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

कायप का मांक – २५१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक - १५/११/२०१६       वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
१५/११/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

१)  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
२) मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
 

      यािशवाय मा.माछरे-सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.खोसे,मा.दुरगुडे, 
मा.इंदलकर-सहा यक आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.थोरात,मा.जंुधारे, 
मा.गलबले,मा.पुजार ,मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता,मा.बुरसे-मु य अिभयंता पीएमपीएमएल हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
 
सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने उप थीत स मा.सद य 

यांनी गु वार दनांक २४/११/२०१६ रोजी दुपार २.२५ वाजेपयत सभा तहकूब केली. 
 

 
 
 

 नगरसिचव 

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

कायप का मांक – २५१ 
(सभावृ ांत) 

( दनांक १५/११/२०१६ ची तहकूब सभा) 
दनांक - २४/११/२०१६           वेळ – दुपार  २.२५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दनांक १५/११/२०१६ ची तहकुब मा. थायी सिमतीची 
सभा गु वार, दनांक २४/११/२०१६ रोजी दुपार  २.२५ वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

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

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

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

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

मंगळवार द.२९/११/२०१६ रोजी द.ु२.१५ वा. पयत ह  सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

------------ 
मा.सभापती – मंगळवार द.२९/११/२०१६ रोजी द.ु२.१५ वा. पयत ह  सभा तहकूब करणेत येत  
       आहे. 
 

    (आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – २५१ 
(सभावृ ांत) 

( द.१५/११/२०१६ व द.२४/११/२०१६ (द.ु२.२५ वा.) ची तहकूब सभा) 
दनांक - २९/११/२०१६            वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दनांक २४/११/२०१६ (द.ु२.२५ वा.) ची तहकुब मा. थायी 
सिमतीची सभा मंगळवार, दनांक २९/११/२०१६ रोजी दुपार  २.१५ वाजता मा. थायी सिमतीची 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

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

      यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य लेखाप र क, मा.च हाण - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै क य अिधकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे - मु य लेखापाल, मा. दलीप गावडे - 
सहआयु , मा.पाट ल, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुडे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ा अिध क, मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक) मा.पाट ल- ाचाय-औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन 

अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण - मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, 
मा.तांबे, मा.क पल,े मा.थोरात,मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे,मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, 
मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.घुब े- कायकार  
अिभयंता, मा.बुरस े- मु य अिभयंता पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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ठराव मांक -१८६५९      वषय मांक - १ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – पशुवै कय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पवै/१/का व/६७२/२०१६ द.२८/०९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड मनपा पर सरातील बेवारस/मोकाट जनावरे (गाय वग, हैस वग) उचलणे 
आ ण मनपा िनदश करेल अशा ठकाणी जमा करणेकामी िन वदा येनूसार पा  असले या 
मे.शुभम उदयोग, पंपर  यांना ित जनावर र. .११००/- माणे येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १८६६०      वषय मांक - २ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२२/२०१६ द.३/११/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .९ अ वये 
सुर ा वभागाकड ल वॉक टॉक  यं णेची वा षक त वावर देखभाल दु ती करणेकामी म.े थमेश 
इंटर ायजेस िन.र. .४,४५,६९६/- (अ र  र. .चार लाख पंचेचाळ स हजार सहाश ेशहा णव फ ) दर 
२.५०% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न  कामाचा  आदेश देणेत  आला अस याने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६६१      वषय मांक - ३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक . वमुका/४/का व/१२१/२०१६ द.३/११/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .२ अ वये 
वायरलेस यं णेची वा षक प दतीने देखभाल दु ती करणेकामी म.े थमेश इंटर ायजेस 
िन.र. .७,७०,६१०/- (अ र  र. .सात लाख स र हजार सहाशे दहा फ ) दर ३.८०% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत  आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६६२      वषय मांक - ४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग-फ े ीय कायालय, थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/११५५/२०१६ द.१३/१०/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 फ े य़ कायालयाकड ल मनपा अंदाजप क सन २०१६-१७ म ये तावात नमूद माणे 
तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.        (वाढ/घट र. .१,२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - १८६६३      वषय मांक - ५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४३/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१३-२०१५-१६ अ वये 
जल े  .ड/१२ भाग .५७ पंपळे गुरव येथे पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. यांका क शन िन.र. .६,३०,२२५/-(अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे 
पंचवीस फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .४,८५,३३६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आलेला असुन, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६६४      वषय मांक - ६ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४४/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/३६-२०१६-१७ अ वये भाग 

.५५ वैदुव ती मधील ॉम वॉटर लाईन व चबस या दु तीची कामे करणे व इतर अनुषंगीक कामे 
करणेकामी मे.पी.जी.क शन िन.र. .७,००,१३३/-(अ र  र.  सात लाख एकशे तेहतीस फ ) पे ा 
२१.७०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४८,२०४/- 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 असलेने याच े 
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अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१८६६५      वषय मांक - ७ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४५/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/४३-२०१६-१७ अ वये ड 

अंतगत भाग .५५ म ये होणा-या िनवडणुक वषयक कामकाजाकर ता व मनपा या व वध 
सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे. लालद प 
क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा 
१०.४०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,५२,९४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट 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 असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६६६      वषय मांक - ८ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४६/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५१-२०१६-१७ अ वये ड 

अंतगत भाग .४३, ४४ म ये होणा-या िनवडणुक वषयक कामकाजाकर ता व मनपा या व वध 
सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेलालद प 
क शन कंपनी िन.र. .९,२४,३७०/- (अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे स र फ ) पे ा 
१०.५०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२७,३११/- 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 असलेने याच े

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

-------- 
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ठराव मांक - १८६६७      वषय मांक - ९ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४७/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/५६-२०१६-१७ अ वये ड 

अंतगत भाग .५६ म ये होणा-या िनवडणुक वषयक कामकाजाकर ता व मनपा या व वध 
सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेलालद प 
क शन कंपनी िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात फ ) पे ा 
१०.७०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३३,८००/- 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 असलेने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६६८      वषय मांक - १० 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४८/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/६६-२०१६-१७ अ वये ड 

अंतगत भाग .४६ म ये होणा-या िनवडणुक वषयक कामकाजाकर ता व मनपा या व वध 
सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेलालद प 
क शन कंपनी िन.र. .८,४०,३३६/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे छ ीस फ ) 

पे ा १०.८०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,४९,५८०/- 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 असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६६९      वषय मांक - ११ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – ड े य कायालय,रहाटणी 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/८४९/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/७३-२०१६-१७ अ वये ड 

अंतगत भाग .४७, ४८ म ये होणा-या िनवडणुक वषयक कामकाजाकर ता व मनपा या व वध 
सां कृितक काय माकर ता मंडप यव था पुर वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी म.ेलालद प 
क शन कंपनी िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र.  नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात फ ) पे ा 
१०.९०% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,३१,९३३/- 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 असलेने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८६७०      वषय मांक - १२ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – नागरव ती वकास योजना  
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/०२/का व/३७५/२०१६ द.२६/१०/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला बाल  

क याण योजने अंतगत सन २०१६-१७ या आिथक वषात पा  ठरले या परदेशातील उ च िश ण 
घेणा-या युवंतीना अथसहा य देणे व याकामी येणारे र .२,००,०००/- (अ र  र कम . दोन लाख 
फ ) चे खचास मा यता देणे व तसेच ह  योजना १२ ह  म हने खुली अस याने यापूव  वभागाकडे 
ा  असलेले अज व सन २०१६-१७ यापुढ ल जेवढे अज ा  होतील या  परदेशातील उ च िश ण 

घेणा-या युवंतीना अथसहा य  मंजूर कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७१      वषय मांक - १३ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – जलिनःसारण 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१२४९/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/3/2016-17 अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग .२९ इं ायणीनगर म ये मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी 
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M/s.SANJAY CONTRACTOR िन.र. .22,49,938/- (अ र  र. . बावीस लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे अडतीस फ ) पे ा 13.89% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .20,34,293/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.  या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला 
असुन आदेश  देणेत आले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७२      वषय मांक - १४ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१२४८/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.1/15/2016-17 अ वये आकुड  मैलाशु करण 
क ांतगत भाग ं .२२ दळवीनगर, राजनगर अंतगत जलिन:सारण निलका टाकणेकामी  M/S.ASHOK 

CONSTRUCTION   िन.र. .14,99,864/- (अ र  र. .चौदा लाख न या णव हजार आठशे चौस  पये 
फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,96,891/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत 
आले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७३      वषय मांक - १५ 
दनांक – २९/११/२०१६      वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१२४७/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.1/20/2016-17 अ वये िचखली मैलाशु दकरण 
क ातगत भाग .४ कृ णानगर व पेठ .१८, २०, पूणानगर, िशवतेजनगर प रसरात आव यकतेनुसार 
भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/S. ASHOK CONSTRUCTION िन.र. .22,49,300/- (अ र  र. . 
बावीस लाख एकोणप नास हजार तीनशे फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .19,83,883/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीकदराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर करारनामा 
करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६७४      वषय मांक - १६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – जलिनःसारण  
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .जिन/२/का व/१२४०/१६ द.२८/१०/२०१६ 
  मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.1/13/2016-17 अ वये च-होली व िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली मधील राह ले या ठकाणी व िनयोजीत ड .पी. 
र या या कडेने आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी  M/s.BAHIRAT 

BROTHERS िन.र. .22,49,868/- (अ र  र. .बावीस लाख एकुणप नस हजार आठशे अडूस  पये 
फ )  पे ा २८.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .16,88,852/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत 
आले अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७५      वषय मांक - १७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/110/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण 
भाग .१३ मधील व वध र यांवर वकास कामांमुळे िनमाण झाले या चरांचे मजबुतीकरण व 

डांबर करण करणेकामी म.े ली सी क शन ा.िल. िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळ स हजार आठशे शहा नव   फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,11,764/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६७६      वषय मांक - १८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/159/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील मोरेव ती येथे डांबर  र यांची अक मत व तातड ची  दु तीची कामे करणेकामी 
मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .22,40,857/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार 
आठशे स ाव न फ ) पे ा 10.04% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,16,669/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७७      वषय मांक - १९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४४९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/116/2016-2017 अ वये भाग .१ पीनगर 
म ये डांबर  र यांची अक मत व तातड ची  दु तीची काम े करणेकामी म.ेएच.सी. कटार या 
िन.र. .22,39,932/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे ब ीस फ ) पे ा 10.20% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,12,032/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६७८      वषय मांक - २० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०१/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/111/2016-2017 अ वये भाग .९ 
संभाजीनगर मधील डांबर  र ते व करकोळ दु तीची अ याव यक कामे करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
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इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .22,40,864/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे चौस  फ ) 
पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,15,264/- पयत काम क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक - १८६७९      वषय मांक - २१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४०२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/25/2016-2017 अ वये भाग .९ संभाजीनगर 
येथे  व वध सेवा वा हनी या खराब झालेले र ते दु त करणेकामी म.े ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) 
ा.िल. िन.र. .22,40,815/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे पंधरा फ ) पे ा 10.07% कमी 

या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,15,923/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

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

ठराव मांक - १८६८०      वषय मांक - २२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९५/१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/138/2016-2017 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर  अंतगत सोसायट ची डांबर  र यांची कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क शन 
ा.िल. िन.र. .22,40,320/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार तीनशे वीस फ ) पे ा 10.07% 

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,15,456/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६८१      वषय मांक - २३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४००/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/73/2016-2017 अ वये भाग .९ मधील साई 
गाडन पर सरातील र यांचे डांबर करण करणे.कामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. 
िन.र. .14,00,384/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 10.07% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,22,334/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

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

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

ठराव मांक - १८६८२      वषय मांक - २४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/102/2016-2017 अ वये भाग .४ कृ णानगर 
मिधल िशवतेजनगर येथील अंतगत सोसायट ची डांबर  र यांची कामे करणेकामी मे.अजवाणी 
इ ा. ा.िल. िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 
10.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,12,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६८३      वषय मांक - २५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/78/2016-2017 अ वये भाग .९ मधील शाहू 
गाडन व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा.(इं) ा.िल. 
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िन.र. .14,00,384/- (अ र  र. .चौदा लाख तीनशे चौ-याऐंशी फ ) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .13,21,892/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६८४      वषय मांक - २६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४८८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/137/2016-2017 अ वये भाग .४ मधील सी 
ड  सी १ पर सरातील अंतगत र याचे डांबर  करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. 
िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 10.40% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .13,17,647/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

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

-------- 
ठराव मांक - १८६८५      वषय मांक - २७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९२/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/124/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली 
येथील पाट लनगर पर सरातील अंतगत र यांच े डांबर करण करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी 
क शन ा.िल. िन.र. .14,00,537/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदतीस फ ) पे ा 10.11% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,21,890/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६८६      वषय मांक - २८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४७८/१६ द.१५/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/166/2016-2017 अ वये िनगड  गावठाण भाग 
.१३ मधील ीकृ ण लगत या र यांच ेखड करण व डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 13.00% कमी या ठेकेदाराकडून 

िन वदा मंजूर दराने र. .12,79,412/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६८७      वषय मांक - २९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९९/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/152/2016-2017 अ वये भाग .९ संभाजीनगर 
पर सरातील र यांचे खड  मु मीकरण व BBM  प दतीने र याचे कामे करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा.(इं) ा.िल. िन.र. .14,00,467/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे सदुस  फ ) पे ा 10.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,21,971/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६८८      वषय मांक - ३० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४८७/१६ द.१५/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/1/2016-2017 अ वये भाग .३ िचखली येथील 
धमराजनगर बघव ती येथील  अंतगत र यांच ेडांबर करण करणेकामी म.ेलोणावळा क शन कं. 
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िन.र. .14,00,537/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सदतीस  फ ) पे ा 10.25% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .13,19,831/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच े अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६८९      वषय मांक - ३१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/४३६/१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/68/2016-2017 अ वये भाग .१ तळवडे 
मधील राजा िशवछ पती हाय कुल चा रोड सर वती हौ. सोसा. मधील िशवशंभो हौ. सोसायट  र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .22,40,857/- (अ र  र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार आठशे स ाव न फ ) पे ा 10.15% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,14,081/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

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

ठराव मांक - १८६९०      वषय मांक - ३२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/20/2016-2017 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
म ये डांबर  र यांची  अक मत व तातड ची  दु तीची कामे करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी 
क शन ा.िल. िन.र. .22,40,320/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार तीनशे वीस फ ) पे ा 
10.12% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,14,280/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८६९१      वषय मांक - ३३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य फ मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९३/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/74/2016-2017 अ वये भाग .२ वेणीनगर 
अंतगत हे ेवाड  येथील टाँवरलाईन र ता व इतर उवर त भागात हाँटमी स प तीने ड़ांबर करण 
करणेकामी म.ेमोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. िन.र. .22,39,631/- (अ र  र. .बावीस लाख 

एकोणचाळ स हजार सहाशे एकतीस फ ) पे ा 10.09% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,14,335/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

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

ठराव मांक - १८६९२      वषय मांक - ३४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४८५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/33/2016-2017 अ वये भाग .६२ 
कासारवाड , कंुदननगर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.सवई िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख  फ ) पे ा 26.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,65,500/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६९३      वषय मांक - ३५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४७६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/1/2016-2017 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील यशवंत चौक प रसरातील र यांच े डांबर करण करणेकामी म.े ली सी 
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क शन ा.िल. िन.र. .22,47,260/- (अ र  र. .बावीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे साठ फ ) 
पे ा 10.25% कमीया ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .21,17,762/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील 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/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८६९४      वषय मांक - ३६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/४८६/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/70/2016-2017 अ वये भाग .३८ नेह नगर 
येथील टे कोकडे कडे जाणा-या र या या बाजूने नवीन पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणेकामी 
मे.एस.बी.सवई िन.र. .14,98,783/- (अ र  र. .चौदा लाख अ ठया नव हजार सातशे याऐंशी फ ) 
पे ा 26.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,56,686/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६९५     वषय मांक - ३७ 
दनांक –२९/११/२०१६     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र    अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-२/का व/११७२/२०१६  
 द.०४/११/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये  पी.जी. इ ट युट कर ता दरमहा शासक य 
वेतन ेणी नुसार हंगामी व पात (३६४ दवस) कालावधीकर ता वतमानप ात जा हरात देऊन 
मुलाखती/लेखी प र ा घेवुन तावात नमुद पदे(६) भरणेस शासक य वेतन ेणीनुसार वेतन अदा 
करणेस व जर आव यक तेवढे उमेदवार न िमळा यास पुढ ल हंगामी व पात (३६४ 
दवस) कालावधीकर ता सदर पदासाठ  Walk in interview ने भरणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६९६      वषय मांक - ३८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/५५६/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा हती व जनसंपक वभागाकड ल सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये िस द  या 
लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली होती द.२८/१०/२०१६ अखेर सदर 
लेखािशषावर र. .१,००,०००/- इतक  र कम िश लक आहे. थाप य, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण व 
इतर वभागाकड ल लं बत जा हरात बलांची सं या जा त असून यासाठ  र. .३०,००,०००/- इतक  
तरतूद आव यक आहे. सदरची र कम थायी अ थापना, बोनस तथा सानु ह अनुदान, समारंभीय खच 
या लेखािशषावर ल अनु मे र कम पये २७,५५,००० + १,४५,००० + १,००,००० अशी एकूण 
र. .३०,००,०००/- “ िस द ” या लेखािशषावर वग करणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
१०३ व अनुसुची करण ७ मधील २ (२) (ब) नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६९७      वषय मांक - ३९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं४/का व/५५७/२०१६ द.४/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा हती व जनसंपक वभागाकड ल सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये िस द  या 
लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली होती. द.२८/१०/२०१६ अखेर सदर 
लेखािशषावर र. .१,००,०००/- इतक  र कम िश लक आहे. थाप य, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण व 
इतर वभागाकड ल लं बत  जा हरात बलांची सं या जा त असून यासाठ  र. .५०,००,०००/- इतक  
तरतूद आव यक अहे सदरची र कम नागरव ती वकास वभागाकड ल “अंत वधीसाठ  आिथक मदत” 

या लेखािशषातून र कम पये ५०,००,०००/- “ िस द ” या लेखािशषावर वग करणेस महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ व अनुसुची करण ७ मधील २ (२) (ब) नुसार मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८६९८      वषय मांक - ४० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४९/१६ द.३/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .71 अ वये भाग .३२ सँ ड वक कॉलनीम ये चबर समपातळ त उचलण,े फुटपाथ दु ती, 
राडारोडा उचलणेकामी मे.अंकुश द ु िशंदे िन वदा र कम .6,99,906/- (अ र  र. .सहा लाख 
न या णव हजार नऊशे सहा फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८६९९      वषय मांक - ४१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६५०/१६ द.३/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .14 अ वये भाग .३२ सँड वक कॉलनीम ये करकोळ दु ती व देखभाल करणेकामी मे.अंकुश 
द ु िशंदे िन वदा र कम .6,30,091/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार ए या णव फ ) पे ा 
10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८७००      वषय मांक - ४२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४१/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .48 अ वये भाग .३१ दघी मधील परांडे आळ  भागात कॉ ं ट पे ह ंग व पे ह ंग लॉक र ते 
तयार करणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस िन वदा र कम .8,99,159/- (अ र  र. .आठ न या णव 
हजार एकशे एकोणसाठ फ ) पे ा 5.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८७०१      वषय मांक - ४३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४६/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .76 अ वये भाग .२९ इं ायणीनगर से.नं.१ व २ म ये र यांची दु ती करणकेामी मे. 
ड .पी.बाबर िन वदा र कम .6,30,251/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे ए काव ण फ ) 
पे ा 17.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१८७०२      वषय मांक - ४४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४५/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .67 अ वये भाग .३१ दघी म ये रोड फिनचर ची कामे करणेकामी मे.योगेश एंटर ायजेस 
िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 5.00% कमी 
या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८७०३      वषय मांक - ४५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४४/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .70 अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये करकोळ दु ती व देखभालीचे काम करणेकामी 
मे.ड  ड  कं शन िन वदा र कम .6,30,251/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे 
ए काव ण फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८७०४      वषय मांक - ४६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४३/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .75 अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये थाप य वषय कामाचे सुधारणा करणेमे.ड  ड  
क शन िन वदा र कम .6,66,625/- (अ र  र. .सहा लाख सहास  हजार सहाशे पंचवीस फ ) 
पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक -१८७०५      वषय मांक - ४७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४२/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .34 
अ वये भाग .३१, दघी मधील व वध ठकाणचे ेनेज व इतर चबर र या या समपातळ त 
घेणे.मे.बानु आ य एंटर ायजेस िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
चौस  फ ) पे ा 24.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८७०६      वषय मांक - ४८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६५१/१६ द.०४/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .55 अ वये भाग .३२ सँ ड वक कॉलनीम ये रोड फिनचरची कामे करणेकामी मे.अंकुश द ु 
िशंदे िन वदा र कम .6,99,892/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार आठशे या णव फ ) 
पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८७०७      वषय मांक - ४९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/५०४/१६ द.०४/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .10 अ वये भाग .३१ दघी म ये प म भागात पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी नागे र 
क शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 
16.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७०८      वषय मांक - ५० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/५०६/१६ द.०४/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .1 

अ वये मोशी . .६ येथे राडारोडा उचलणेकामी मे. ी नागे र कं शन िन वदा र कम 
.7,06,532/- (अ र  र. .सात लाख सहा हजार पाचशे ब ीस फ ) पे ा 18.00% कमी या ठेकेदारास 

कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक - १८७०९      वषय मांक - ५१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४७/१६ द.०४/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील अ. .68 
अ वये . .३० च पाणी वसाहत म ये मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे.लाल दप 
कं शन िन वदा र कम .7,00,280/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐशंी फ ) पे ा 2% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक -१८७१०      वषय मांक - ५२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – इ े ीय कायालय 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/६/का व/६४८/१६ द.०४/११/२०१६ 
  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 मधील 
अ. .56 अ वये भाग .३२ सँड वक कॉलनी इ याद  ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अंकुश द ु िशंदे िन वदा र कम .6,99,971/- (अ र  र. .सहा लाख न या णव हजार नऊशे 
ए काह र फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याच े

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

-------- 
ठराव मांक -१८७११      वषय मांक - ५३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु०६/का व/१७९४/२०१६ द.३/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .६/१/२०१६-१७ चे शु प क .१ ची जा हरात 
दै.लोकमत (रा य पातळ वर), दै.लोकस ा (रा य पातळ वर) व दै.इं डयन ए स ेस (रा ीय पातळ वर) 
वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले होती. सदर जा हर तीस जा तीत जा त िस  िमळणे या 
ीने वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. सदरची जा हरात वशेष रोटेशन घेऊन िस  केलेली 

अस याने व तीनह  वृ प ांनी तुत जा हरात द.०४/०८/२०१६ रोजी या अंकात ४० चौ.से.मी. 
एव या कमीतकमी या ीम ये िस  केलेने जनता संपक वभागाकड ल प रप क 
.माजसं/५/का व/१३५६/२०१६, द.२६/०७/२०१६ अ वये ४० चौ.से.मी. पयतचे बल दै.लोकमत, 

दै.लोकस ा व दै.इं डयन ए स ेस यांना अदा करणे आव यक आहे  तर  वर ल माणे दै.लोकमत यांना 
र. .६४,०००/- व  दै.लोकस ा व दै.इं डयन ए स ेस  यांचे एक ीत बल र. .१,२०,०००/- असे तीनह  
वृ प ांचा एक त जा हरात खच (६४,०००/- + १,२०,०००/-) = र. .१,८४,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख चौ-याऐंशी हजार फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७१२      वषय मांक - ५४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु०६/का व/१७९३/२०१६ द.०३/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .५/८१/२०१६-१७ ची जा हरात दै.पु यनगर , 
दै. हंदु तान टाई स व दै. बझनेस टँ डड  रोटेशन ारे िस  करणेत आलेले होती सदरची जा हरात 
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तीनह  वृ प ांनी द.१६/०७/२०१६ रोजी या अंकात ८९६ चौ.से.मी. एव या कमीतकमी या ीम ये 
िस  केलेने जनतासंपक वभागाकड ल प रप क .माजसं/५/का व/ १३५६/२०१६, 

द.२६/०७/२०१६ अ वये ८९६ चौ.से.मी. पयतचे बल दै.पु यनगर , दै. हंदु तान टाई स व दै. बझनेस 
टँ डड यांना अदा करणे आव यक आहे तर  वर ल माणे दै.पु यनगर  यांना र. .७,६१,६००/- 

(र. .सात लाख एकस  हजार सहाश े फ ) व  दै. हंद ु तान टाई स यांना र. .१७,०२,४००/- 
(र. .सतरा  लाख दोन हजार चारश े फ ) व दै. बझनेस टँ डड यांना र. .६७,२००/- (र. .सदुस   

हजार दोनश े फ ) अदा करणेस मा यता  देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक -१८७१३      वषय मांक - ५५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य क मु यालय 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/क-मु य/३८८/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/100/2016-17 अ वये सन २६-१७ साठ  भाग 
.३८ नेह नगर येथील मनपा शाळेची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीकृपा ए टर ायझेस 

िन.र. .14,99,583/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा 23.50% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,04,540/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७१४      वषय मांक - ५६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०१/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११७/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
र यांची दु ती हॉटिम स डांबर कऱण प तीने करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.२५% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१०,५५,७११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७१५      वषय मांक - ५७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य  
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०२/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७५/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ म ये 
दळवीनगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. 
िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे साठ फ ) पे ा १०.२४% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१४,५१,२८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

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

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

ठराव मांक - १८७१६      वषय मांक - ५८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०३/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८७/२०१६-१७ अ वये िचंचवड येथील 

ेमलोक भागातील ख डे चेस हॉटिम स प तीने भरणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. 
िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.२६% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५५,५९३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७१७      वषय मांक - ५९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०४/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३६/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ म ये 
कामदा हौिसंग सोसायट  प रसरात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन 
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कं. िन.र. .१३,९३,१३०/- (अ र  र. .तेरा लाख या नव हजार एकशे तीस फ ) पे ा १०.२२% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,१३,२९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७१८      वषय मांक - ६० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०५/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .२१ म ये 
इं दरानगर भागात हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा क शन कं. 
िन.र. .१५,३८,५७१/- (अ र  र. .पंधरा लाख अडतीस हजार पाचशे एकाह र फ ) पे ा १०.२०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५०,७१९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -१८७१९      वषय मांक - ६१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०६/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५८/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
गुजरनगर, ल मणनगर व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा 
क शन कं. िन.र. .१६,७९,९०१/- (अ र  र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे एक फ ) पे ा 
१०.२८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८२,५६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७२०      वषय मांक - ६२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०७/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९१/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
मातो ी हॉ पटल,गुजर नगर व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.लोणावळा क शन कं. िन.र. .१६,८०,४३१/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार चारशे एकतीस 
फ ) पे ा १०.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१५,८३,९४९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२१      वषय मांक - ६३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०८/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१२१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
रघु माऊली गाडन व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डाबर करण करणेकामी 
मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या नव हजार 
ए काह र फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५८,९९८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२२      वषय मांक - ६४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४०९/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५०/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
साईराम कॉलनी, िशवतेज कॉलनी इतर भागात र यांची दु ती हॉटिम स डांबर करण प तीने 
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करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .१२,५९,९७६/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ 
हजार नऊशे शहा र फ ) पे ा १०.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,८९,७५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 

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

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

ठराव मांक - १८७२३      वषय मांक - ६५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१०/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५३/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये यू 
इं लश कूल ते रे वे लाइन पयतचा र ता व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख  न या नव 

हजार ए काह र फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५८,९९८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२४      वषय मांक - ६६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१२/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२७/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
िसधधूनगर व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा 
१०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२३,५८,९९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७२५      वषय मांक - ६७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१३/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०/२०१६-१७ अ वये . .२० म ये मनपा 
दवाखा या पासून रे वे लाइन पय तचा र ता व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने 
डाबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख 
न या नव हजार ए काह र फ ) पे ा १०.११% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .२३,५८,७३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२६      वषय मांक - ६८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१४/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/०६/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ केशवनगर 
म ये आव यक या ठकाणी हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा. ा.िल. िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे साठ फ ) 
पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५४,१९८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२७      वषय मांक - ६९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१५/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२२/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
पवनानगर, हर ओम कॉलनी व इतर प रसरात र यांची दु ती हॉटिम स डांबर करण प तीने 
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करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .१०,५७,४७५/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२८      वषय मांक - ७० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१६/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०१/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
सोपानबाग कॉलनी, मुंजोबा कॉलनी व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तींने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .२४,९९,०७१/- (अ र  र. .चोवीस लाख न या नव 
हजार ए काह र फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२३,५८,९९८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७२९      वषय मांक - ७१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१७/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२१/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ 

तानाजीनगर दशननगर  राज पाक इ. भागातील ख डे चेस हॉटिम स प तींनीने बुज वणेकामी (सन 
२०१६-१७ साठ ) मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. िन.र. .१२,५९,६६९/- (अ र  र. .बारा लाख 
एकोणसाठ हजार सहाशे एकोणस र फ ) पे ा १०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,८९,०६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७३०      वषय मांक - ७२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१८/१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७६/२०१६-१७ अ वये भाग .२० म ये 
उवर त िशवनगर  भागात र यांची दु ती हॉटिम स डांबर करण प तीने करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा. ा.िल. िन.र. .१२,५९,९७६/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार नऊशे शहा र फ ) पे ा 
१०.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,८९,३५४/- पयत काम क न घेणसे तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३१      वषय मांक - ७३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०५/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/६०/१६-१७ भाग .४४ पंपर  अशोक 
िथएटर येथील शिन मंद र प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.ली. िन.र. .२०,८५,९४१/- (अ र  र. .वीस लाख पं याऐंशी हजार नऊशे ए केचाऴ स 
फ ) पे ा १०.०५% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,७०,११९/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३२      वषय मांक - ७४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०६/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/७३/१६-१७ भाग .६ मोशी येथील व वध 
ठकाणचे चरांची वडांबर  र यांची दु ती करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
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िन.र. .२१,०६,५६०/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहा हजार पाचशे साठ फ ) पे ा १०.०६% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८९,३७२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३३      वषय मांक - ७५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०७/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/४३/१६-१७ मोशी . .६ देहुफाटा 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण कऱणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. िन.र. .२१,६९,१२१/- (अ र  र. .एकवीस लाख एकोणस र हजार एकशे एकवीस फ ) पे ा 

१०.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,४७,०८६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३४      वषय मांक - ७६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०१/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/२३/१६-१७ भाग .५४ पंपळे िनलख 
गावठाण व क पटेव ती येथील मशानभूमीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. व णु वठोबा 
नराळे िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोऴा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र फ ) पे ा २१.९९% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,७६,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७३५      वषय मांक - ७७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०२/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९१/१६-१७ भाग .४४ पंपर  अशोक 
िथएटर येथील संत कंवरराम मंद र प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.ली. िन.र. .२०,९३,०२०/- (अ र  र. . वीस लाख या णव हजार वीस फ ) पे ा 
१०.०९% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,७५,९२६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३६      वषय मांक - ७८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०३/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/१/१६-१७ भाग .६ मोशी धायरकरवाड , 

डुडुळगाव येथे  हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
िन.र. .२२,४२,४१४/- (अ र  र. . बावीस लाख बेचाळ स हजार चारशे चौदा फ ) पे ा १०.०७% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,१७,४३३/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

ठराव मांक - १८७३७      वषय मांक - ७९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०४/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४९/१६-१७ . .३३ गवळ नगर मधील खंडोबा 
मंद र ते िनलम हॉटेल र याचे डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. 
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िन.र. .७,७७,२९१/- (अ र  र. .सात लाख स याह र हजार दोनशे ए या णव फ ) पे ा १०.१३% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३३,४७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३८      वषय मांक - ८० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०८/१६ द.७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/४९/१६-१७ भाग .५७ पंपळे गुरव येथे 
म हलांसाठ  व पु षां कर ता व छतागृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.राहूल 
क कशन िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चैतीस हजार दोनशे सदुस  फ ) पे ा 
११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,८१,३७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७३९      वषय मांक - ८१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९०९/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/८७/१६-१७ भाग .४४ पंपर  येथील 
बालगोपाळ शाळा व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.ली. िन.र. .२०,८९,०५१/- (अ र  र. .वीस लाख एकोणन वद हजार ए काव न फ ) पे ा १०.०७% 

कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,७२,६१८/- 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 याच ेअवलोकन 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७४०      वषय मांक - ८२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९१२/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/९४/१६-१७ भाग .४४ पंपर  अशोक 
िथएटर येथील शा ीगाडन प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.ली. िन.र. .२१,००,३१६/- (अ र  र. .एकवीस लाख तीनशे सोऴा फ ) पे ा १०.०४% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८३,९१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

ठराव मांक -१८७४१      वषय मांक - ८३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९११/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/४८/१६-१७ भाग .५५ पंपळे सौदागर 
येथील व वध मनपा शाळा, सां कृतीक क े, यायामशाळा, दवाखाना इमारतीं चीरंगरंगोट , देखभाल व 
दु तीची कामे करणकेामी (सन२०१६-१७ कर ता) म.ेसाईराज क शन िन.र. .११,२०,२००/- (अ र  
र. .अकरा लाख  वीस हजार दोनश ेफ ) पे ा २०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े 

र. .९,४०,९६८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७४२      वषय मांक - ८४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९१४/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०९/१६-१७ भाग .४६ मधील मनपा 
संडास, मुता-या व व वध मनपा इमारतींची थाप य वषयक काम ेकरणेकामी मे.ड .एम. एंटर ायजेस 
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िन.र. .७,००,२७९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐकोणऐंशी फ ) पे ा १८.००% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,०२,९४०/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७४३      वषय मांक - ८५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९१०/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/५२/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती येथील 
संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जयगणेश 
एंटर ायजेस गणेश काळे िन.र. .११,२०,२८०/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे ऐंशी 
फ ) पे ा २१.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,२९,२७२/-पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७४४      वषय मांक - ८६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९१५/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/७९/१६-१७ भाग .४४ पंपर  येथील 
बालगोपाळ शाळा व प रसरातील पे ह ंग लॉक वषयक व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .१०,९८,९९९/- (अ र  र. .दहा लाख अ या णव हजार नऊश े
न या णव फ ) पे ा १०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,३८,५५४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८७४५      वषय मांक - ८७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/९१३/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/१३/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  येथील 
संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायजेस 
िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे अ ठेचाऴ स फ ) पे ा १४.४०% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१०,०७,०५८/-पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

ठराव मांक - १८७४६     वषय मांक - ८८ 
दनांक –२९/११/२०१६     वभाग – म यवत  सा ह य भांडार(वै ) 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे    अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/२/का व/४६५/१६ द.५/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड मनपा या सव णालयांम ये जननी िशशु सुर ा योजना अंतगत सुती 
झाले या मातांना मे. वािलट  केटरस यांचेकडून ित ण ित दन र. .१००/- या दराने पाच वष 
कालावधीसाठ  करारनामा क न आहार पुर वणेस येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७४७      वषय मांक - ८९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४१९/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२९/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
र यांची दु ती हॉटिम स डांबर कऱण प तीने करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. 
िन.र. .११,२०,२६६/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा १०.११% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५७,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच े

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

-------- 
ठराव मांक - १८७४८      वषय मांक - ९० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.नारायण ब हरवाडे     अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२०/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३५/२०१६-१७ अ वये भाग .४२ भाटनगर 
प रसरातील ख डे चेस हॉटिम स प तींनीने बुज वणेकामी मे. मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.िल. िन.र. .१२,५९,६६९/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणसाठ हजार सहाशे एकोणस र फ ) पे ा 

१०.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .११,८८,८००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतीलअट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७४९      वषय मांक - ९१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२१/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३९/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
िमक कॉलनी, मोरे र कॉलनी व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी 

मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
एकोणचाळ स हजार आठशे साठ फ ) पे ा १०.०८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,५३,८७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८७५०      वषय मांक - ९२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२२/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४९/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ पुनावळे 
व ताथवडे प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.िल. िन.र. .१८,२०,७२०/- (अ र  र. .अठरा लाख वीस हजार सातशे वीस फ ) पे ा 
१०.०७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,१९,२४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

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

ठराव मांक - १८७५१      वषय मांक - ९३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२३/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५२/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
स.नं.२२ व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.िल. िन.र. .१६,८०,४८३/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार चारशे याऐंशी फ ) 
पे ा १०.१३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८५,७६३/- पयत काम क न घेणेस 

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

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

ठराव मांक - १८७५२      वषय मांक - ९४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२४/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०९/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
द नगर व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
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क शन ा.िल. िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार आठशे साठ 
फ ) पे ा १०.१३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५३,०६६/- पयत काम क न 

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

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

ठराव मांक - १८७५३      वषय मांक - ९५ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२५/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११०/२०१६-१७ अ वये भाग .५१ म ये 
गणेश नगर व इतर भागात बीएम व बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क शन ा.िल. िन.र. .१५,३९,७३२/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार सातशे ब ीस 
फ ) पे ा १०.०८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५३,७५३/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७५४      वषय मांक - ९६ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/४२६/१६ द.७/११/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११३/२०१६-१७ अ वये भाग .५० म ये 
ांितवीरनगर व इतर प रसरात बीएम आ ण बीसी प तीने डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल 

मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .१५,३९,८६०/- (अ र  र. .पंधरा लाख एकोणचाळ स हजार 
आठशे साठ फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५४,१९८/- पयत 
काम क न घेणे  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १८७५५      वषय मांक - ९७ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं५/का व/३४१/२०१६ द.२९/१०/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.१९/०७/२०१६ ते द.०२/१०/२०१६ चे दर यान 
अनिधकृत बांधकाम अित मण कारवाई कामकाज, िनवडणूक वभागाचे कामकाज, मतदार न दणी 
कामकाज, व छ भारत अिभयान, रा य तर य वाद- ववाद पधच े हड ओ शुट ंग, नागपंचमी उ सव 
कामकाज, घरकुल सोडत कामाकाज, मनपा व वध सद य सिमती िनवड इ. संदभाचे हड ओ शु टंग 
कर यात आलेले आहे. हड ओ शु टंगचे काम मे. दशन ड जटल हड ओ ाफ , सांगवी पुणे-२७ 

यां याकडून मा. थायी सिमतीने ठराव .१६६४५, द.०५/०७/२०१६चे मा य दरानुसार क न घे यात 
आलेले आहे. याकर ता र. .८७,३००/- (अ र  र. .स याऐंशी हजार तीनशे फ ) इतका खच आला 
असून यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७५६      वषय मांक - ९८ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – मा हती व जनसंपक 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजस/ं२/का व/२६९/२०१६ द.८/११/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा साविञक िनवडणूक २०१७ या अनुषंगाने द.०३/११/२०१६ रोजी ा प भाग 
रचने या ा  झाले या आ ेप/हरकती/सूचना सुनावणी कामकाजाक रता मा. ी.सीताराम कंुटे, धान 
सिचव, उ च व तंञ िश ण वभाग, महारा  शासन यांची िनयु  कर य़ात आली होती. यावेळ  
यांच े िनवास, भोजन, ना ा व चहापान यव थेवर एकूण खच र. .३०,९४९/-(अ र  र. .तीस हजार 
नऊशे एकोणप नास फ ) थेट प दतीने झाले या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७५७      वषय मांक - ९९ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२२०/१६ द.१५/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .४१  अ वये 
भाग .९ संभाजीनगर येथील बड हॅली उ ान व इतर उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी 

मे  युिनक ेडस  िन.र. .११,२०,४२८/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस  हजार  चारशे अ ठावीस फ ) 

पे ा १८.९६%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५३,३९५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
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केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने  याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७५८      वषय मांक - १०० 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२१५/१६ द.१४/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३०  

अ वये भाग .३९ मधील उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे के सी आर क शन 
िनवीदा र. .२२,४०,५७९/- (अ र  र. .वीस लाख चाळ स हजार पाचशे एकोणऐंशी फ ) पे ा 
२०.००% कमी या ठेकेदाराकडून या िन वदा मंजूर दराने र. .१८,८२,०८६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७५९      वषय मांक - १०१ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२२७/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१९ 
अ वये   भाग .२६ व . .२७ मधील  उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे भालेराव 
क शन िन.र. .११,१९,८९२/- (िन.र. .अकरा लाख एकोणीस हजार आठशे या नव फ /-) पे ा 
१६.५०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,८१,८६५/- 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 येकं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक - १८७६०      वषय मांक - १०२ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य  
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२२४/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम .१७ 
अ वये  भाग .१७ मधील माऊली उ ान व इतर उ ानातील थाप य वषयक कामे करणेकामी  
मे.म हार इ ा. & गाडन स हसेस िन.र. .११,२०,०४७/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 
स ेचाळ स फ ) पे ा १५.१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,५०,९२५/- पयत 

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

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

ठराव मांक - १८७६१      वषय मांक - १०३ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – थाप य 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/उ ान/का व/२२५/१६ द.१७/१०/२०१६ 
  मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३३ अ वये 

भाग .२८ मधील वा तू उ ोग येथील वरंगुळा क ाची दु ती व रंगरंगोट ची  कामे करणेकामी 
मे.िस द वनायक ुप  िन.र. .११,१२,४८९/- (अ र  र. .अकरा लाख बारा हजार चारशे एकोण न वद 
फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२७,९४०/-  पयत काम क न 
 घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक  दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 
घेणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - १८७६२      वषय मांक - १०४ 
दनांक –२९/११/२०१६      वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.स वता साळंुके     अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/१२०८/२०१६ द.१०/११/२०१६ 
 नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 

अजानुसार तावा सोबतचे प  'अ' म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 

    (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/११५/२०१६ 
दनांक - ०१/१२/२०१६ 
 

                                                

                                                           
 नगरसिचव   

                             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


