजार एकशे दहा फ ) पे ा -1.50% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  

मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३२      वषय मांक - १५३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६१/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/29/2016-2017 अ वये भाग 
.१० मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन वदा र. .923676/- (अ र  र. . 

नऊ लाख छ ीस हजार सहाह र फ ) पे ा -12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली 
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आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३३      वषय मांक - १५४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३९३/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/31/2016-2017 अ वये भाग 
. १० अंजठानगर व तुळजाईव ती म ये मु य र यांचे खड करण व बी.बी.एम. प तीने डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी कं शन ा. िल. पुणे िन वदा र. .9,23,951/- (अ र  र. . नऊ लाख 
तेवीस हजार नऊशे एकाव न फ ) पे ा -13.10% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  
मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३४      वषय मांक - १५५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३९५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/32/2016-2017 अ वये भाग 
. १४ भ  श  उ ान म ये मु य र यांचे खड मु म व बीबीएम प तीने डांबर करण करणेकामी 

मे. ल सी कं शन ा.िल. पुणे िन वदा र. .9,23,951/- (अ र  र. . नऊ लाख तेवीस हजार 
नऊशे ए काव न फ ) पे ा -13.10% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३५      वषय मांक - १५६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३१२/२०१६ द.०९/१२/२०१६  
 मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 
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  पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/40/2016-2017 अ वये भाग .१६ 

म ये पे हंग लॉक, गटस व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.एम.कं शन िन वदा 
र. .7,00,689/- (अ र  र. . सात लाख सहाश े एकोणन वद फ ) पे ा -2.25% कमी या ठेकेदाराकडुन 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३६      वषय मांक – १५७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/२१७/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/41/2016-2017 अ वये भाग . १९ 

म ये मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी साई कं शन िन वदा र. .5,60,213/- 
(अ र  र. . पाच लाख साठ जार दोनश ेतेरा फ ) पे ा -19.00% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली 
आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३७      वषय मांक - १५८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३३१/२०१६ द.९/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/47/2016-2017 अ वये भाग 
.१६ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन िन वदा र. .9,23,676/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेवीस हजार सहाशे याह र फ ) पे ा -12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात 
आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 

याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १९६३८      वषय मांक - १५९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७३/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/52/2016-2017 अ वये भाग 
१९ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे.परमानंद कृपलानी िन वदा र. .9,24,345/- (अ र  

र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा -12.05% कमी या ठेकेदाराकडुन 

वकार यात आली आहे.  मंजुर ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६३९      वषय मांक - १६० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३६७/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/53/2016-2017 अ वये भाग 
.१९ म ये पे हंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.एस. एम. कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,276/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे 
सहा र फ ) पे ा -1.50% कमी या ठेकेदाराकडून वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 ठराव मांक - १९६४०      वषय मांक - १६१ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३१३/२०१६ द.०९/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/56/2016-2017अ वय े भाग 
. २७ म ये पे ह ंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.एच.एम.कं शन िन वदा र. .692767/-(अ र  र. . सहा लाख या णव हजार सातशे सदुश  
फ ) पे ा -2.25% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४१      वषय मांक - १६२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७९/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/2/2016-2017 अ वये भाग 
.२६ काळभोरमधील शाळा व इमारतीची कामे करणेकामी मे.रेणूका कं शन िन वदा 

र. .910193/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार एकशे या णव फ ) पे ा -27.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४२      वषय मांक - १६३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३८१/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/4/2016-2017 अ वये भाग 
.१८ मधील मशानभुमीची देखभाल दु ती सुधार याची कामे करणेकामी मे.रेणूका कं शन 

िन वदा र. .5,60,201/- (अ र  र. .पाच लाख दोनशे एक फ ) पे ा -28.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४३      वषय मांक - १६४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३८३/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/10/2016-2017 अ वये भाग 
.२६ म ये पे ह ंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.रेणूका कं शन िन वदा र. .698495/- (अ र  र. . सहा लाख अ या ण हजार चारशे 
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पं या णव फ ) पे ा -28.00% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४४      वषय मांक - १६५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३८५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/11/2016-2017 अ वये भाग 
.१८ म ये पे हंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी 

मे.रेणूका कं शन िन वदा र. .6,99,641/- (अ र  र. . सहा लाख न या णव हजार सहाशे 
ए केचाळ  फ ) पे ा -30.00% कमी या ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४५      वषय मांक - १६६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३७७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

प.ंिचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/12/2016-2017 अ वये भाग 
.२६ काळभोरनगर मोहननगर येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. काश कॉ टर िन वदा 

र. .9,23,286/- (अ र  र. .नऊ लाख तेवीस हजार दोनशे सहाऐंशी फ ) पे ा -30.30% कमी या 
ठेकेदाराकडुन वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १९६४६      वषय मांक - १६७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – अ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेिञय अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/३८७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेिञय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/15/2016-2017 अ वये भाग 
.२६ म ये मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.रेणूका कं शन या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .5,59,176/- (अ र  र. . पाच लाख एकोणसाठ हजार एकशे सहा र फ ) 
पे ा -28.00% कमीदराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४७      वषय मांक - १६८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७९४/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .14 अ वये वॉड  
.१८ मधील गती कॉलनी,रोशन मं जल रोड प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणे 

कामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. .10,49,925/- (अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
पंचवीस फ ) पे ा 25.15% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४८      वषय मांक - १६९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७५६/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .17 अ वये अ े य 
कायालयांतगत व वध चौकात वाहतुक िनयं क दवे  व लंकस बस वणे कामी म.ेजे.पी. ॉ फक 
अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .13,49,893/- (अ र  र. . तेरा लाख एकोणप नास हजार आठशे या णव 
फ ) पे ा 3.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह   

 



71 
 

 
 

करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६४९      वषय मांक - १७० 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७८२/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  6 अ वये मानकर 
चौक ते हंजवड  या बी.आर.ट .र यावर ल दवाब ी यव थेची वा षक प दतीने देखभाल दु ती 
करणे कामी म.ेकुमार इले कल & ेड ंग कंपनी िन.र. .7,00,279/- (अ र  र. . सात लाख दोनशे 
एकोणऐंशी फ ) पे ा 25.51% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६५०      वषय मांक - १७१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७९१/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ.  9 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत भाग .२५ िचंचवड टेशन, आनंदनगर पर सरातील द यांचे नुतनीकरण करणे 
(सन २०१६-१७) कामी मे.यश इले ोलाईन िन.र. . 11,19,972/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस 
हजार नऊशे बाह र फ ) पे ा 3.27% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५१      वषय मांक - १७२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७८८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .36  अ वये रावेत 
कवळे उप वभागामधील  शहर  गर ब भागाम ये दवाब ीची यव था करणे कामी म.ेयश 
इले ोलाईन िन.र. .14,00,553/- (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे ेप न फ ) पे ा 25.13% कमी या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९६५२      वषय मांक - १७३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७९०/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .41 अ वये वॉड .१९ 
मधील ह के व ती प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणे कामी म.ेयश 
इले ोलाईन िन.र. .10,49,925/- (अ र  र. . दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचवीस फ ) 

पे ा 25.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५३      वषय मांक - १७४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७९६/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .14 अ वये सन 
२०१६-१७ साठ  िनगड  ते दापोड  या महामागाव रल दवाब ीची वा षक देखभाल दु ती करणे 
(र यावर ल वाहतूक सुरळ त, सुर त व जलद होईल) कामी मे.यश इले ोलाईन 
िन.र. .12,42,231/- (अ र  र. . बारा लाख बेचाळ स हजार दोनशे एकतीस फ ) पे ा 25.00% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५४      वषय मांक - १७५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७८६/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .30 अ वये मानकर 
भाग .५३ क पटेव ती हातोबानगर अंतगत दवाब ी यव थेत सुधारणा करणे कामी म.ेओम 
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रेणुका एंटर ायजेस िन.र. .3,50,140/- (अ र  र. . तीन लाख प नास हजार एकशे चाळ स फ ) 
पे ा 11.44% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५५      वषय मांक - १७६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/६९९/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .16 अ वये वॉड .१९ 
म ये न याने होणा-या र यावर पोल उभे क न दवाब ी यव था करणे कामी म.ेएन.के.इले कल 
व स िन.र. .7,49,910/- (अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे दहा फ ) पे ा 16.99% 

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

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

ठराव मांक - १९६५६      वषय मांक - १७७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/७६२/२०१६ द.०५/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .40 अ वयेसन 
२०१६-१७ कर ता ब े ीय कायालयातील उ ानातील व ुत यं णेची देखभाल दु ती करणे कामी 
मे.पी एम के इले क स  िन.र. .4,49,325/- (अ र  र. . चार लाख एकोणप नास हजार तीनशे 
पंचवीस फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६५७      वषय मांक - १७८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/७५८/२०१६ द.०५/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .27 अ वये वॉड 
.१९ मधील द यांची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. पी एम के. इले कल 

िन.र. .8,24,896/- पे ा 23.80% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५८      वषय मांक - १७९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७५४/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .16 अ वये सन-
2016-17 कर ता ब े ीय व ुत उप वभागाचे काय े ातील वाहतुक िनयं क द यांचे वाष क देखभाल 
व दु ती करणे (वाहतुक िनयं त होऊन अपघाताचे माण कमी होईल) कामी मे.जे.पी. ॉ फक 

अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .14,95,840/- पे ा 1.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६५९      वषय मांक - १८० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७६०/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .18 अ वये वॉड .१८ 
मधील कवळे प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभ ेकरणे कामी म.े  टँनजेट इले. ए ड 
कॉ ॉ टर िन.र. .10,49,925/- पे ा 22.22% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६६०      वषय मांक - १८१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७५२/२०१६ द.८/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  15 अ वये सन 
२०१६-१७ साठ  मुंबई पुणे महामागावर ल वाहतूक िनयं क द यांचे वाष क देखभाल, दु ती करणे. 
(वाहतूक िनयं त होऊन अपघाताच े माण कमी होईल) कामी मे. जे. पी. ॉ फक अँटोमेशन ा.िल., 
िन.र. .15,70,925/- (अ र  र. . पंधरा लाख स र हजार नऊशे पंचवीस फ ) पे ा 1.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६१      वषय मांक - १८२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/७०७/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ. .12 अ वये सन-
२०१६-१७ कर ता नाग रकां या सहभाग अंतगत ब े ीय काय े ातील चौकात नवीन वाहतुक िनयं ण 
दवे बस वणे व तदअनुषंगीक कामे करणे (वाहतुक िनयं त होऊन अपघाताचे माण कमी होईल) 
कामी मे. यु लॉिन स ॉ फक इ वीपम स ा.िल. िन.र. .7,49,867/- (अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार आठशे सदुस ट फ )पे ा 3.70% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनमा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६२      वषय मांक - १८३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/८००/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .46 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत भाग .१० तुळजाईव ती, अ जंठानगर पर सरातील द यांचे नुतनीकरण करणे सन 
२०१६-१७) कामी मे. यश इले ोलाईन  िन.र. .11,19,972/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार 
नऊशे बाह र फ ) पे ा 3.57% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
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अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६३      वषय मांक - १८४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/७८४/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ.  38 अ वये अ े ीय 
कायालय अंतगत िनगड  ािधकरण उप वभागामधील शहर  गर ब भागातील द यांचे नुतनीकरण व 
अनुषंिगक कामे करणे (१६/१७) कामी मे. ओंकार इं जिनअ रंग िन.र. .13,82,052/- ( अ र  र. .तेरा 
लाख याऐंशी हजार बाव न फ ) पे ा 12.60%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६४      वषय मांक - १८५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७७८/२०१६ द.१६/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .23 अ वये अ े ीय 
कायालयातील िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१५ प रसरातील ट लाईट द यांचे 
नुतनीकारण करणे(१६-१७) कामी मे. टार इले कल स हसेस िन.र. .5,22,378/- (अ र  र. .पाच 
लाख बावीस हजार तीनशे अ या र फ ) पे ा 21.22% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६५      वषय मांक - १८६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/८०७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .5 अ वये वॉड .१८ 
मधील भारत र  कॉलनी प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणेकामी म.ेिम हर 
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एंटर ायजेस  िन.र. .10,49,925/- ( अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचवीस फ ) 
पे ा 18.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६६      वषय मांक - १८७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७९८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  29 अ वये . .२४ 
ा.रामकृ ण मोरे े ागृह भागामधील दवाब ी यव थेत सुधारणा करणे कामी मे. यश 

इले ोलाईन िन.र. .9,74,993/- ( अ र  र. . नऊ लाख चौ-याह र हजार नऊशे याणोव फ ) 
पे ा 4.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६६७      वषय मांक - १८८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/६९७/२०१६ द.१७/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  26 अ वये भाग 
.२१ दळवीनगर येथील प रसरातील दवाब ी यव थेच ेसुधारणा/नुतनीकरण करणे कामी म.े एन. 

के. इले कल व स िन.र. . 9,74,997/- ( अ र  र. .नऊ लाख चौ-याह र हजार नऊशे स या णव 
फ ) पे ा 19.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६६८      वषय मांक - १८९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – मुलेप 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/१५४७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 

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

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

ठराव मांक - १९६६९      वषय मांक - १९० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – फ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .फ े/िन/का व/९६१/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/29-2016-17  मधील अ. .1 अ वये भाग 
.५ जाधववाड  प रसराम ये करकोळ देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करण ेमे. एम पी धो े 

कं शन िन.र. . 9,24,370/- ( अ र  र. .नऊ लाख चावीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 31.00%  

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

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

ठराव मांक - १९६७०      वषय मांक - १९१ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – फ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .फ े/िन/का व/९६५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/117-2016-17  मधील अ. .1 अ वय े भाग 
.९ संभाजीनगर पर सरातील र यांचे डांबर करण करणे मे. ह एम मातेरे इ ा चर (इं) ा.िल. 

िन.र. .9,24,168/- ( अ र  र. . नऊ लाख चोवीस हजार एकशे अडोतीस फ ) पे ा 10.05 % कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६७१      वषय मांक - १९२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – फ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .फ े/िन/का व/९६३/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/73-2016-17   मधील अ. .1 अ वये भाग 
.१ पीनगर तळवडे मधील व छ भारत अिभयान अंतगत र यावर ल राडारोडा उचलणे या साठ  

यं णा पुर वणे मे.ड़  पी बाबर िन.र. . 9,24,368/- (अ र  र. .नऊ लाख चो वस  हजार तीनशे अडूस  
फ ) पे ा 31.00 %  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६७२      वषय मांक - १९३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – फ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .फ े/िन/का व/९६७/२०१६ द.२१/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/83-2016-17 मधील अ. .1 अ वये भाग 
.२ वेणी नगर, ता हाणे व ती इ याद  भागात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे 

करणे मे. एच एम कं शन िन.र. . 9,10,275/- ( अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे पं याह र 
फ ) पे ा 25.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६७३      वषय मांक - १९४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – फ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .फ े/िन/का व/९६९/२०१६ द.२१/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/86-2016-17   मधील अ. .1 अ वये भाग  ३ 
अंतगत मोरे व ती, िचखली येथील  भागात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणे मे.एच 
एम कं शन िन.र. . 9,10,275/- ( अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार दोनशे पं यांह र फ ) पे ा 25.00%  

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९६७४      वषय मांक - १९५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – दुरसंचार 
सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/४/का व/१८४/२०१६ द.२१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे दूरसंचार वभागामाफत कायालयीन कामकाजा साठ  
टेिलफोन, ॉडबड, फॅ स, मे.आयड या से युलर ा.िल., यांची डेटा काड/नेटसेटर, मोबाईल िसमसु वधा व 
३ जी इंटरनेट सु वधा इ याद  सु वधा पुर वणेत येते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क 
िनवडणूक २०१७ कर ता िनवडणूक वभाग, R.O. कायालये, व वध क , मतमोजणी क , EVM  सटस 
व वेळोवेळ  िनवडणूक वभागाचे मागणी नुसार टेिलफोन, ॉडबड, फॅ स, मोबाईल, ३जी सु वधा, नेटसेटर 

इ याद ची यव था करणे व सदरचा येणारा संपूण खच िनवडणूक वभागाच े ”िनवडणूक खच” या 
लेखािशषाव न अदा करणे आव यक आहे. उपरो  सु वधा पुर वणेस व येणा-या संपूण खचास 
मा यता देणेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६७५      वषय मांक - १९६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९२/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ. .15 अ वये िनगड  
गावठाण उप वभागातील व वध शहर  गर ब व तीम ये काश योजना करणे (2016/17) कामी मे.यश 
इले ेलाइन िन.र. .18,67,240/-  (अ र  र. .अठरा लाख सदुस  हजार दोनशे चाळ स फ ) पे ा 
23.73% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच े

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

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

ठराव मांक - १९६७६      वषय मांक - १९७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८४/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ. . 14 अ वये 
िचखली-तळवडे उप वभागातील व वध शहर  गर ब व तीम ये काश  यव था  करणे सन १५-१७ 
मे.यश इले ोलाईन िन.र. .14,56,609/- ( अ र  र. .चौदा लाख छ प न हजार सहाशे नऊ) पे ा 
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23.56% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९६७७      वषय मांक - १९८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९१/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ. .37 अ वये फ 
े ीय कायालय अंतगत भाग २ वेणीनगर प रसरातील न याने होणा या र यावर दवाब ीची 

सोय करणे १६-१७ (अंतगत व इतर र त)े  करणेकामी मे.सुमी इले कल स हसेस 
िन.र. .11,67,018 /- (अ र  र. .अकरा लाख सदुस  हजार अठरा फ ) पे ा 26.15% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६७८      वषय मांक - १९९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४९०/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ. .12 अ वये फ़ 
े य कायालयातील िनगड  गावठान उपवीभाग भाग .१३िनगड  गावठान पर सरातील आव यक 
ठकान या ेट लाइट द या चे नुतिनकरन करने ९१६/१७ करणेकामी मे.सनशाईन इले क स 
िन.र. .7,00,223/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे तेवीस फ ) पे ा 20.60% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६७९      वषय मांक - २०० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे   
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८८/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ.  8 अ वये फ 
े ीय कायालय अंतगत भाग ३ िचखली प रसरातील न याने होणा-या र यावर दवाब ीची सोय 

करणे १६-१७ (अंतगत व इतर र ते ) मे.सुमी इले कल स हसेस िन.र. .11,67,018/- ( अ र  
र. .अकरा लाख सदुस  हजार अठरा फ ) पे ा 26.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६८०      वषय मांक - २०१ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८७/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
 मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ. .28 अ वये फ े ीय 
कायालय अंतगत व वध जलतरण तलावाची देखभाल दु ती वषयक कामे करणे(२०१६-१७) मे. व प 
इले क स ए ड इं ज. िन.र. . 9,33,376/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार तीनशे याह र) पे ा 
14.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६८१      वषय मांक - २०२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८५/२०१६ द.१४/१२/२०१६   
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10/2016/2017 मधील अ.  6 अ वये 
कै.आ णासाहेब मगर टे डयम येथील व ुत वषयक आव यक तातड ची कामे करणे (सन २०१६-१७) 
मे. व प इले क स ए ड इं ज. िन.र. . 9,33,645/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे 
पंचाचाळ स) पे ा 14.50% कमी  या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९६८२      वषय मांक - २०३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – नागरव ती वकास  

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/५९३/२०१६ द.२१/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मागासवग य 
क याणकार  योजने अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. मा. महानगरपािलका सभा 
ठराव .५२१ द.५.७.२०१४ अ वये मंजूर धोरणानुसार मागासवग य क याणकार  योजना .०१अ वये इ. 
५ ते इ ७ वी मधील व ा याना वा षक र. . २०००/- व इ. ८ ते इ. १० वी मधील व ा याना वा षक 
र. .३०००/- िश यवृ ी दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सन २०१६-१७ या आिथक वषात 
वतमानप ाम ये जा हर कटन िस  क न अज माग वले होते यानुसार िश यवृ ी िमळणेकामी एकुण 
२८४९ अज ा  झाले आहेत. सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता १९८३ अज पा  झाले. 
यानुसार इ. ५ ते ७ वी मधील ८२४ पा  व ा याना येक  र. . २०००/- या माणे 
र. .१६,४८,०००/- व इ. ८ वी ते १० वी मधील ११५९ पा   व ा याना येक  र. . ३०००/- माणे 
र.र. ३४,७७,०००/- असे एकूण र. . ५१,२५,०००/- (अ र  र कम . ए काव न लाख पंच वस हजार 
फ ) इतक  र कम पा  व ा याना िश यवृ ी देणेकामी खच होणार आहे.सन २०१६-१७ या आिथक 
वषाम ये ५वी ते ७वी िश यवृ ी या उपलेखािशषावर  ५६,८६,०००/- व ८वी ते १०वी िश यवृ ी या 
उपलेखािशषावर ५३,१९,०००/- अशी एकुण र कम . १,१०,०५,०००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. या 
मधुन सदरचा खच करणेत येईल. तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ुट  पुतता के यानंतर पा  
ठरणा-या अजदारास याचे इय े नुसार िश यवृ ी मंजुर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६८३      वषय मांक - २०४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१२/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/३९/२०१६-१७ अ वये  . . १९ वा हेकरवाड  
मधील मनपा या इमारतींची दु ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. Prism Enterprises 

िन.र. .१४,००,५३०/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे ितस  फ ) पे ा १०.०० % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र.  १३,२३,५०१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६८४      वषय मांक - २०५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३१३/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/९४/२०१६-१७ अ वये  भाग . ८ 
व ानगर रामनगर भागात थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. Prism Enterprises 

िन.र. .२३,२४,८१३/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस हजार आठशे तेरा फ ) पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २१,९६,९४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६८५      वषय मांक - २०६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग –मा हती व तंञ ान  

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/३५१/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

नाग रकांना महानगरपािलके या व वध वभागांची तसेच शासक य/िनमशासक य वभागांची 
मा हती उपल ध होणेकामी तसेच त ार  दाखल करणेकामी द. १५ ऑग ट २०१३ पासून महानगरपािलकेची 
सारथी हे पलाईन काया वत करणेत आली आहे. दनांक १ जानेवार  २०१६ पासून सारथी हे पलाईन २४ X ७ 

(चोवीस तास) कायरत आहे. सारथी हे पलाईनअंतगत कॉल ऑपरेटर नेमणूक िनयु  करणेकामी मे. टेक-9, 

िचंचवड या एज सीची िनवड ई-टडर प दतीने केली असून यांची मुदत द.९/१२/२०१६ रोजी संपु ात येत आहे. 

सारथी हे पलाईन अखंडपणे चाल ू राहणेकामी पुढ ल वषाक रता या ठकाणी एज सीमाफत कॉल ऑपरेटर 

िनयु  करणेकमी ई-िन वदा सूचना .९/२०१६-१७ िस द कर यात आली होती. सदर या िन वदेस दोन 

वेळेस मुदतवाढ दलेनंतर मु य लेखाप र क व अित. आयु  यांचे मा यतेने दुसरे पाक ट उघडल ेअसता 
याम ये मे. टेक-९ स हसेस, िचंचवड या एकाच एज सीची िन वदा ा  झालेचे दसून आले आहे. िन वदा 
सूचना .९/२०१६-१७ सदर िन वदेम ये १० कॉल ऑपरेटरांक रता ित म हना र कम .१,६६,८००/- इतका 
खच िन त करणेत आला होता. मे.टेक-९ स हसेस, िचंचवड यांचेकडून ा  झाले या िन वदानुसार ित 

म हना र कम . .१,४६,७८४/- इतके दर ा  झाले असून सदरचे दर अंदाजप क य १२% ने कमी आहेत. 

सदर दरानुसार एकूण वा षक र कम .१७,६१,४०८/- इतका खच अपे त आहे. उपरो  कामकाज मे.टेक-९ 

स हसेस, िचंचवड यांचेमाफत द.१०/१२/२०१६ पासून पुढ ल एक वषाक रता क न घेणेस व येणा-या र कम 

.१७,६१,४०८/- इत या य  खचास (वा षक) मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९६८६      वषय मांक - २०७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६९/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/30/2016-17 अ वये भाग .५९ मधूबन 
भागातील र ते डांबर करण करणेकामी मे ली सी क शन ा.िल. िन.र. .16,80,672/- (अ र  
र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बाह र फ ) 14.40% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .15,10,588/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६८७      वषय मांक - २०८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७०/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/67/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ साठ  भाग 
. ६४ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. िन.र. .18,17,879/- (अ र  र कम पये अठरा लाख सतरा हजार आठशे एकोणऐंशी फ ) 

14.40% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .16,33,910/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९६८८      वषय मांक - २०९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७१/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/33/2016-17 अ वये सांगवी भाग .५९ मधील 

अंतगत र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .16,80,672/- (अ र  र कम 

पये सोळा लाख ऐंशी हजार सहाश ेबाह र फ ) 14.40% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  

15,10,588/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

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

ठराव मांक - १९८९      वषय मांक - २१० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७५/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/20/2016-17 अ वये भाग .६२ फुगेवाड , 

कासारवाड  येथील र यांची दु ती करणेकामी म.े ली सी क शन ा.िल. िन.र. .10,50,000/- 

(अ र  र कम पये दहा लाख प नास हजार फ ) 14.04%कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .9,47,709/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६९०      वषय मांक - २११ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५९/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/84/2016-17 अ वये भाग .६० मधील 
िशंदेनगर व हरकणी सोसायट  येथील नाग रकांसाठ  बसणेसाठ  वेट ंग शेड व वाचनालय उभारणेकामी 



87 
 

 
 

मे एनड ए ला टेक िन.र. .11,19,458/- (अ र  र कम पये अकरा लाख एकोणीस हजार चारशे 
अ ठाव न फ ) पे ा 3.00% जादा या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  11,53,042/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 

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

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

ठराव मांक - १९६९१      वषय मांक - २१२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५९/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/110/2016-17 अ वये भाग . ६० मधील 
सांगवी गावठाण प रसरात नाग रकांना बसणेसाठ  वेट ंग शेड - वाचनालय उभारणेकामी मे एनड ए 
ला टेक िन.र. .11,19,602/- (अ र  र कम पये अकरा लाख एकोणीस हजार सहाशे दोन फ ) पे ा 

3.00% जादा या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,53,190/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६९२      वषय मांक - २१३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५७/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/70/2016-17 अ वये भाग .६० मधील 
संगमनगर येथे नाग रकांना बसणेसाठ  वटे ंग शेड - वाचनालय उभारणेकामी म.े एनड ए ला टेक 
िन.र. .11,20,010/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार दहा फ ) पे ा 3.00% जादा या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,53,610/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

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

ठराव मांक - १९६९३      वषय मांक - २१४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५६/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/121/2016-17 अ वये भाग .६० मधील 
पवारनगर मु य र ता येथे वेट ंग शेड बस वणेकामी मे एनड ए ला टेक िन.र. .11,20,338/- (अ र  
र कम पये अकरा लाख वीस हजार तीनशे अडोतीस फ ) पे ा 3.00% जादा या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दरान े र. . 11,53,948/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

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

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

ठराव मांक - १९६९४      वषय मांक - २१५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६४/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी भाग 
.५८ िमलेिनयम चौक ते फेमस चौकापयत या र यास आव यक या ठकाणी ड हाईडर व 

फूटपाथ करणेकामी मे कृ णा क शन  िन.र. .9,79,994/- (अ र  र कम पये नऊ लाख 
एकोणऐंशी हजार नऊश ेचौ-या नव फ ) पे ा 22.00% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .8,02,615/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 
 



89 
 

 
 

ठराव मांक - १९६९५      वषय मांक - २१६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६०/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१२/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ म ये 
पावसाळ  गटस, सरफेस गटसची दु ती करणेकामी मे सुर  ए टर ायझेस  िन.र. .16,80,192/- (अ र  
र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार एकशे या नव फ ) पे ा 10.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .15,78,960/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६९६      वषय मांक - २१७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६७/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१४/२०१६-१७अ वये नवी सांगवी वॉड .५८ 
येथे ठक ठकाणी असलेले पे ह ंग लॉकची दु ती करणे व इतर कामे करणेकामी मे कृ णा 
क शन  िन.र. .13,99,525/- (अ र  र कम पये तेरा लाख न या नव हजार पाचशे पंचवीस फ ) 
पे ा 23.00% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,31,516/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६९७      वषय मांक - २१८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६६/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३४/२०१६-१७ अ वये नवी सांगवी वॉड .५८ 
येथील व छतागृहाचे नुतनीकरण करणेकामी मे कृ णा क शन  िन.र. .12,53,537/- (अ र  
र कम पये बारा लाख ेप न हजार पाचशे सदोतीस फ ) पे ा 20.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .10,52,971/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९६९८      वषय मांक - २१९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६५/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/४६/२०१६-१७अ वये भाग .५८ नवी 
सांगवी येिथल फेमस चौक, साई चौक, कृ णा चौक, काटेपुरम चौक, िमलेिनअम चौकांचे सुशोभीकरण 
करणे व वाहतुक सुधारणा वषयक आव यक ती थाप य वषयक कामे करणेकामी मे कृ णा 
क शन  िन.र. .12,58,382/- (अ र  र कम पये बारा लाख अ ठाव न हजार तीनशे याऐंशी 
फ ) पे ा 23.00% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,17,402/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 

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

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

ठराव मांक - १९६९९      वषय मांक - २२० 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६१/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४९/२०१६-१७अ वये भाग .४१ गांधीनगर 
येथील संडास लॉक व मुता-यांची देखभाल व दु ती करणेकामी मे. दा ए टर ायझेस  

िन.र. .9,79,767/- (अ र  र कम पये नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सातशे सदुस  फ ) पे ा 
6.00%कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,67,030/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७००      वषय मांक - २२१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६२/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९४/२०१६-१७अ वये भाग .४१ मधील 
मनपा इमारतींची रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे दा ए टर ायझेस  

िन.र. .9,79,736/- (अ र  र कम पये नऊ लाख एकोणऐंशी हजार सातशे छ ीस फ ) पे ा 6.00% 
कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .9,66,999/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७०१      वषय मांक - २२२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.रो हतअ पा काटे      अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६३/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९८/२०१६-१७ अ वये भाग .४० मधील 
शाळांची रंगरंगोट  व उव रत कामे करणेकामी म.ेसमीर ए टर ायझेस  िन.र. .16,80,168/- (अ र  
र कम पये सोळा लाख ऐंशी हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा 8.00% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .16,23,042/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७०२      वषय मांक - २२३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७३/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/8/2016-2017 अ वये भाग .६२ मधील 
फुगेवाड  कासारवाड  आनंदवन दापोड  येतील संडास व मुता-यांच े थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे बालाजी क शन (मेघानी)  िन.र. .6,00,000/- (अ र  र कम पये सहा लाख  फ ) पे ा 
20.00%कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,04,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

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

ठराव मांक - १९७०३      वषय मांक - २२४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७२/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/11/2016-2017अ वये फुगेवाड  येथील शाळा 
इमारतीचे दु ती व रंगरंगोट  करणेकामी मे बालाजी क शन (मेघानी)  िन.र. .7,50,000/- (अ र  
र कम पये सात लाख प नास फ ) पे ा 20.00%कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .6,30,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश  िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७०४      वषय मांक - २२५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३७४/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/14/2016-2017अ वये भाग .६२ मधील 
आनंदवन, फुगेवाड , एम.एस. काटो चाळ, संडास लॉकची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 
बालाजी क शन (मेघानी)  िन.र. .6,00,000/- (अ र  र कम पये सहा लाखफ ) पे ा 20.00% 
कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .5,04,000/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७०५      वषय मांक - २२६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३६८/१६ द.२०/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७९/२०१६-१७ अ वये भाग .५८ नवी 
सांगवी ड .पी. र यांना दुभाजक बस वणे व चौकांम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे करणे व 
फुटपाथ करणेकामी म.े कृ णा क शन िन.र. .13,92,439/- (अ र  र कम पये तेरा लाख 
या नव हजार चारशे एकोणचाळ सफ ) पे ा 23.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .11,25,787/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन याचंेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७०६      वषय मांक - २२७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३५५/१६ द.१९/१२/२०१६  
 मा.शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/100/2016-17 अ वये भाग .६० मधील 
सांगवी गावठाण प रसरात नाग रकांना बसणेसाठ  वेट ंग शेड - वाचनालय उभारणेकामी मे. एनड ए 
ला टेक िन.र. .11,19,915/- (अ र  र कम पये अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे पंधरा फ ) 
पे ा 3.00% जादा या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,53,512/-  पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७०७      वषय मांक - २२८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग –मा हती व तं ान 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .मातं व/१३/का व/३५५/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
वषय-  क शासन पुर कृत व वध (अमृत, JnNURM इ.) संगणक णालीसह वेबपोटल वकिसत 

       करणेबाबत...  

वषय .२२८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९७०८      वषय मांक - २२९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – उदयान 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  .उदयान/६/का व/९१६/२०१६ द.२०/१२/२०१६       
वषय-  उदयान वभागाचे व वध लेखािशषावर ल तरतूद वग करणेबाबत. 
               वषय .२२९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक - १९७०९      वषय मांक - २३० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८६/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. .9 अ वये फ े ीय 
कायालयातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग १ पीनगर तळवडे प रसरातील आव यक ठकाण या 

ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे सन २०१६-१७.मे.कमल इले क एंटर ायझेस िन.र. .700085/-         
(अ र  र. .सात लाख प याऐंशी फ ) पे ा 11.12% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७१०      वषय मांक - २३१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/५/का व/४८३/२०१६ द.१४/१२/२०१६  
  मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .10-2016/17 मधील अ. . 5 अ वये मनपाचे 
गजानन हे े उ ानात येथे हायमा ट पोल उभे क न काश यव था करण.ेमे.यश इले ो लाईन   
( िन.र. .373462/- ( अ र  र. . तीन लाख याह र हजार चारशे बास  ) पे ा 15.56% कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७११      वषय मांक - २३२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/13/2016-17अ वये भाग .२० 
मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प दतीने देखभाल व दु ती करणे सन 
२०१६/१७ मे. के.पी.इले क स काप रेशन िन.र. . 5,24,990/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार नउशे 
न वद फ ) पे ा -15.40% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९७१२      वषय मांक - २३३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब ेञीय कायालय 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७२८/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/2/2016-17 अ वये िचंचवड 
उप वभागातील हायमा ट द यांची वा षक देखभाल व दु ती वषयक कामे करणे सन २०१६/१७ मे. 
पी.एम.के.इले क स िन.र. .5,25,000/- (अ र  र. . पाच लाख पंचवीस हजार फ )पे ा -21.22% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  शत स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७१३      वषय मांक - २३४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७३०/२०१६ द.१५/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/33/2016-17 अ वये भाग 
.२१ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प दतीने देखभाल व दु ती करणे 

सन २०१६/१७ मे.पी.एम.के. इले क स िन.र. . 5,24,990/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार 
नउशे न वद फ )  पे ा -21.21% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७१४      वषय मांक - २३५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – ब ेञीय कायालय  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार   यांचे जावक .ब े/लेखा/९/का व/७६८/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार   यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .3/21/2016-17 अ वये भाग 
.२२ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक प दतीने देखभाल व दु ती करणे 

सन २०१६/१७ मे. के.पी.इले क स काप रेशन िन.र. .5,24,990/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस 
हजार नउशे न वद फ )पे ा – 15.40% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
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आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७१५      वषय मांक - २३६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – उदयान 

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .उदयान/४/का व/५७२/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा पर सरातील मा यिमक शाळेतील ५ वी ते ७ वी मधील व ाथासाठ   ायोिगक 
त वावर  मे.िनसग जागर ित ाण कोथ ड पुणे यांनी सादर केले या तावानुसार मनपाचे पयावरण 
सं कार उ ान व आयुवेद क  वनऔषधी उ ान येथे थम ५० शालेय पयावरण सहलींचे आयोजन 
करणेकामी  िन वदा न माग वता थेट प दतीने देणेस व याकामी येणारे र. .  ९,५१,०००/- चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९७१६      वषय मांक - २३७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/५६८/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/34/2016-17 अ वये भाग . १ तळवडे 
येथील योतीबानगर सोनवणे व ती येथील लाईन टाकणेकामी मे.झंुजार क शन 

 िन.र. .2237043/- (अ र  र. .बावीस लाख सदतीस हजार ेचाळ स फ ) पे ा 35.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .1526782/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७१७      वषय मांक - २३८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – लेखा  
सूचक – मा.अिमना पानसरे      अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –             

 िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ चे वा षक 
अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मुंबई ाथिमक िश ण 
िनयम १९४९ चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता 
आव यक आहे.  सन २०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या 
जमा व खचा या अंदाजे र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या 
अंदाजप कावर शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१६-२०१७ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . १२४,२२,५४,०००/- चे व सन २०१७-२०१८ चे मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- 

मा यतेकामी सादर केलेले असलेतर  िश ण मंडळाने सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे 
मुळ अंदाजपञक सादर केले आहे याम ये मा.आयु  सो. यांनी एकूण र. . १६ कोट  ५४ लाखची 
तरतूद कमी केलेली आहे. सदर तरतूद तावासोबत या याद माणे कमी केलेली आहे तथापी 
कर यात आलेली तरतूद ह  आव यक असून याम ये कपात करणेची आव यकता न हती तर  

तावा सोबत या याद माणे मुळ अंदाजपञकास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

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

ठराव मांक - १९७१८      वषय मांक - २३९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयुत  

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/८०५/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
 मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .1 अ वये वॉड .१८ मधील 

बापदेवनगर द नगर १ व २ प रसरातील गंजलेले पोल काढुन न वन पोल उभे करणे कामी मे.िम हर 

एंटर ायजेस िन.र. . 10,49,925/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार पंचवीस फ ) पे ा 
18.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - १९७१९      वषय मांक - २४० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयूत  

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/८०९/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .2 अ वये वाकड 
उप वभागातील वाड .४८, ५४ ते ५७ या प रसरात मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणे कामी मे. एन 
एस इले कल कॉप .  िन.र. . 6,92,591/- (अ र  र. . सहा लाख या णव हजार पाचशे ए या णव 
फ ) पे ा 19.19% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२०      वषय मांक - २४१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयूत  

सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.रो हतअ पा काटे  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/८०२/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .3 अ वये . .५६ 
वैदू व ती व जवळकरनगर मधील शहर  गर ब व तीतील दवाब ी यव थेची देखभाल दू ती करणे 
कामी मे.यश इले ोलाईन  िन.र. . 10,37,310/- (अ र  र. . दहा लाख सदतीस हजार तीनशे दहा 
फ ) पे ा 19.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२१      वषय मांक - २४२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयूत 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/८११/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ. .17 अ वये पंपर  
उप वभागातील वाड ं .४३ ते ४७ या पर सरात मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणे कामी मे. एन एस 
इले कल कॉप .  िन.र. . 6,92,591/- (अ र  र. . सहा लाख या णव हजार पाचशे ए या णव फ ) 
पे ा 18.18% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९७२२      वषय मांक - २४३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयूत 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)यांचे जावक . वमुका/८/का व/८१३/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 9/2016-17 मधील अ. . 6 अ वये वाकड 
उप वभागातील वाड .४८, ५४ ते ५७ या पर सरात मु य चौकात हायमा ट दवे बस वणेकामी 
मे.एन एस इले कल कॉप . िन.र. .11,99,999/-  (अ र  र. . अकरा लाख न या णव हजार नऊशे 
न या णव फ ) पे ा 20.99% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२३      वषय मांक - २४४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५३/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/१८/२०१६-१७ अ वये  भाग ं . १९ म ये 
दशा दशक,सुचना फलक व रोड फिनचरची कामे करणे.कामी M/s. S.M. Construction िन.र. . 
१४,००,५५२/- (अ र   चौदा लाख पाचशे बाव न फ ) पे ा १३.३७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. . १२,७३,९६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२४      वषय मांक - २४५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४२/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/६५/२०१६-१७ अ वये  भाग . १० मधील 
मनपा शाळा इमारतीची देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे करणे.कामी M/s. Padminin Construction 

िन.र. .७,००,२४२/- (अ र   सात लाख दोनशे बेचाळ स फ ) पे ा १३.७० % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. . ६,३४,५२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

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

ठराव मांक - १९७२५      वषय मांक - २४६ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/५/का व/२७५/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 लेखा वभागाकड ल कोटेशन नोट स .लेखा/३५/का व/३१९/१२ द. २३/०७/२०१२ अ वये मा. 
आयु   सो. यांचे मंजूर ताव द.१९/०१/२०१३ व मा. थायी सिमती मंजूर ठराव .२७९२ 
द.२९/०१/१३ अ वये  मे. सतीश नगरे  अँ ड असोिसएटस (सनद  लेखापाल) यांना २०११-१२ पासून ५ 
वषाक रता  कर स लागार हणून ितवष  र कम पये १,९५,०००/- माणे कामकाज देणेत आले 
होते. सदर कालावधी माच २०१६ अखेर संपलेला आहे. सदर कर स लागार यांना पुढ ल १ वषाक रता 
मुदत वाढ देणेची कायालयीन  कामकाजासाठ  आव यकता अस याने यांचेकडून पूव या मंजूर दराने 
( ितवष  र कम पये १,९५,०००/- माणे) काम क न घेणे क रता मुदत वाढ देणेस व य  येणा-या 
खचास  मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२६      वषय मांक - २४७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४३/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  १७/२२/२०१६-१७ अ वये  भाग . १४,१५,१६ 
व १७ म ये व छतागृहाची दु ती करण.ेकामी M/s. Adept Enterprises िन.र. . १५,५४,४४२/- 
(अ र   पंधरा लाख चौप न हजार चारशे बेचाळ स फ )) पे ा ५.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. . १५,४८,९२४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७२७      वषय मांक - २४८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४४/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९१/२०१६-१७ अ वये  भाग .८ व ानगर 
भागातील ड -१ व ड -२ प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी M/s. Adept Enterprises 

िन.र. .२३,२४,६१३/- (अ र   ते वस लाख चो वस हजार सहाशे तेरा फ )) पे ा ६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २२,९४,३९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२८      वषय मांक - २४९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४२/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०१/२०१६-१७ अ वये  भाग . १० 
अंजठानगर - तुळजाईव ती फुटपाथ, पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी M/s. Saiprabha construction िन.र. ः १६,८०,३४८/- (अ र   सोळा लाख ऐंशी हजार 
तीनशे अ ठेचाळ स फ )) पे ा ५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १६,६७,३२५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७२९      वषय मांक - २५० 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४६/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 
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  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६०/२०१६-१७ अ वये  भाग . ८ म ये 
पे हंग लॉक व गटसचे थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s. Shivganga construction िन.र. . 
२३,२४,८८५/- (अ र   तेवीस लाख चोवीस हजार सहाशे आठशे पं याऐंशी फ ) पे ा २०.०१% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  २१,७२,६०५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९७३०      वषय मांक - २५१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४७/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५२/२०१६-१७ अ वये  भाग . ८ व ानगर 
एम.आय.ड .सी., ड -१ व ड -२ लॉक म ये सरफेस गटर बंद पाईप करणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/s. Shivganga construction िन.र. ः २३,२४,६१३/-(अ र   तेवीस लाख चोवीस हजार 
सहाशे तेरा फ ) पे ा २०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १९,५२,४३१/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७३१      वषय मांक - २५२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४८/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८१/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 
वा हेकरवाड  रावेत कवळे पर सरात पे ह ंग लॉक बस वणे व  अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. 

Suyograj construction िन.र. .२३,३४,०७२/- (अ र   ते वस लाख चौितस हजार बाहा र फ ) पे ा 
२०.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,५८,१७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

ठराव मांक - १९७३२      वषय मांक - २५३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३४९/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८८/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 
वा हेकरवाड , इ कॉन मं दर ते ऑ वा लु सोसायट पयत ॉम वॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी M/s. Suyograj construction िन.र. ः १४,००,१८८/- (अ र   चौदा लाख एकशे 
अ याऐंशी फ ) पे ा २०.१० % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ११,७४,६८८/- पयत 

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

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

ठराव मांक - १९७३३      वषय मांक - २५४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५०/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८२/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ म ये रावेत, 

पेठ .२९, ३०,३२ प रसरात थाप य वषयक करकोळ दु तीची व सुधारणा कामे करणेकामी M/s. 

Omkar Enterprises िन.र. ः १४,००,३२२/- (अ र   चौदा लाख ितनशे बा वस फ ) पे ा १०.३० % कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १३,१८,८९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९७३४      वषय मांक - २५५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५१/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/९२/२०१६-१७ अ वये  भाग . १७ म ये 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी M/s. Prakash Contractor िन.र. .२१,००,६४५/-(अ र  

र. . एकवीस लाख सहाशे पं चेचाळ स फ ) पे ा १०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. . १९,८४,८८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७३५      वषय मांक - २५६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५२/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५१/२०१६-१७ अ वये  भाग . १८ कवळे 
मामुड  म ये फुटपाथ पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. करकोळ दु तीचा कामे करणेकामी M/s. 

P.G.Construction िन.र. . १४.००.३३७/- (अ र  चौदा लाख तीनशे सदोतीस फ ) पे ा २३.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,३२,१७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७३६      वषय मांक - २५७ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५४/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/३१/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 
वा हेकरवाड , गु ारा प रसर मु य यांवर ॉम वॉटर लाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी 
M/s. H.M.Construction िन.र. .१४,००,४६९/- (अ र  चौदा लाख चारशे एकोणस र फ ) पे ा 
१०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १३,२३,२९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७३७      वषय मांक - २५८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/३५५/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/०८/२०१६-१७ अ वये  भाग . १० 
अंजठानगर - तुळजाईव ती येथील र ता दुभाजक, गितरोधक, पादचार  माग, फुटपाथ, क बग रंग वणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. Omkar Enterprises िन.र. .१६,८०,३४८/- (अ र  सोळा लाख 
ऐंशी हजार तीनशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१५.७९,१०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

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

ठराव मांक - १९७३८      वषय मांक - २५९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहा. आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०८१/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा.सहा. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांसाठ  झेरॉ स मशीनचे टोनर व मा.आयु  
कायालयासाठ  ंटरचे टोनरसा ह य पुरवठा करणे कामी को.नो. . २३/२०१६-१७ अ वये मनपा 
वेबसाईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार िसलबंद िलफा यात चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये म.ेइंद ु इ फोटेक 
सो युशन यांचे आव यक टोनर सा ह य बाब .१ ते ०३ (एकूण ५४ नग) सा ह याचे 
र. .१,८३,८८८/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ३.१६% ने 
कमी आहे. मे. इंदु इ फोटेक सो युशन यांचे आव यकटोनरसा ह य खरेद करणेकामी एकूण 
र. .१,८३,८८८/- दर वकृत कर यास मा.सहा. आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७३९      वषय मांक - २६० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/५४९/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 म.न.पा. या िश ण मंडळातील शाळांवर सुर ा र कांकर ता सुर ा केबीनची खरेद कामी 
ईिन वदा सुचना .12/2016-17 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते यामधील लघु म 
िन वदाकार मे. सुवणा फाय ोटेक ा.िल., यांचे सुर ा केबीनचे र. .37,41,000/- चे दर वकृत क न 
सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७४०      वषय मांक - २६१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०८०/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे व वध वभागांकर ता आव यक व वध कारचे ंटर सा ह यखरेद कामी ऑनलाईन 
ई.िन वदा स.ु .३६/२०१६-१७ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होत.े 
यानुसार ऑनलाईन दर ा  झाले आहेत. ा  दरप काम ये मे.धम एंटर ायजेस यांचे बाब .१ ते 
०४ सा ह यासाठ  र. .२४,४६,३५३/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाचे व वध वभागांकर ता 
कॅनन व इ सन कं.च ेआव यक व वध कारचे ंटर खरेद  करणे आव यक आहेत. सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा १.५४% ने कमी आहे. सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १९७४१      वषय मांक - २६२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहा आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/१०७९/२०१६ द.२२/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपाचे मा.अिधकार  व पदािधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच सा ह य 
खरेद  करणे कामी को. नोट स .२०/२०१६-१७, कोटेशन नोट स .२२/२०१६-१७ अ वयेबंद पाक टात 
कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन-तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये 
मे.इंद ू इ फोटेक सो युशन यांच े Samsung Galaxy J7 Prime ती नग र. .१८,६००/- अस ेएकूण ०३ 
नगांसाठ  एकूण र. .५५,८००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम े
पे ा ०.५३% ने कमी आहे. तसेच मनपाचे मा.आयु  कायालय व भांडार वभागासाठ  ेडर मशीन 
खरेद कामी को.नो. .२१/२०१६-१७ अ वये बंद पाक टात कोटेशन दर माग वणेत आले होते. ा  
दरप काम ये मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांच े ेडार मशीन ती नग र. .७६००/-असे एकूण ०५ 
नगांसाठ  एकूण र. .३८,०००/- लघु मदर ा  झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा 
१.२९%नेकमी आहे. मे.इंदू इ फोटेक सो युशन यांचे आव यक मोबाईल संच व ेडार मशीनखरेद कामी 
एक ीत एकूण र. .९३,८००/- दर वकृत करणेत आलेले असलेने तुत केले या सं वदेची मा हती  
अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक - १९७४२      वषय मांक - २६३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – वदयूत  

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे जावक . वमुका/८/का व/७८०/२०१६  
       द.२३/१२/२०१६  
  मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .9/2016-17 मधील अ.  ११ अ वये अ ीय 
कायालयातील िनगड  ािधकरण उप वभाग .१५ प रसरातील ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे 
(१६-१७) कामी मे. टार इले कल स ह सेस िन.र. . १४,९९,९९८/- (अ र  र. . चौदा लाख 
न या नव हजार नऊशे अ या नव फ ) पे ा 19.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७४३      वषय मांक - २६४ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३८८/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/16/2016-17 अ वये क भागातील व वध 
भागात कंपनी/महानगरपािलका यांनी खोदले या र यांचे चर बुज वणेकामी म.े ीगणेश क शन 

िन.र. .7,70,87,439/- (अ र  र कम पये सात कोट  स र लाख स याऐंशी हजार चारशे 
एकोणचाळ स फ ) पे ा 15.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  6,83,95,830/-  पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                    ---------- 
ठराव मांक - १९७४४      वषय मांक - २६५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – जलिन सारण  

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जिन/२/का व/१४२७/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
वषय- सागंवी/ दापोड  मैलाशु द करण क ातगत भाग .६० सागंवी गावठाण, जयमालानगर, ग ली 
      नं.१ ते ६ मधील ेनेज चबर आर.सी.सी. करणेबाबत. 

वषय .२६५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                 ---------- 
ठराव मांक - १९७४५      वषय मांक - २६६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग –आरो य 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/८२७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई-िन वदा नो टस मांक ९-१ ते ९-

६/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६ े ीय कायालया या काय े ातील शाळा, 
कायालये, दवाखाने इ याद  ठकाणी असले या  प या या  पा या या टा यांची शा ो  प दतीने 

साफसफाई करणे कामा या २ वष कालावधीसाठ  िन वदा अंदाजप क य रकमेसाठ  मे.साझ टँक लन 

स ह सेस ाय हेट िलमीटेड यांनी तावात नमूद माणे दर सादर केले या दरानुसार म.न.पा. इमारती, 
कायालये, दवाखाने इ. ठकाणी असले या प या या पा या या टा यांची २ म ह यातुन एकदा व शाळांच े

इमारतीमधील प या या पा या या टा यांची येक म ह यास व छता करणेकामी तावासोबतच े प  
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“अ” येथ ेनमुद केले माणे पा या या टा यांचे मतािनहाय दर वकारणे यानुसार याकामी मे.साझ टँक 

लन स ह सेस ाय हेट िलमीटेड यांची २ वष कालावधीसाठ  ठेकेदार हणून नेमणूक करणेस यांचेशी 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस व यासाठ  प  “ब” नुसार अथवा येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                    ---------- 
ठराव मांक - १९७४६      वषय मांक - २६७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग –इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७३२/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील अ. .1 

अ वये दघी उप वभागातील . .७ व ३१ मधील दवाब ी यव थेची व पोल जं शन बॉ स,केब स 
व फडर पलरची वा षक देखभाल दु ती करणेकामी मे. वमलाई इले कल कॉप रेशन (िन वदा 
र कम .7,99,097/- (अ र  र.  सात लाख न या णव हजार स या णव) पे ा 19.63% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९७४७      वषय मांक - २६८ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२९/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .16 अ वये भाग .३१ दघी म ये राडारोडा उचलणे व दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी 
कं शन कमल आर मेघाणी ( िन वदा र कम . 630252/- (अ र  र. . सहा लाख तीस हजार 
दोनशे बाव न ) पे ा 10.00% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९७४८      वषय मांक - २६९ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७३१/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
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मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .36 अ वये भाग .35 भोसर  गावठाण म ये धावडे व ती येथे डांबर  र यांचे द ु तीचे 
करणेकामी मे. लं सी कं शन ा. िल पुणे ( िन वदा र कम . 6,41,991/- (अ र  र. .सहा 
लाख ए केचाळ स हजार नऊशे ए या णव) पे ा 10.00% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १९७४९      वषय मांक - २७० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६७९/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .45 अ वये मोशी . .६ येथे थाप य वषयक कामे करणे मे. िशवंगगा कं शन ( िन वदा 
र कम . 7,10,431/- (अ र  र. .सात लाख दहा हजार चारशे एकतीस) पे ा 26.10% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७५०      वषय मांक - २७१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८०/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .73 अ वये . .३३ गवळ नगर मधील ना याची दु ती करणेकामी मे.साई भा कं शन         
(िन वदा र कम .7,00,073/- (अ र  र. .सात लाख याह र) पे ा 15.00% कमी) या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७५१      वषय मांक - २७२ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६८१/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .60 अ वये . .७ च-होली येथे गटर लाईन टाकणेकामी मे. िशवगंगा कं शन ( िन वदा 
र कम . 711113/- (अ र  र. .सात लाख आकरा हजार एकशे तेरा ) पे ा 25.10% कमी) या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७५२      वषय मांक - २७३ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .29 अ वये भाग .७ च-होली येथे व वध ठकाणी बचेस व नामफलक बस वणेकामी म.े देव 
कं शन (िन वदा र कम . 713767/- (अ र  र. . सात लाख तेरा हजार सातशे सदुस ) पे ा 
23.10% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७५३      वषय मांक - २७४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२६/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .9 अ वये भाग , ३३ गवळ नगर म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. देव कं शन 
( िन वदा र कम . 700073/- (अ र  र. . सात लाख याह र ) पे ा 23.10% कमी) या ठेकेदारास 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७५४      वषय मांक - २७५ 

दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२७/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016- 17 मधील अ. .41 

अ वये . . ७ च-होली येथ े व वध र यावर थम  ला ट, प टे व साईन बोड बस वणेकामी मे. देव 

कं शन ( िन वदा र कम . 711133/- (अ र  र. .सात लाख अकरा हजार एकश ेतेहेतीस ) पे ा 23.10% 

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

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

ठराव मांक - १९७५५                               वषय मांक - २७६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७२८/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील 
अ. .21 अ वये भाग .७ च-होली येथील पावसाळ  गटसची दु ती व साफसफाई करणेकामी मे.देव 
कं शन िन वदा र कम . 571617/- (अ र  र. . पाच लाख ए काह र सहाशे सतरा) पे ा 5.10% 

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

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

ठराव मांक - १९७५६      वषय मांक - २७७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७३०/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. . 2/78-2016-17 मधील अ. .28 

अ वये भाग . ७ च-होली म ये व वध ठकाणी करकोळ दु तीची व देखभालची कामे करणेकामी मे. ड  

ड  कं शन ( िन वदा र कम .5,75,317/- (अ र  र. . पाच लाख पं याह र हजार तीनश ेसतरा ) पे ा 
5.10% कमी) या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७५७      वषय मांक - २७८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७३४/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१६-१७ मधील अ. .५ 

अ वये भोसर गांव . . ३५ म ये डोळस तालीम र  बु द वहार अशोकनगर, बु द वहार येथील 
थाप य वषयक कामे करणे व रंगसफेद  करणे म.ेह रशकुमार रामदास गायकवाड िन वदा र कम . 

९,१०,३६४/- (अ र  र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३८.००% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेन े याचे अवलोकन करणे. करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७५८      वषय मांक - २७९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – इ ेञीय कायालय 

सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा. ेञीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/७३८/२०१६ द.२३/१२/२०१६  
  मा. ेञीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –   

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .५/१३-२०१६-१७ मधील अ. .१ 
अ वये भोसर गांवठाण . .३५ येथील सव यायामशाळा इमारतींची रंगसफेद  व थाप य वषयक 
कामे करणे व रंगसफेद  करणे मे.ह रशकुमार रामदास गायकवाड िन वदा र कम .९,१०,३६४/- (अ र  
र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३५.००% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७५९      वषय मांक - २८० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – व ुत मु य 

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१३५/२०१६ द.२०/१२/२०१६  
वषय - मनपा या शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट . राऊटर यं णेची वा षक  
       त वावर देखभाल दु ती करणेबाबत. 
 सदर वषय हा कायपञीकेवर ल वषय मांक ७५ वर आलेला अस याने वषय मांक २८० 
मागे घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७६०      वषय मांक - २८१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग – पयावरण 

सूचक – मा.स वता साळंूके     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांचे जावक .पअक/१/का व/६१८/२०१६ द.१९/१२/२०१६  
  मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां)  यांनी िशफारस केले माणे – 

पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV 03 07 2016 17 मधील मनपा अंतगत 
सांगवी मै.शु.क. क रताचे मैलापाणी पंपहाऊस- सांगवी मुळानगर पंपहाऊसच ेवा षक चालन, देखभाल व 
दु ती करणे या कामासाठ  मे. लोमॅक इं जिनय रंग कॉप रेशन यांचेकडुन िन.र. .१८,९६,६८८/- (अ र  
र. . अठरा लाख सहा णव हजार सहाशे अ याऐंशी फ ) पे ा -७.८०% कमी या दराने करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १९७६१      वषय मांक - २८२ 
दनांक – २७/१२/२०१६       

सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव- 
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ११ दनांक २१/१२/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा खो-खो असोिशएशन यां या मा यतेने पुणे 
ज हा उ र वभाग  िम मंडळ यां या सहकायाने भाग .३३ ( इ े ीय कायालय ) स.नं.२०० 
आर ण .४०७ गवळ नगर, पुणे – ४११ ०३९ येथे माहे डसबर २०१६ म ये महापौर चषक 
ज हा तर शालेय खो-खो पधा २०१६-१७ (वयोगट – १७ ते १९ वष मुले/मुली) आयो जत करणेस 
व याकामी येणा-या र. .१०,०३,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख, तीन हजार, चारशे वीस फ ) चे 
खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने ॉफ ज व स मानिच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स, 
बॅनर छपाई डा सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई ई कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस व पधा अनुषंगाने मैदान तयार करणे व टेज मंडप, टेबल खु या, गॅलर  यव था खच 
र. .४,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय व व ुत पकर व माईक, जनरेटर 
यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत पधा खच र. .५,०३,४२०/- हा खच डा वभागाचे “महापौर चषक व वध 

डा पधा”  या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपाचे वाघे र 
यायामशाळा च-होली ह  यायामशाळा च-होली सोशल फ डेशन च-होली या सं थेस दरमहा र. . 
२०००/- सेवाशु क देवुन आकरा मह ने कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १९७६२      वषय मांक - २८३ 
दनांक – २७/१२/२०१६       

सूचक – मा.संपत पवार      अनुमोदक – मा.नारायण ब हरवाडे  
संदभ:- मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव- 
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक १२ दनांक २१/१२/२०१६ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  रा य हॉलीबॉल (पािसंग) असोिशएशन पुणे ज हा 
हॉलीबॉल (पािसंग) असोिशएशन यां या मा यतेने व ी वाघे र हॉलीबॉल संघ, यां या सहकायाने 
भाग .३ ( इ े ीय कायालय) काळजेवाड  रोड, कोतवालवाड  चौक, महापािलका आर त खेळाचे 

मैदान, च-होली बु//, ता.हवेली, ज हा - पुणे – ४१२ १०५ येथे माहे डसबर २०१६ म ये महापौर 
चषक रा य तर हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .१८,२१,८००/- (अ र  र. .अठरा लाख, एकवीस हजार, आठशे  फ ) चे खचास मा यता व सदर 
पधा अनुषंगाने ॉफ ज व स मानिच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर छपाई डा 

सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई ई कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व पधा 
अनुषंगाने मैदान तयार करणे व टेज मंडप, टेबल खु या, गॅलर  यव था, पुणे शहरा बाहेर ल ३० 
संघ (४५० खेळाडू) कर ता गा ा, उशा, चादर , बेडशीट, बादली, मग भाडे खच र. .६,०२,५००/- हा 
थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच 

र. .१,५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व 
उव रत पधा खच र. .१०,६९,३००/- हा खच डा वभागाचे “महापौर चषक व वध डा पधा”  
या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले- 
 
ठराव मांक –१९७६३      वषय मांक – २८४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय   

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/४०३/२०१६ द. २७/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१५/२०१६-१७ अ वये भाग .५९ मधील 
मधूबन कॉलनी प रसरातील सव र याचे UTWT प तीने वकसीत करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा चर ा.िल., िन.र. .8,79,41,438/- (अ र  र कम पये आठ कोट  एकोणऐंशी लाख 
ए केचाळ स हजार चारशे अडोतीस फ ) पे ा 15.25% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .7,82,56,887/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स 
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अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७६४      वषय मांक – २८५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- करसंकलन     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४१८/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

सन 2017-2018 या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची फ /शु क 
सोबतचे प ा माणे िन त कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक –१९७६५      वषय मांक – २८६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय   

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/८१२/१६ द.२७/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/6/2016-17 अ वये भाग .९ शाहूनगर 
येथील र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल. िन.र. .46575960/- (अ र  
र. .चार कोट  पास  लाख पं याह र हजार नऊशे साठ  फ ) पे ा 15.01% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .41564154/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७६६      वषय मांक – २८७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य    

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१३/१६ द.२७/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६५/२०/२०१६-१७ अ वये भाग .४७ 

काळेवाड  मधील अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन वदा र. .१,३९,८१,४१९/- ( अ र  र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख ए याऐशी हजार चारशे 
एकोणीस फ ) पे ा १४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  १२५३७१३८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 

पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १९७६७     वषय मांक – २८८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय   

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८२७/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने माग वले या िन.नो. ं . १/९६ २०१६-१७. चे क े य 

थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/९६ भाग .४० म ये भाग थरावर करकोळ 
दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी सन २०१५-१६ मे.सांडभोर क श स यांना 
र. .७,००,१११/- (अ र  र. .सात लाख एकशे अकरा फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) 
२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७६८      वषय मांक – २८९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- अ नशामक     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०३/का व/३२८/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

अ नशामक वभागाक रता ०३ नग वीक रसपॉ स हेईकल पेिश फकेशननुसार 
उपकरणांसह खरेद  करणेकामी ई िन वदा सुचना .०२/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेतील मे.आयन पंपस ्    अ ड एन हारो 
सोलुशन ा.ली. यांचे ०३ नग वीक रसपॉ स हेईकल पेिश फकेशननुसार उपकरणांसह खरेद  
करणे करणेकामी र. .५,५१,९३,३७६/- च ेखचास व यांचेबरोबर करारानामा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७६९      वषय मांक – २९० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/िन/फ-मु य/५६८/१६ द.२२/१२/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/34/2016-17 अ वये भाग . १ तळवडे 
येथील योतीबानगर सोनवणे व ती येथील लाईन टाकणेकामी मे.झंुजार क शन 
 िन.र. .22,37,043/- (अ र  र. .बावीस लाख सदतीस हजार ेचाळ स फ ) पे ा 35.00% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .15,26,782/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७०      वषय मांक – २९१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- म यवत  भांडार     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.सहा.आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/१०९०/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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मनपा साव क िनवडणूक २०१७ कर ता आव यक झेरॉ स ती या ठेकेदार/ एज सी 
नेमून ठेकेदाराने/एज सीचे वत:चे झेरॉ स मशीनवर (मशीन, कागद, इंक, देखभाल दु ती व 
कमचार सह) झेरॉ स ती काढून देणेकामी ई.िन.सु. .३१/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  दरप काम ये मे.जय गणेश ऑफसेट यांचे ०५ 
बाबींचे (झेरॉ स कॉपीज वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढूनदेणे ७० जीएसएम िलगल पेपर एक व 
दो ह  बाजू तसेच ऐ/४ पेपर एक व दो ह  बाजूस झरेॉ स तसेच झेरॉ स ऐ/३ पेपर एक बाजू 
झेरॉ स) एकूण दर र. .७,२१,०००/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपा साव क िनवडणूक 
२०१७ चे कामकाजाकर ता कागदप ा या झेरॉ स ती वत:चे झेरॉ स मशीनवर काढणे 
आव यक आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा ०.६८% ने कमी आहे. तूतकामी 
केले या सं वदेची मा हतीच ेअवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -१९७७१      वषय मांक – २९२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५७४/१६ द.२६/१२/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/61/2016-17 अ वये भाग .१ तळवडे 
येथील अंतगत पाथवना कॉ ंट पे ह ंग कॉ ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.सांडभोर 
क शन  िन.र. .23,34,251/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ए काव न फ ) 
पे ा 40.56% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,56,853/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७७२      वषय मांक – २९३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५७३/१६ द.२६/१२/२०१६ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 44/4/2016-17 अ वये भाग .१ तळवडे 
येथील बाठेव ती म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.सांडभोर क शन 
 िन.र. .23,33,527/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार पाचशे स ावीस फ ) पे ा 
40.56% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,56,401/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७३      वषय मांक – २९४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- अ े य कायालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/४४२/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/13/2016-2017 अ वये 

भाग .१५ म ये पे ह ंग लॉक, गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,689/- (अ र  र. . सात 
लाख सहाशे एकोणन वद फ ) पे ा -25.26% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७४      वषय मांक – २९५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१०७७/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .०५ 
अ वये भाग .६४ येथील िस दाथनगर येथील लॉक नं.५ येथील (२० िस स) चे पाडून २६ 
िस सचे शौचालय बांधणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव िन.र. .३२,६७,९३०/- (अ र  
र. .ब ीस लाख सडूस  हजार नऊशे तीस फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर 
दराने र. .२९,४१,१३७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७५     वषय मांक – २९६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- झोिनपु थाप य     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु था/िन/का व/१०७८/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-२०१६-१७ मधील अ. .६ अ वये 

भाग .३७ मधील लांडेवाड  झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (१०िस स) पाडून २६ िसटसचे 
शौचालय बांधणेकामी मे. दपक बाळकृ ण जाधव िन.र. .३२,६७,४६५/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
सडूस  हजार चारशे पास  फ ) पे ा १०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .२९,४०,७१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७६      वषय मांक – २९७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/८/का व/८३०/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .17/2016/2017 मधील अ. .1 अ वये 

रावेत येिथल बा केट जचे सुशोिभकरण करणेकामी मे. अथव इले कल स हसेस 
िन.र. .49,99,906/- (अ र  र. . एकोणप नास लाख न या नव हजार नऊशे सहा फ ) पे ा 
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10.60% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७७     वषय मांक – २९८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- उ ान     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९५८/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/९/२०१६-१७ अ वये संत ाने र  

उ ान  देखभाल संर ण करणेकामी म.ेतावरे  क शन कंपनी या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा िन वदा र कम पये ३८,८२,२४०/- (अ र  र. . अडोतीस लाख याऐंशी 
हजार दोनसे चाळ स फ ) पे ा ४०.०५%  कमी दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी 
येणा-या खचास  मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७७८      वषय मांक – २९९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- उ ान     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९५९/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/१/२०१६-१७ अ वये दुगादेवी उ ान  

उ ान  देखभाल संर ण करणे मे.तावरे  क शन कंपनी या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा िन वदा र कम पये ९३,६४,८४८/- (अ र  र. . या नव लाख चौस  हजार आठशे 
आ ठेचाळ स फ ) पे ा ३.०६ ट के कमी दराने वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-
या खचास  मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७७९      वषय मांक – ३०० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य क मु यालय     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/३९१/१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/15/2016-17 अ वये कासारवाड  ते 

फुगेवाड  मशानभूमी पयतचा र ता वकिसत करणेकामी मे.अतुल आरएमसी 
िन.र. .28,01,120/- (अ र  र कम पये अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस फ ) पे ा 
17.29% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .24,32,647/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८०      वषय मांक – ३०१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- अ े य कायालय     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/४४१/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/43/2016-2017 अ वये 

भाग .१० म ये पे हंग लॉक गटस व इतर थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सांडभोर कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,689/- (अ र  र. . सात 
लाख सहाशे एकोणन वद फ ) पे ा -16.16% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७८१      वषय मांक – ३०२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- अ े य कायालय     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा. े य अिधकार  यांचे प  .अ ेका/िन वदा/का व/४४०/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/38/2016-2017 अ वये 

भाग .१० अंजठानगर तुळजाईव ती येथे थाप य वषयक कामे कऱणेकामी मे.सांडभोर 
कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,23,969/- (अ र  र. . सहा लाख तेवीस हजार नऊशे 
एकोणस र फ ) पे ा -16.16% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८२      वषय मांक – ३०३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय     

सुचक – मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/५/का व/५७२/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .14-2016/17 मधील अ. .13 अ वये इ 

े य कायालयाअंतगत द यांचे नुतनीकरण करणकेामी मे. वमलाई इले.काप रेशन 
िन.र. .39,73,008/- ( अ र  र. . एकोणचाळ स लाख याह र हजार आठ फ ) पे ा 19.74% 
कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१९७८३      वषय मांक – ३०४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- आरो य मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/३/का व/८४७/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील एकूण ४१ मशानभूमी/ दफनभूमी चे ठकाणी 

व छता व सुर ा ठेवणेसाठ  काळजीवाहक नेमणेकामी वै कय वभागामाफत िन वदा नो टस 
.१२-२०१२/१३ िस द करणेत आली होती.  सदर िन वदेम ये अट ं .११ नुसार िन वदा िस द 

झालेनंतर व जा हर िनवेदना दारे कोण याह  सामा जक अथवा धमादाय सं था यांना मा. आयु  
सो. यांनी ठरवून दले या कमान वेतन दराने काळजीवाहक पुरवून दफनभूमीची देखभाल 
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कर याची तयार  दश वली असेल अशा सं थेस मा. आयु  सो. यां या मा यतेने थेट काम देऊन 
िन वदा येतून वगळणेत येईल, अशी अट नमूद केली आहे व तसे जा हर िनवेदनह  िस द 
करणेत आले होते.  स या ०५ धािमक दफनभूमी म ये ०४ धािमक सं थामाफत काळजीवाहक 
पुर वणेचे कामकाज करणेत येत आहे.  यापैक  िलंगायत दफनभूमी मोरवाड  व िचंचवड िलंकरोड 

न दफनभूमी येथे काळजीवाहक पुर वणेचे काम अनु मे ी.म लकाजुन ित ान िनगड  व 
संयु  ती सेवा महासंघ या दो ह  सं थांना १० ट के सेवा शु क वगळून ित काळजीवाहक 
कमान वेतन दर तसेच दर ६ म ह यांनी होणा-या वशेष भ यातील वाढ देय राह ल या अट सह 
र. .१०,७२८/- दरमहा या माणे येक  ०३ काळजीवाहक द.१/१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ या 
०१ वष कालावधीसाठ  थेट प दतीने पुर वणे व द.३१/१२/२०१७ नंतर ०१ वषात केलेले काम 
समाधानकारकपणे पुण झालेस मा. आयु  व मा. थायी सिमती यांचे मा यतेने करारनामा क न 
पुढ ल १ वषाकर ता कामाचा आदेश देणे तसेच करारनामा क न कामाचे आदेश देणे व या कामी 
येणा-या अंदाजे (र. .१०,७२८/- दरमहा x ३ काळजीवाहक x २ सं था x १२ म हने) र. . 
७,७२,४१६/- अथवा य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८४      वषय मांक – ३०५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- उ ान     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/५८०/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१७/२०१६-१७ मनपाचे डॉ.ए.पी.जे.अ दुल 

कलाम बालो ान येथे ओपन जीम बस वणेकामी मे.हनी फन एन ील कं. यांचे कोटेशन नोट स 
अंदाजप कय दर. .१,९४,८००/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या नव हजार आठशे फ ) 
अंदाजपञ कय दरापे ा २.००% ने कमी (१,९०,९०४/-) या दराचे कोटेशन वीकृत करणेत आले 
असून आदेश उदयान/४/का व/५७९/२०१६  द.२७/१२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 
 



127 
 

 
 

ठराव मांक –१९७८५      वषय मांक – ३०६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/फ-मु य/५७५/१६ द.२६/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/36/2016-17 अ वये भाग .१ तळवडे 

येथील उवर त सोसाय यांना कॉ ं ट पे ह ंग लॉक बस वणेकामी म.ेसांडभोर क शन 
िन.र. .23,34,251/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे ए काव न फ ) पे ा 
40.56% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .14,56,853/- 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. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८६      वषय मांक – ३०७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- व ुत मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/८/का व/८२९/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .19/2016/2017 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .४५ मधील टलाईट यव थेचे नुतनीकरण करणे व अनुषांिगक कामे करणेकामी मे. 
कमल इले कल एंटर यजेस िन.र. .35,99,990/- पे ा 13.19% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८७      वषय मांक – ३०८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- थाप य फ मु यालय     

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/क-मु य/८११/१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/10/2016-17 अ वये भाग .9 अंतगत 

र यांचे काँ ट करण करणेकामी मे.अजवाणी इ ा. ा.िल., िन.र. .1,86,70,813/- (अ र  
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र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख स र हजार आठशे तेरा फ ) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .1,66,63,701/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८८      वषय मांक – ३०९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२८३/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .०६ 

 अ वये  पंपळे गुरव  येथील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.के सी आर 
क शन िन.र. .१३,९९,३६४/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार तीनशे  चौस  फ ) 
पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२१,६६४/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त  केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याच े अवलोकन  करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७८९      वषय मांक – ३१० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२८०/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 

.२३अ वये  दुगादेवी उ ान येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. तावरे क शन & कं. 
िनर. .११,२०,२६०/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे साठ फ ) पे ा १०.०८% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५७,७०५/- पयत  काम क न  घेणेस तसेच 
िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त  
केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
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आला अस याने याचे अवलोकन  करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७९०      वषय मांक – ३११ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२८१/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३६ 

अ वये . .१७ मधील उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.तावरे क शन & 
कंपनी या ठेकेदाराकडून िन.र. .११,२०,२८९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे 
एकोणन वद फ )   पे ा १०.००%  कमी  या  िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,६७३/- 
पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील  िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये  झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत  आला अस याने याचे अवलोकन  करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७९१      वषय मांक – ३१२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२७९/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .२४ 

 अ वये भाग .१७ मधील राम मंद र उ ान व इतर उ ानातील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे. तावरे क शन & कंपनी िन.र. .११,१९,५२४/- (अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार पाचशे चोवीस फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,२२,६८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच े अवलोकन  
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७९२      वषय मांक – ३१३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांच ेप  . था/उ ान/का व/२७७/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .३५ 

अ वये भाग .१७ पेठ .२७ (जनता) राम बाग उ ाना मधील िसमािभंत नूतनीकरण 
थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.तावरे क शन &  कंपनी िन.र. .११,१६,७८६/- (अ र  

र. .अकरा लाख, सोळा  हजार,सातशे शहयाऐंशी फ )  पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२०,१८४/- पयत   काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार  व 
िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याच े अवलोकन  करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –१९७९३      वषय मांक – ३१४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२७८/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .०८ 

 अ वये भाग .१७ मधील तुकाराम उ ान व इतर उ ानातील थाप य वषयक कामे 
करणेकामी  मे.तावरे क शन &  कंपनी िन.र. .११,२०,०३०/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस 
हजार तीस  फ ) पे ा  १२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३४,९०८/-
पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार तकेले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच े अवलोकन  करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७९४      वषय मांक – ३१५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग-  थाप य    

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/उ ान/का व/२८२/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१५-१६ मधील काम .०१  

अ वये  स. नं.१ भोसर  येथे बैलगाडा घाटाचे बाजूने उ ान वकिसत करणेकामी मे.तावरे 
क शन & कं. िनवीदा र. .२३,३३,३०८/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार ितनशे आठ 
फ ) पे ा १९.०९%कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,८२,२७३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७९५      वषय मांक – ३१६ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- म यवत  सा ह य भांडार   

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:-मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे प  .मसाभा/ं१/का व/४१५/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 
मा. आरो य वै क य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
न वन भोसर  व तालेरा णालयाक रता आव यक असणारे डटल चेअर खरेद कामी 

िस द करणेत आले या  ई- िन वदे माणे मे.Tulja Dental & Medical Equipments pvt 
Ltd या कंपनीचे अिधकृत व े ते मे.महाल मी ड युटस यांनी सादर केलेले  लघु म दर  
र. .२,५०,९९९/-साठ  करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे दोन नग खरेद कामी 
र. .५,०१,९९८/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७९६      वषय मांक – ३१७ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/२००३/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/४/२०१६-१७  अ वये  जलशु द करण क  

से.२३ येिथल ट पा .३ संपवेल वर ल पंपहाउस म ये ई-१, एस-२ व बॅकवॉश कर ता न वन 
पं पंग मिशनर  बस वणेकामी  मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम .१,३९,४१,२६९/- (अ र  
र. .एक कोट  एकोणचाळ स लाख एकेचाळ स हजार दोनशे एकोण स र फ ) पे ा २०.००% 
कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,१७,१०,६६६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  
मा यता  देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक –१९७९७      वषय मांक – ३१८ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- पाणीपुरवठा   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/२००२/२०१६ द.२७/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१२/१२/२०१६-१७  अ वये  अशु  जलउपसा क  

रावेत येथील उ चदाब वीजक ातील ा सफॉमरक रता इनडोअर ेकस बस वणे व आनुषंिगक 
कामे करणेकामी  मे.ए सेल इले क स िन वदा र कम .२,२६,३३,०५२/- (अ र  र. . दोन 
कोट  स वीस लाख तेहतीस हजार बाव न फ ) पे ा १५.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२,०१,९९,९९९/-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 झाललेी वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९७९८      वषय मांक – ३१९ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क भाग   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८२१/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१०७ सन २०१६-१७ साठ  भाग 

.४१ म ये टॉमँ वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे 
करणेकामी मे. सांडभोर क श स यांना र. .६,३०,०००/- (अ र  र. . सहा लाख तीस हजार 
फ ) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) २५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  
माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९७९९      वषय मांक – ३२० 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क े य कायालय   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८१७/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
क े य थाप य वभागाकडे िन वदा नो टस .१/१२ सन २०१६-१७ साठ  भाग .४१ 

म ये सुशोभीकरणाची कामे करणकेामी मे.बारणे क श स यांना र. .६,३०,२२४/- (अ र  
र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे चोवीस) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) १८.१८% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९८००      वषय मांक – ३२१ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- उ ान   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/५७८/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
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मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६/२/२०१६-१७ अ वये म.न.पा.च े 
भ श  उ ान ते बजलीनगर ( पाईन रोड), से.नं.२३/२४  म यदुभाजक, से.नं.२६/२७ 
म यदुभाज व वेणुनगर थमेश सोसायट  र ता व  काळा खडक ते भुमकर व ती चौक देखभाल 
व संर ण करणेबाबत मे.िमसग लॅ ड केप स हसेस या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा िन वदा र कम पये ३५,५८,७२०/-  पे ा -१५.००  ट के कमी दराने वकृत करणेत 
आली असुन तुतकामी येणा-या खचास  मा यता देणत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९८०१      वषय मांक – ३२२ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- उ ान   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९२१/२०१६ द.२६/१२/२०१६ 

मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
मनपाचे िन वदा नोट स .११/बाब .४/२०१३-१४ अंतगत मनपाचे व वध काय मासाठ  

हार, फुल,े नारळ, गु छ इ. सा ह य पुर वणेचे ठेकेदार म.ेगणेश पु प भांडार या कामाची मुदत 
१०/०९/२०१६ अखेर होती.सदर कामास िन वदा आदेश संपले या तारखेपासुन द.१६/१०/२०१६ 
अखेर पुव या करारना यास अिधन राहुन मुदतवाढ व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९८०२      वषय मांक – ३२३ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८२३/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. ं .१/११२ २०१६-१७ चे भाग .४१ म ये भाग 

थरावर करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.सांडभोर क श स िन.र. . 
६३०२४७/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे स चेाळ स) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) 
२५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा 
मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घे यात अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –१९८०३      वषय मांक – ३२४ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८१९/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. ं .१/५८ २०१६-१७ चे भाग .४० म ये 

सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे.बारणे क श स िन.र. .६,३०,२२४/- (अ र  र. . सहा 
लाख तीस हजार दोनशे चोवीस) या र कमेची िन वदा मंजुर (-) १८.१८% कमी दराने 
िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त 
केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक –१९८०४      वषय मांक – ३२५ 
दनांक – २७/१२/२०१६     वभाग- क े ीय कायालय   

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक–मा.अिमना पानसरे  
संदभ:-मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क /ेलेखा/िन. ./१५/८२५/२०१६ द.२३/१२/२०१६ 

मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-  
क े य थाप य वभागाकड ल िन.नो. ं .१/५५ २०१६-१७ चे भाग .४० म ये टॉमँ 

वॉटर लाईन साफसफाईची, राडारोडा उचलणे व आरो य वषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
क श स िन वदा र. . ६,३०,०००/- (अ र  र. . सहा लाख तीस हजार फ ) या र कमेची 
िन वदा मंजुर (-) २५.००% कमी दराने िनयमानुसार व िन वदेतील अ ट शत  माणे भाववाढ 
कमाल मयादा मटेर यल या िनधार त केले य़ा बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये धालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घे यात अस याने याच े अवलोकन करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 

ठराव मांक – १९८०५     वषय मांक – ३२६ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
दर वष माणे पुणे ज हा आंतर कचेर  पधा २०१६-२०१७ होत असुन या अनुषंगाने 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार  संघ व वध डा कारांम ये सहभागी होत असतात. 
सदरचे कमचार  दरवष माणे पधत सहभागी होत अस याने यांना डा सा ह य उदा. ॅकसुट, 

डा गणवेश, शुज, कटबॅग इ. देणे आव यक आहे. खरेद कामी अंदाजे र. .२,००,०००/- अथवा 
य  येणा-या खचास तसेच सदर सा ह य तातड चे अस याने डा वभागाकडून कोटेशन 

नोट स िस  क न खरेद  कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८०६     वषय मांक – ३२७ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव –  
मा. थायी सिमती ठराव .१८०७६, द.१५/१०/२०१६ मधील वषय .०४ म ये “क” 

भाग व “क” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या अंदाजप कातील भांडवली व महसुली 
वषयक कामां या तरतुद म ये तावात नमुद माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

(वाढ/घट र. .५,००,०००/-) 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १९८०७     वषय मांक – ३२८ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
ठराव .१८८४७, द.२९/११/१६ अ वये िन वदा नोट स .१/६ (सन २०१६-१७) . .४० 

मधील वाचनालय बचसे, मूतार ला थम लॉ ट पट व मेड यन माकर बस वणेकामी मे. ीगु  
क श स यांना र. .७,००,२५४/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे चोप न फ ) पे ा (-) 
१८.१८% कमी दराने असा ठराव मंजूर करणेत आला आहे. िन वदा नोट स .१/९२ (सन २०१६-
१७) . .४० मधील वाचनालय बचेस, मूतार ला थम लॉ ट पट व मेड यन माकर बस वणेकामी 
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मे. ीगु  क श स यांना र. .७,००,२५४/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे चोप न फ ) पे ा 
(-) १८.१८% कमी दराने देणेस मा यता देणेत यावी, अशी दु ती क न दु तीसह मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८०८     वषय मांक – ३२९ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
महारा  शासनाकड ल सावजिनक आरो य वभाग शासन िनणय .मवैअ/-

२०११/ . .७७६/११ सेवा३, द.१९/११/२०१२ व नगर वकास वभागाकड ल प  .पीसीसी-
३०१५/ . .५९/न व-२२,नगर वकास वभाग द.२३/१२/२०१६ यानुसार पंपर -िचंचवड 
महानगरपािलकेतील वै कय अिधका-यांना अित र  वेतनवाढ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८०९     वषय मांक – ३३० 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
पंपर  िचंचवड महापािलके या आरो य वभागाम ये काम करणा-या कमचा-या या 

आरो य मुकादम/आरो य सहा यक पदा या िनयु  आरो य कमचा-या या कमचा-यांना 
देणेबाबत वषय मंजूर करावा. भागाअंतगत आरो य कमचार  गेली १२,१८,२०,२४ वष एकाच 
पदावर काम करत आहेत असे िनदशनात येत आहे. भाग .४२ व ४३ भाटनगर आरो य 
वभागाम ये कमचार  ी.नवनाथ म के व ी. काश साळवे हे गेली १२ व २४ वषापासून 
एकाच पदावर काम करत आहेत. ते स या हंगामी मुकादम हणून काम करत आहेत. शासनाने 
वर ल पदा या िनयु  करतेवेळ  आरो य कमचा-याचा वचार केला गेले नाह . बाहेर ल कमचार , 
वॉडबॉय, मजूर, आया, तसेच तारतं ी मजूर इतर पदावर काम करणा-या कमचा-याचा वचार 
केला.परंतु आरो य कमचा-याचा कमी वचार केला गेला तर  आरो य मुकादम/आरो य सहा यक 
या पदावर पदो नतीसाठ  आरो य कमचा-याला ाधा य देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९८१०      वषय मांक – ३३१ 
दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील सुर ा वभागातील ी.चौधर  सुिनल दशरथ (माजी 

सैिनक) हे स या सुर ा िन र क या पदावर गेली ११ वषापासून मानधनावर काम क रत आहेत. 
तर  यांचे मानधन हे र. .१८,०००/- इतके आहे. यां या आजपयत या ामा णकपणे काम 
कर या या हेतूने यांचे मानधन हे र. .२५,०००/- देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८११      वषय मांक – ३३२ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल सेवावगात वग २ म ये सुर ा 

अिधकार  हे पद असून वेतन ेणी (९३००-३४८०० व ेड पे – ४६००) अशी लागु करणेत आली 
आहे. तसेच सदर पदास सव शास कय व पाचे अिधकार दान करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार कामगार क याण अिधकार , संगणक अिधकार , शासन अिधकार  या वग २ चे 

पदानुसार सुर ा अिधकार  हे समक  पद येत असताना या पदास वग ३ ची वेतन ेणी लागु 
करणेत आली अस याचे प  होत आहे. य ात सहा या वेतन आयोगात मा.कामगार क याण 
अिधकार  व संगणक अिधकार  यांची व मान वेतन ेणी ९३००-३४८०० + ेड पे ५४०० लागु 
करणेत येऊन सुर ा अिधकार  या पदाची व मान वेतन ेणी ७४५०-२२५-११०५० व पाच या 
वेतन आयोगातील सुधा रत वेतन ेणी .९३००-३४८०० + ेड पे ४६०० अशी लागु करणेत आली 
आहे. यामुळे वग २ मधील पदास लागु करणेत आलेला ेड पे ५४०० व सुर ा अिधकार  
पदाचा ेड पे ४६०० याम ये तफावत असुन र. .८०० चा फरक दसुन येत आहे. यामुळे सुर ा 
अिधकार  पदाचे सुधा रत वेतन कमी आहे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर , पुणे १८ म ये शासन वभागाकड ल आदेश . 
शा/०१/का व/३३४/२०१३ द.२६/०३/२०१३ अ वये वग २ चे सुर ा अिधकार  या पदावर 

(९३००-३४८०० व ेड पे – ४६००) या वेतन ेणीत ी.उदय गणपत जरांडे यांची नेमणुक करणेत 
आली असुन ते सुर ा अिधकार  या पदावर द.०४/०४/२०१४ रोजी जू झाले आहेत.  

तर  कामगार क याण अिधकार  व संगणक अिधकार  यांना पाच या वेतन आयोगात लागु 
करणेत आले या वेतन ेणीनुसार सुर ा अिधकार  यां या जू दनांकापासून सदरची वेतन ेणी 
गृह त ध न महानगरपािलके या आकृतीबंधाम ये दे खल सदर वेतन ेणी लागु करणेकामी 
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िशफारस केलेली बाब वचारात घेता सहा या वेतन आयोगातील सुधा रत वेतन ेणी र. .९३००-
३४८०० + ेड पे ५४०० लागु करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१२     वषय मांक – ३३३ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक- मा.अिमना पानसरे 

संदभ:-मा.नारायण ब हरवाडे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव – 
. .९ संभाजीनगर येथील न याने सु  कर यात आले या साई अँ वामर न विमंग 

पूलाचे (Sai Aquamarine Swimming Pool) देखभाल व दु तीचे काम साई शारदा म हला बचत 
गटास दे यास व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१३     वषय मांक – ३३४ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा. वमल काळे 

संदभ:-मा.अिमना पानसरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची सखुबाई गवळ  उ ान येथील यायाम शाळा न यानेच 

उदघाटन झाले असून याकर ता न यान यायाम सा ह य आव यक असलेने सदर सा ह य खरेद  
क न िमळावे व सदर यायाम सा ह य खरेद कामी येणा-या य  र. .२,००,०००/- (अ र  
र. .दोन लाख फ ) पयत खचास तसेच सदरची खरेद  ह  डा वभागाकडून कोटेशन प तीने 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१४     वषय मांक – ३३५ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 
 ड े ीय कायालय अंतगत पंपर नगर मशानभूमी येथे अंितम वधीसाठ  लागणारे 

सा ह य व साठ  जागा िमळावी. तसेच पंपर नगर येथे सवापे ा जा त अं य वधी होतात. 
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हणून लोकांची ऐनवेळ  गैरसोय होऊ नये यासाठ  १० X १० जागा तसेच मे.अजुन आधार सेवा 
सहकार  सं था यांना ५ वष कालावधी व या जागेचे मािसक भाडे .१०००/- (एक हजार .) 
यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१५     वषय मांक – ३३६ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 
काया य , पुना ड ट इंटर ऑफ सेस पोटस ्  असोिसएशन, पुणे ४११ ००२ यांनी 

पंपर  िचंचवड म.न.पा. स १) कॅरम (पु ष), २) कॅरम (म हला), ३) कब ड , ४) फुटबॉल, ५) 
लॉन टेिनस व ६) बॉ संग या ६ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  दले या आहेत. या 
पधाना अनु मे र. .२२,३००/-, र. .१५,०००/-, र. .१३,७००/-, र. .१७,८००/-, र. .२३,०००/- 

व र. .२०,०००/- असे एकूण र. .१,११,८००/- इतका खच असून याम ये हॉल भाडे, पंचाचे 
मानधन, वजयी, उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक, फोटो ाफर, उदघाटन व ब ीस 
समारंभ इ. चा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस ्  असोिसएशन 
यां या व वध डा पधाना सन २०१६-१७ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार 
देणेकामी आिथक सहा य र. .१,११,८००/- अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१६      वषय मांक – ३३७ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर , पुणे-१८ सुर ा वभागामाफत सन २००५ पासुन 

ायोिगक त वावर डॉग वॉड माफत महानगरपािलके या मह वा या िमळकती व 
अितमह वा या िमळकतींवर सुर ा यव था करणेकामी मे.स य ी एंटर ायजेस यांचेमाफत डॉग 

वॉड व डॉग हँडलर सन २०१० पयत पुर वणेत आलेले होते. दर यान या काळात सदर सं थेने 
केले या कामा या बलांची पुतता वेळेत न झा याने सं थेने महानगरपािलकेचे कामकाज बंद 
केलेले होते.   
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मे.स य ी एंटर ायजेस यांचेकड ल डॉग वॉडची महानगरपािलके या िसमट गोडाऊन, 
पाईप गोडाऊन, से टर २७ पा याची टाक , हेगडेवार भवन, मोशी कचरा डेपो, कचरा वाहतुक क , 
हॉक  टे डयम व नेह नगर गोडाऊन तसेच मह वा या िमळकतीवर नेमणुक करणेत आलेली 
होती. सदर ठकाणचे होणा-या चोर  व अघट त घटनांवर यांचेमाफत िनयं ण आणून सुर ा 
यव थेचे कामकाज करणेत येत होते. तसेच संबंिधत एज सीमाफत िनयु  १ डॉग वॉड व ३ 
हँडलर पोट  ित माह होणारा खच हा सदर िमळकतींवर तीन पाळ ंत सुर ा कमचार  नेमणुक 
के यास ित माह होणा-या खचा या तुलनेत डॉग वॉडवर ल खचाचे माण कमी होते. तर  
पुव माणेच महानगरपािलके या िमळकतींवर सुर ा यव थेकामी मे.स य ी एंटर ायजेस 
यांचेमाफत मनपाचे ४ िमळकतींवर न याने डॉग वॉडची नेमणुक ६ म हने कालावधीसाठ चे 
ायोिगक त वावर घेणेकामी मा यता देणेत येऊन सदर डॉग वॉड माफत सुर ा यव थेकामी 

होणा-या खचास व सदर तरतूद ह  सुर ा वभागाकड ल ठेकेदार  प तीने सुर ा यव था या 
लेखािशषाखाली खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१७     वषय मांक – ३३८ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नेह नगर येथील पाळ व ाणी दहन क ा या 

ठकाणी CNG PET INCINERATER मिशन चालु करणेकामी महारा  नॅचरल गॅस िलिमटेड 
(MNGL) ारे ५०० मीटर अंतर CNG PIPE LINE बस वणेचे कामकाजाचे र. .१३,८८,३५७/- चे 
बल अदा करणेकामी सदर या खचासाठ  ान संतती िनयमन श या या लेखािशषावर ल 
उपल ध तरतुद मधून सी.एन.जी. इ सीरेटर खरेद , देखभाल व दु ती या लेखािशषावर 
र. .५०,००,०००/- तरतुद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९८१८     वषय मांक – ३३९ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
 बीआरट एस वभागांतगत बस थांबे बांधणेची कामे करणेत येणार आहेत. अशा कामांवर 

देखरेख करणेकामी मे. एशन इं जिनअर ा.िल. यांची िन वदा प ात काम करणेकामी क प 
यव थापन स लागार (Project Management Consultant) हणुन नेमणूक करणेस तसेच सदर 
कामासाठ  मनपाच े चिलत दरानुसार हणजेच वकृत िन वदा र कमे या १.४५% अिधक सेवा 
कर अशी फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८१९      वषय मांक – ३४० 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक-मा.स वता साळंुके 

संदभ:- मा.अिमना पानसरे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव –  
 H.A. कंपनी, पंपर  येथील ८० एकर जागा महापािलकेने घेऊन पुढ ल १०० वषाचा वचार 

न करता व शहरा या म यभागी असणार  जागा घे यासंबंधी वचार क न मा.महापािलका सभा 
व महारा  शासनास तशी वनंती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १९८२०     वषय मांक – ३४१ 
दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
महानगरपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे 

तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १९८२१     वषय मांक – ३४२ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
फ े य कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .४२,००,०००/-) 

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

ठराव मांक – १९८२२     वषय मांक – ३४३ 

दनांक – २७/१२/२०१६      

सुचक – मा. वमल काळे     अनुमोदक-मा.वैशाली जवळकर 

संदभ:- मा. वमल काळे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव –  
 थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद म ये 

तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       (वाढ/घट र. .१५,००,०००/-) 

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

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

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                          
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/१२७/२०१६ 

दनांक - ३१/१२/२०१६ 

                                                                                                                                                                              
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.  

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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(मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४१८/२०१६ द.२६/१२/२०१६, 
मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक १९७६४, द.२७/१२/२०१६ चे लगत) 

 
ताव : सन 2017 -  2018 या सरकारी वषाक रता कराच ेव करे र बाब चे दर िनि तीबाबत 

 

अ. . कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2016-2017 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

वासी वासे र वासी वासे र 
सामा य कर  र म पये 1/- ते 

12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र म पय े12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र म पय े30001/- व 
यापुढील 

24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अि शामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

 

अ
 

कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो य मू यावर 

सन 2016-2017 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

वासी वासे र वासी वासे र 
2 मल वाह सुिवधा लाभ 

कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 
5 िवशेष साफसफाईकर  

( फ  मॉ स,लॉ जग 

बो डग,मंगल कायालय, 
सभागृह, णालय,हॉटे स,कॅ

टी स,रे टॉरंट या 
व पा या िमळकत स) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
7 नाटयगृहावरील कर 

(करमणूक कर) 
1. िसनेमा   
अ) 500  पयत  कवा  
यापे ा  जा त  बैठक  

व था (िस स) 
असणा-या िथएटरला  

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठी िसनेमा  करमाफ  करमाफ  
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क) वातानुकुिलत 
िथएटर  

ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
3. सकस (कॉि हल 
पे स)  

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

4. तमाशा 
  

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

5.संगीत जलस/ेशा ीय 
संगीत जलसे (िथयटर 
मधील कवा िथयटर 

ित र  येक 
योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

6. कु या   / मु ीयु द
  

ती खेळास .50/- ती खेळास .50/- 

7. वरील खेरीज इतर 
येक योगास (जर 

वेगवेगळे खेळ नसतील 
तर अशा येक 
दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 
 
 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम य ेसामा य कर + साफसफाई कर + 
अि शामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समािव  आहेत) 

योजना सन 2016-2017 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

1 माजी सैिनक व वातं य सैिनक 
कवा यांचे प ी यांचे वत: रहात 

असले या फ  एका िनवासी घरास 
सामा य करात सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम य ेसामा य कर + साफसफाई कर + 
अि शामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समािव  आहेत) 

योजना सन 2016-2017 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

2 फ  मिहलांचे नावे असले या, 
वत: रहात असले या फ  एका 

िनवासी घरास सामा य करात सुट 

चालू सरकारी वषाच े चाल ू
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

3 40% कवा यापे ा जा त 

अपंग व असणा-या अंध, अपंग, 
मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर 
यां या नावावर असणा-या 
िमळकतीस 
 

चालू सरकारी वषाच े चाल ू
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 
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4 संपूण िमळकतकराची र म आगाऊ 
भरणा-यां करीता सामा य करात 
सुट देणे 

चालू सरकारी वषाच े चाल ू
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

1. वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% र म सूट  

2. िबगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5% र म 

सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

1. वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% र म सूट  

2. िबगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5% र म 

सूट 
5 ीन िब ड ग रेट ग िसि टम 

िमळकती ीहा : ीन िब ड ग 
रेट ग िसि टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावरील क पांना 
बांधकाम परवानगी िवभागामाफत 
अंितम भोगवटा प क व अंितम 

ीन िब ड ग Certificate ा  
झाले या िमळकत ना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकारी वषाच े चाल ू
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 
 3 Star Rating -  05% र म 

सूट 
 4 Star Rating -  08% र म 

सूट  
 5 Star Rating - 10% र म 

सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 
 3 Star Rating -  05% र म 

सूट 
 4 Star Rating -  08% र म 

सूट  
 5 Star Rating - 10% र म 

सूट 
 व ीहा : ीन िब ड ग रेट ग 

िसि टमम ये 2500 चौ.मी. पे ा 
कमी भूखंडावरील क पांना 
बांधकाम परवानगी िवभागामाफत 
अंितम भोगवटा प क व अंितम 

ीन िब ड ग Certificate ा  
झाले या िमळकत ना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकारी वषाच े चाल ू
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 
 1 Star Rating -  05% र म 

सूट 
 2 Star Rating -  08% र म 

सूट 
 3 Star Rating - 10% र म 

सूट 
 4 Star Rating - 12% र म 

सूट 
 5 Star Rating - 15% र म 

सूट 

चालू सरकारी वषाच े चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 
 1 Star Rating -  05% र म 

सूट 
 2 Star Rating -  08% र म 

सूट 
 3 Star Rating - 10% र म 

सूट 
 4 Star Rating - 12% र म 

सूट 
 5 Star Rating - 15% र म 

सूट 
संर ण दलातील शौय पदक धारक 
आिण माजी सैिनकां या िवधवांना 
मालम ा करातून सूट (शासन 
िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभ कर, पाणी 
पुरवठा लाभ कर, र ता कर) सूट 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभ कर, पाणी 
पुरवठा लाभ कर, र ता कर) सूट 

7 वरील योजनेपैक  कोण याही फ  
एका योजनेचा लाभ िमळकत 
धारकास घेता येईल तसेच वरील 
योजनेचा सामा यकर सवलत 
योजनेचा लाभ घेणेकामी दो ही 
सहामाहीची थकबाक सह संपूण 
िबलाची र म एक र मी आगाऊ 
भरणेची मुदत (िबल िमळो अथवा न 
िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठी - दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठी 
संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठी - दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठी 
संपूण वष 
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क. करे र बाब चे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. नाव सन 2016-2017 चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोटीस फ    करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 5% 
2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ   ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पय े
3 िमळकत उतारा    ती उतारा 20/- पय े ती उतारा 20/- पये 
4 शासक य सेवा शु क   ित बीलास 10/- पये  ित बीलास 10/- पये  

 
वरील माणे सन 2017-2018 क रता  दर तािवत कर यात येत आहेत.  

सन 2017-2018 या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आिण करे र बाबीची फ  / शु क 

िनि त कर याचा उपरो  ताव मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे िनणयाथ ठेव यात यावा. 
 

       सही/- 
       आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी - 411 018. 

 
 


