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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१७५०/२०१६ 
दनांक – २७/१०/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - ०२/११/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

०२/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू, 

                                                                                 
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – २४९ 
 

 
दनांक -  ०२/११/२०१६                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
०२/११/२०१६ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

                         ---------- 
 
वषय .१)  मनपा या वायसीएम णालयातील HBOT मशीन दु त करणेकामी आव यक 

लागणा-या पेअर पाटसचा पुरवठा क न दु त करणेकामी मे.मनाली यांनी सादर 
केले या कोटेशनमधील कमी क न दले या र. .७,१७,५००/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१८/२०१६-१७ मनपाचे िनगड  
उ डाणपुला खालील सुशोिभकरण करणे दोन म हने देखभाल करणे व संत 
तुकारामनगर येथील उ ानासाठ  पोयटा माती पुर वणे व  पसर वणे कर ता मे.अथव 
वय. औ ोिगक सेवा सह. सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर 

र. .१,९९,०४७/- (अ र  र. .एक लाख न या नव हजार स ेचाळ स फ ) 

अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% ने कमी र. .१,९७,०५६/-या दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/६०२/२०१६  द.२९/०९/२०१६ 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .३)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .१९/२०१६-१७  मनपाचे ड े ीय 

कायालयातील व वध र ते म यदुभाजक व चौक सुशोिभकरण  करणेकामी मे.अथव 
वय. औ ोिगक सेवा सह.सं था मया यांचे कोटेशन नोट स अंदाजप कय दर 

र. .१,९९,९०६/- (अ र  र. . एक लाख न या नव हजार नऊशे सहा फ ) 

अंदाजपञ कय दरापे ा ०१.००% ने कमी र. .१,९७,९०७/- या दराचे कोटेशन 
वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/६/का व/६०४/२०१६  द.२९/०९/२०१६ 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .४)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .10/2016-17 कर ता तावात नमुद 

प रिश  अ म ये नमुद के या माणे मनपाचे उ ान वभागासाठ  आव यक 
असलेले संगणक संच व ंटर सा ह यखरेद  करणेबाबत मे.इंदु इ फोटेक सोलुशन 

कोटेशन नोट स र. .1,63,923/- (अ र  र. . एक लाख ेस  हजार नवशे तेवीस 
फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा 10.41% ने कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून 
आदेश उदयान/6/का व/549/2016 द.04/10/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .13/2016-17 कर ता  मनपाचे नानी 
पाक मासुळकर कॉलनी उ ानाम ये  एफ.आर.पी. ा याची ितकृती पुरवठा करणे  व 
बस वणे कर ता मे.ए.एफ.जी.फायबर लास कोटेशन नोट स र. .1,99,595/- (अ र  

र. .एक लाख न यानव  हजार पाचशे पं यानव  फ ) अंदाजपञ कय दराचे 
कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश उदयान/4/का व/470/2016 द.5/10/2016 

अ वये कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१९/२०१६-१७ अ वये अ भागात 
व वध काय मांक रता व िनवडणुक वषयक कामांक रता मंडप यव था करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी M/S. SAYALI VIJAY PAYGUDE िन.र. . 
४४,८१,७६४/- (अ र र. .च वेचाळ स लाख ए कयाऐंशी हजार सातशे चौस  फ ) 

पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  ४१,४१.१५०/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४५/२०१६-१७ अ वये भाग . २६ 
म ये डा वषयक कामे करणेकामी M/S.C.N.GAIKWAD िन.र. .२९,०६,०७८/-

(अ र  र. . एकोणितस लाख सहा हजार अ याह र फ ) पे ा १३.५२% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२६,३८,८३५/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
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फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/१०/२०१६-१७ अ वये भाग .२४ 
मधील ा.रामकृ ण मोरे े ागृह येथील द नगर १२ मी सी.ड . वकची उवर त कामे 
करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर िन.र. .३३,२२,५१७/- (अ र  र. .तेहतीस लाख 
बावीस हजार पाचशे सतरा फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने र. .२९,६५,३४६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९)  यशवंतराव च हाण मृित णालयामधील एक त मानधनावर ३ म ह यासाठ  
र ज ार-१९ व हाऊसमन-४२ या पदांना व स ा कायरत असणा-या र ज ार व 
हाऊसमन यांना व  र  पदांना वशेष बाब हणून द.०६/११/२०१६ रोजी १ दवस 
सेवा खंड त क न द.०७/११/२०१६ पासुन द. ०५/०२/२०१७ पयत पुढे ३ 
म ह या या कालावधीसाठ  मुदतवाढ व Walk In Interview ला मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने जग ु  महष  बा मक  जयंती महो सवा 
अंतगत शिनवार द.१५/१०/२०१६ व र ववार द.१६/१०/२०१६ रोजी जग ु  महष  
बा मक  जयंती महो सवा िनिम  रामलीला, भजन सं या, आक ा, संबंिधतांचे 
मानधन, ले स व बॅनर, मृितिच ह व भोजन, चहापान, यव था इ. काय मांचे 
आयोजन कर यात आलेले आहे. सदर काय मासाठ  अंदाजे र. .१,९३,५००/- 
(अ र  र. . एक लाख या नव हजार पाचशे फ ) थेट प दतीने अपे ीत खचास 
अथवा य  खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/४-२०१६-१७ पंपळे गुरव येथे बस 

टिमनल बांधणेकामी म.े ल सी क शन ा.िल. िन.र. .३,१२,२४,९५६/- 
(अ र  र. . तीन कोट  बारा लाख चौवीस हजार नऊशे छप न फ ) पे ा 
८.१२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,०१,२३,९६४/- पयत काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/१४/२०१६-१७  मधील अ. .१३ 
अ वये  जल े  .बी/१ अंतगत न याने वकिसत होणा-या ड .पी.रोडवर 

 जलवा हनी टाकणेकामी  मे. यािसन क शन िन वदा र कम .२८,०१,०६३/- 
(अ र  र. .अ ठावीस  लाख एक हजार ेस  फ ) पे ा १६.११% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,६७,३०२/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/१४/२०१६-१७  मधील अ. .९ अ वये  

जल े  .बी/१ अंतगत न याने वकिसतहोणा-या मासुळकर फाम, कवळे 
जलवा हनी टाकणेकामी  मे. यािसन क शन िन वदा र कम .२८,०१,०६३/- 
(अ र  र. . अ ठावीस  लाख एक हजार ेस  फ ) पे ा १६.११% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . २४,६७,३०२/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/१३/२०१५-१६  मधील अ. .१ 
अ वये  सन २०१५-१६ साठ  जल े  .बी/८ अंतगत हषद अपा. पासून बौ नगर 
पयत ७५० िम.मी. यासाची जुनी गु व निलका बंदक न नवीन गु व निलका 
टाकणेकामी  मे. ी  कॉ ॅ टर िन वदा र कम .१,००,८३,९२४/- (अ र  र. . 
एक कोट  याऐंशी हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा २६.५०% कमी दराने या  
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७७,८२,२६८/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
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िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन 
राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/४४/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
येथील वाय सी एम णालयात ओट  व आय सी यु वभागाचे नुतनीकरण 
करणेकामी मे. ड  एम ए टर ायझेस एम. ए. नानकाणी िन.र. .६९,९८,२७९/-

(अ र  र. .एकोणस र लाख अ ठया नव हजार दोनशे एकोण ऐंशी फ ) पे ा 
 १३.३०%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६३,७०,८८३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५७/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
येथील वाय सी एम णालयात रंगरंगोट ची कामे करणे सन २०१६-१७ कामी   
मे. ड  एम ए टर ायझेस िन.र. .४२,०१,४१९/-(अ र  र. . बेचाळ स लाख एक 
हजार चारशे एकोणीस फ ) पे ा १३.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३८,३७,९९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६५/२०१६-१७ अ वये . .६१ 
दापोड  मधील छ पती िशवाजी पुतळा ते सांगवी पुलापयत पावसाळ  गटर 
करणेकामी मे. िस द वनायक ए टर ायझेस िन.र. .३७,५०,०००/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख प नास हजार फ ) पे ा १५.९९%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३३,०७,८९४/- 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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१८) महारा  शासना या महसुल व वन वभाग यांच े कड ल शासन िनणय मांक 
सीएलएस 06-04/प. .168-म-3 स दनांक 17 जुन 2006 अ वये रा यात 
उदभवले या नैसिगक आप ी जसे क, अितवृ , पुर, गारपीट आक मक आग, 

च वादळ, दरड कोसळणे, समु ाचे उधाण, भुकंप याम ये िनराधार झाले या ित 
कुटंूब यांना र. .5000/- पय त सानु ह अनुदान देणेचा शासन िनणय आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 66 (39) म ये शहरातील जनतेवर ओढवलेली 
कोणतीह  आप ी दूर कर यासाठ  उपाययोजना करणे अशी तरतूद आहे. तावात 
नमूद माणे कुटंुबांना ित कुटंुब र कम पये 5000/- फ  माणे एकूण 21 

कुटंुबास एकूण र कम पये 1,05,000/- फ  (अ र  र कम पये एक लाख पाच 
हजार फ ) तातड ची बाब हणून ता काळ अदा करणेत आले सदरच े खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

 वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/४/२०१६-१७ अ वये . .६३ म ये 
यानक , के टंग ाऊंड व हालीबॉल ाऊंड तयार करणेकामी मे.पांडुरंग 

ए टर ायझेस िन.र. .३८,८३,५४८/-(अ र  र. .अडतीस लाख याऐंशी हजार पाचशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा  ४.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .३९,१४,६१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/५९/२०१६-१७ अ वये भाग .११ 
यमुनानगर म ये ठाकरे ाऊंड प रसरातील उवर त ठकाणी र यांचे कडेने पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.झुंजार क शन िन.र. .४६,२१,८४९/-(अ र  र. . 
सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा २३.०१%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,३६,२८०/- 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 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४४/३७/२०१६-१७ अ वये भाग .११ 
यमुनानगर मधील ठाकरे ाउंड मधील कट ग र ंगचे बाजूने लोखंड  जाळ  
बस वणेकामी मे.झंुजार क शन िन.र. .४६,२१,८४९/-( अ र  र. .सेहचाळ स 
लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा २१.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३८,३३,८२४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१२५/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
जाधववाड  कुदळवाड  मधील नेवाळे मळा येथील शाळा इमारत बांधकामासाठ  
आर ण .१/११५ वकसीत करणेकामी ी.साठे इ ाकॉन ा.िल. 
िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 
१५.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३१,२५,०००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१९/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 
जाधववाड  मधील गट .५३९ मधील नाना नानी पाक, वरंगुळा क , व  डांगन 
वकसीत करणेकामी ी साठे इ ाकॉन ा.िल. िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. . 
प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा  १५.००%  कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३१,२५,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/१३३/२०१६-१७ अ वये भाग .५ 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील डा वभागा अंतगत असलेली मैदाने वकसीत 
करणेकामी मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .२६,६१,०६४/- (अ र  र. .स वीस लाख 
एकस  हजार चौस  फ ) पे ा  २२.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२१,७९,४११/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०६/२०१६-१७ अ वये   भाग .५३ 
मधील हंजवड  र यापासुन (स.नं.९५) अ रा कुलकडे  जाणारा १८ मी.ड .पी 
र ता वकसीत करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. िन.र. .२,८०,११,२०४/-  
(अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार दोनशे चार फ ) पे ा १०.२५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .२,६३,९७,०५८/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .४८/०५/२०१६-१७. अ वये   मनपा 
सावजिनक िनवडणुका २०१७ साठ  े ीय कायालया अंतगत मंडप यव था 
कऱणेकामी मे देव क शन िन.र. .६५,३५,८४५/- (अ र  र. .पास  लाख 

प तीस हजार आठशे पंचेचाळ स फ ) पे ा १५.२७% कमी याठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने र. .५८,१४,७१३/-पयत काम क न घेणेकामी यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३३/०४/२०१६-१७. अ वये   भाग . 

५२ पुनावळे गावातील र ते व काटेव ती मधील र ते हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .३७,८१,५०६/- (अ र  र. . 
सदुतीस लाख ऐ याऐंशी हजार पाचशे सहा फ ) पे ा १०.०६% कमी या 
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ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने र. .३५,७१,१४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .२८)   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/74/2016-17 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .२७ मोरवाड  प रसरात अव यकते नुसार   

जलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी M/s. SANJAY CONTRACTOR यांनी   
िन.र. .44,99,985/-(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine 

Hundred Eighty Five Only) पे ा 13.13% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 

दराने रकम पये 41,04,594 /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेसीक   दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२९)   मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/65/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६३ मधील कासारवाड   गावठाण, पा नाथ 
सोसायट  प रसर व उव रत भागात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
M/S. SHRI SADAGURUKRUPA CONSTRUCTION  िन.र. .29,99,200/-
(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Two Hundred Only) 
19.00% कमी पे ा  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 25,50,820/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३०)    मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/132/2016-17अ वये वाड .५४ 
पंपळे िनलख येथील र क सोसायट साठ  मलिनःसारण वाह नी टाकण.े  कामी 

M/s.SHREE CONTRACTOR यांनी िन.र. .30,00,000/-(Rupees Thirty Lakh(s) 

Only) पे ा 14.99% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 
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26,77,815 /-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक  दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३१)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६३/२०१६-१७ अ वये भाग .१४ 
मधील से. .२३,२४ मधील र यां या मजबुतीकरणांची कामे करणेकामी 
M/s.Dhaneshwar Construction िन.र. .९३,३७,२८९/-(अ र  र. . याणो लाख 
सदोितस हजार दोनशे एकोणन वद फ ) पे ा १५.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. . ८४,८०,५९३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३०/२०१६-१७ अ वये भाग .१९ 
वा हेकरवाड , वा हेकरवाड , रावेत, कवळे येथील मु य र यांचे डांबर करण 
करणे.कामी M/s.Dhaneshwar Construction िन.र. .१,८६,७४,१२१/-(अ र  र. . 
एक को ट याऐंशी लाख चौ-याह र हजार एकशे एक वस फ )  पे ा १४.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  १,६८,६२,७३१/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/६४/२०१६-१७ अ वये भाग .१८ 
कवळे द नगर, िभमाशंकरनगर व इतर प रसरातील र ते डांबर करण करणे.कामी 

M/s.Shreeganesh Construction िन.र. .४१,०८,१४६/-(अ र  र. .ए केचाळ स 
लाख आठ हजार एकशे सहेचाळ फ )  पे ा १४.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र.  ३६,७९,४६१/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
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केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१०/२०१६-१७ अ वये मु य 
शासक य इमारत थाप य वषयक दु ती देखभाल व सुधारणांची कामे व 

फिनचर वषयक कामे करणकेामी M/s.Unique Traders िन.र. .४२,०१,६७६/-
(अ र  बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे याह र फ )  पे ा १५.७६ % कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३७,१६,४६६/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/८/२०१६-१७ अ वये भाग .२७ 
मोरवाड  प रसरातील उवर त र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
M/s.H.C.Kataria िन.र. .१,२०,९१,४१०/-(अ र  एक कोट  वस लाख ए याणो 
हजार चारशे दहा फ )  पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१,०९,१८,५४३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४३/२०१६-१७ अ वये भाग . 
१७ मधील से. .२७, २८ मधील र यां या मजबुतीकरणांची कामे करणकेामी 
M/s.H.C.Kataria िन.र. .१,८६,७३,३३५/-(अ र  एक कोट  याऐंशी लाख याह र 
हजार तीनशे प तीस फ )  पे ा १४.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१,६७,४४,३७९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .३७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१२/२०१६-१७ अ वये भाग .१० 

मधील एम आय ड  सी प रसरातील र यां या डांबर करणाची कामे करणेकामी 
M/s.Ajwani Infra.Pvt Ltd. िन.र. .७१,४२,८०६/-(अ र  र. . ए काह र लाख 
बेचाळ स हजार आठशे सहा फ )  पे ा १३.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .६५,०९,९५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२५/२०१६-१७ अ वये भाग . 
२६ काळभोरनगर, मोहननगर प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी M/s.Ajwani Infra.Pvt Ltd. िन.र. .६६,३३,१६८/-(अ र  र. . सहास  
लाख तेहितस हजार एकशे अडुस  फ ) पे ा १३.१४% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .६०,४९,६४८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५३/२०१६-१७ अ वये भाग . 
१० ववेकनगर प रसरातील अंतगत र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी M/s.Ajwani Infra.Pvt Ltd. िन.र. .६४,८८,९०४/-(अ र  र. .चौस  
लाख अ याऐंशी हजार नऊशे चार फ )  पे ा १३.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .५९,११,९४३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/३२/२०१६-१७ अ वये भाग . १६ 
आकुड  गावठाण प रसरातील अंतगत र यांचे हॉटिम स प तीने डांबर करण 
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करणेकामी M/s.Ajwani Infra.Pvt Ltd. िन.र. .२७,०७,६०२/-(अ र  र. . स ा वस 
लाख सात हजार सहाशे दोन फ )  पे ा १३.६१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२४,५६,०५२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२७/११/२०१६-१७ अ वये भाग . १४ 
िनगड  भ  श  उ ान वहातुक नगर  म ये वागत कमान उभारणेकामी 
M/s.Shriguru Construction िन.र. .४६,१५,८६४/-(अ र  शेचाळ स लाख पंधरा 
हजार आठशे चौस  फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. . ४३,१३,५२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/८/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ 
कासारवाड  मधील र या या कडेने इंटरलॉ कंग लॉक बस वणेकामी मे.एच.सी. 
कटा रया िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस फ ) पे ा १९.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२३,८२,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३१/१६-१७ भाग .४४, ४५ मधील 
तपोवन र ता व साई चौक र याचे डांबर करण करणेकामी  मे. ह एम मातेरे 
इं ा. ा.ली. िन.र. .७०,०२,८०१/- (अ र  र. .स र  लाख  दोन हजार आठशे एक 
फ ) पे ा १०.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६६,१७,६४७/-
  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४४)   मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५९/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व ती म ये ठक ठकाणी पावसाळ  पा याचे बंद पाईप गटस करणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी  मे. पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .३८,५१,५४०/- (अ र  
र. .अडोतीस  लाख ए काव न  हजार पाचशे चाळ स फ ) पे ा १०.०१% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .३६,३९,३०१/-   पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक -राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/९८/१६-१७ भाग .४८ म ये 
ठक ठकाणी पा याचा िनचरा होणेकर ता पावसाळ  बंद पाईप गटस करणेकामी   
मे.के.पी.क शन िन.र. .१३,९६,०६१/-  (अ र  र. .तेरा लाख शहा नो हजार 
एकस  फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
१२,३१,३२६/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक -राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वग १ ते वग ४ चे अिधकार /कमचार    यांना 

सन १९७९-८० पासून शासन िनणया या आधारे महानगरपािलका ठराव व वकृत 
धोरणानुसार  घरबांधणी, भुखंड, घरदु ती, घर व तार अि म दले जात आहे. 
स थतीत शासन िनणय मांक घबांअ-२०१२/ . .३०/२०१२/ विनयम मं ालय 
मंुबई ४०००३२ द.२० फे ुवार  २०१५, शासन शु द प क मांक घबांअ-
२०१२/ . .३०/२०१२/ विनयम  मं ालय मुंबई ४०००३२ द.२९ फे ुवार  २०१६, 

मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक.१६३३९ दनांक ३१/०५/२०१६ व 
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मा.महापािलका सभा ठराव मांक.८८१ दनांक.२०/०६/२०१६ अ वये तसेच 
. शा/१५/का व/४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ चे पर प कानुसार घरबांधणी 

अि मासंदभात  धोरण िन त केले आहे. पंपर  िचंचवड महापािलका कमचार  
महासंघ यांनी द.२१/०९/२०१६ चे प ा वये   घरबांधणी अि म मूळ मािसक 
(वेतन बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के ऐवजी १००% ट के 
करणेकामी मागणी केलेली आहे. यानुसार घरबांधणी/भुखंड/घरदु ती/राह या 
घराचे नवीन बांधकाम क न व तार करणेकामी घर व तार अि म प रप क 

. शा/१५/का व/४११/२०१६ द.५/०८/२०१६ मधील मुददा. .८  मधील अ. .१ 
म ये २० वषानंतर सेवािनवृ  होणा-या कमचा-यां या बाबतीत मूळ मािसक (वेतन 
बॅड मधील वेतन+ ेड वेतन) वेतना या ८५ ट के ऐवजी १०० ट के अशी सुधारणा 
करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणे बाबत वचार 
करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३४ वा वधापन दन , दनांक १३ ऑ टोबर २०१६ रोजी 
व वध काय मांसह महापािलका मु य कायालय व ा. रामक ण मोरे रामक ण मोरे 

े ा ह या दोन ठकाणी चहापान आ ण अ पोपहार पदाथाची यव था करणेत आली 
होती. चहापान / अ पोपहार पदाथ / व तु खरेद  करणेकामी ई छुक पुरवठाधारकांडून 

कोटेशन नोट स दनांक ०३/१०/२०१६ रोजी िस द क न  दरप क माग वणेत आली 
होती. या अनुषंगाने मे. काका हलवाई  वीटस सटर, िचंचवड यांचेकड ल अ पोपहार 

पदाथ दर इतर पुरवठाधारकांपे ा लघु म अस याने यांचेकडून एकूण र. पये 

१.४९,२६०/- अ पोपहाराचे पदाथ खरेद  करणेत आली आहे. तसेच मे. साई सेवा केटरस, 

शाहूनगर, िनगड  यांचेकड ल चहा, कॉफ  व िमनरल वॉटरचे दरप क इतर 

पुरवठाधारकांपे ा लघु म अस याने यांचेकडून एकूण र.र.३८,९८०/- चहा,कॉफ  व 

िमनरल वॉटर खरेद  करणेत आली असून, याचा एकूण र. . १,८८,२४०/- इतका खच 

झालेला आहे. या अनुषंगाने मे. काका हलवाई वीटस सटर,िचंचवड यांना 
अ पोपहाराच ेएकूण र. पये १,४९,२६०/- (अ र  र. पये एक लाख एकोणप नास हजार 

दोनशे साठ फ ) व मे. साई सेवा केटरस,शाहुनगर िनगड  यांना चहा,कॉफ  व िमिनरल 

वॉटरच े एकूण र. पये ३८,९८०/-(अ र  र. पये अडोतीस हजार नऊशे एशी फ ) असे 
दो ह  पुरवठाधारकांचे एकूण र. पये १,८८,२४०/- (अ र  र. . एक लाख आठठयाएशी 
हजार दोनशे चाळ स फ )  अदा करणे आव यक आहे. याअनुषंगान े सदर र कम 

करारनामा न करता अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४८) पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत भोसर  णालयासाठ  आव यक 

फंगर ट प प स ऑ समीटर खरेद  करणेकामी िस द करणेत आले या कोटेशन 



17 
 

 
 

नोट स .४६/२०१६-१७ मधील लघु म कोटेशनधारक मे. ऑ टन हे थ केअर 

यां या ा  लघु म दर ित नग र. .१,२५०/- या दरानुसार १५ नग फंगर ट प 
प स ऑ समीटर खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१८,७५०/- (अ र  र. . अठरा 
हजार सातशे प नास फ ) च ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल अपंग 

क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना मांक ८ अंतगत २०१५/१६ या 
आिथक वषातील ११४ कु पड त िनःसमथ(अपंग) य ंना दरमहा र. .२०००/- 
माणे र. .२४,०००/- देणे व याकामी येणारे र. .२७,३६,०००/- चे खचास 

मा यता देणे तसेच जाह र कटना ारे न याने सन- २०१६-१७ या आिथक वषातील 
ा  होणा-या अजापैक  पा  लाभाथ ना कागदप ांचे पुतते नंतर  पा  होणा-या 

लाभाथ ना माहे-ए ल २०१६ ते माहे माच २०१७ अखेर अथसहा य देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या इतर क याणकार  योजना अंतगत  मनपा े ात वा त य 
असून पंपर  िचंचवड महापािलकेची व ालये वगळता इतर कोण याह  व ालयात 
िश ण घेत असले या तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह बाहेर ल शाळेत 
िश ण घेत असले या  इ.१०वी  व १२वी मधील ८५% पे ा जा त गुण संपादन 
केले या मनपा ह तील  तावात नमूद माणे २४८८ पा  व ा याना लाभ 
देणेकामी र. .३,०९,६०,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  नऊ लाख साठ हजार 
फ ) चे  खचास व माहे माच २०१७ अखेर पयत अपा  अजातील कागप ां या 
पुतते नंतर पा  ठरणा-या अजदार व ा याना व अज वकृती या दनांक 
१०/१०/२०१६ अखेर पयत पा  लाभाथ ना माहे माच २०१७ अखेर लाभ देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .५१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनःसमथ(अपंग) क याणकार  योजना .७ 

अ वये मनपा े ातील ० वषापुढ ल मितमंद य चा सांभाळ करणा-या पालकांना 
व मनपा ह तील न दणीकृत वयंसेवी सं थेस सहामाह /वा षक अथसहा य देणे 
या योजने अंतगत १३१३ पा  लाभाथ ना येक  वा षक र कम .२४०००/-
(अ र  र.  चोवीस हजार फ ) अथसहा य अदा करणे व  सन २०१६-१७ म ये 
न याने ा  होणा-या अजदारांपैक  पा  अजदारांना तसेच  अपा  अजापैक  
कागदप ाची पुतता क न देणा-या पा  लाभाथ ना येक  र कम .२४,०००/- 
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(अ र  र.  चोवीस हजार फ ) माणे एकुण र. .३,१५,१२,०००/-  (अ र  पये 
तीन कोट  पंधरा लाख बारा हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५२) पुणे ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, पुणे, मु य कचेर , ४ ब, बी. जे. रोड, पुणे 
४११००१ यांनी मनपाने वह त केले या लायसे स फ  नुसार ११ म ह यांची 
लायसे स फ  र. .२,७७,९९२/-, चिलत सेवाकर र. .४१,३१२/- व अनामत (४ 
म ह यांची लायसे स फ ) र. .१,०१,०८८/- असे एकूण र. .४,२०,३९२/- मनपा 
कोषागरात जमा केलेले असलेमुळे पुणे ज हा म यवत  सहकार  बँक मया दत, 

िचखली शाखेचे वापरासाठ  मौजे िचखली येथील महानगरपािलका शाळा 
इमारतीमधील गाळा .३,४,५ व ६ (तळमजला) द.१/०३/२०१६ ते 

द.३१/०१/२०१७ या कालावधीकर ता ली ह अँ ड लायसे सने देणेकामी करानामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५३) ी.संभाजी बळवंत काळभोर यांना िनगड  जकात नाका येथील उपहारगृहासाठ  देणेत 
आलेली जागा १० फुट X३० फुट या माणे एकुण ३०० चौरस फुट मोक या जागेचे 
यापुव चे ितमहा भाडे र. .२,३६३/- या रकमेम ये प रप क 
.भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ मधील अट नुसार करारनामा मुदत 

संपले या कालावधीपासून ितवष १२.५%भाडेवाढ करणेत येऊन ितमहा भाडे 
र. .२,६५८/- माणे ११ म ह यांचे भाडे र. .२९,२३८/-, अनामत (चार म ह यांचे 
भाडे- बन याजी) र. .१०,६३२/-, व छ भारत सेस (०.५%) र. .१४६/-, कृ ष 
क याण सेस (०.५%) र. .१४६/- व सेवाकर (१४%) र. .४,०९४/- एकूण 

र. .४४,२५६/- मनपा कोषागरात भर यानंतर करारनामा क न ी.संभाजी बळवंत 
काळभोर यांना िनगड  जकात ना यामधील १० फुट X३० फुट (एकुण ३०० चौरस 
फुट) मोकळ  जागा बी.आर.ट . टिमनस सु  करणेपुव  जागा सोडणेचे अट वर 
बी.आर.ट . टिमनस सु  होईपयत कंवा द.१/०७/२०१६ पासून ११ म हने यापैक  
जे अगोदर घडेल तोपयत भा याने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५४) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/94-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

भाग .३ िचखली येथील अंतगत र यांचा राडारोड उचलणे र ते सुशोिभकरण 
करणे संबंिधत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे दपाली कं शन 
िन.र. .9,24,368/- ( अ र  र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे अडुस  फ ) पे ा 
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17.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५५) 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 देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५६) मोटार वाहन अपघात दावा मांक ३०१/२०१२ या करणी मा.मोटार अपघात 

यायािधकरण पुणे, यांचेकड ल आदेशा वये वाद  यांना दा या या खचाची र कम 
.६५५/- सह मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई र. .१,११,०००/- दा या या 

तारखेपासुन ( दनांक २९/०३/२०१२ पासुन) ितवष  र. .७.००% दराने याजासह 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१५-१६ मधील काम .५  

अ वये,  भाग .६२ दापोड  येथील आई उ ानाम ये आई  िश प बस वणे व 

थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. हर षकुमार रामदास गायकवाड  या 
ठेकेदाराकडून िनवीदा र. .२८,००,८९२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख आठशे 
या नव फ ) पे ा १२.००% कमी िन वदा मंजूर दराने र. .२५,८८,०२४/- पयत 

काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  

या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क व इ े य कायालया या काय े ातील मनपा. 
चे ४९ ाथिमक व ०८ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी 
खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) 
कामी ई- िन वदा नोट स ं . ३-३/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न 
िन वदा माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे. शुभम उ ोग 
यांनी मािसक र. . ७,४७,४००/- या दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, 

यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न घेणेकामी ७० कामगार व २ 
सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून 
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नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची मुदत द. ३०/०९/२०१६ रोजी संपु ात 
आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस कमान ०३ म हने कालावधी 
आव यक आहे.  यामुळे म.े शुभम उ ोग यांना मािसक र. . ७,४७,४००/- या 
दराने ०३ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण 
होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणे व ०३ म ह याचा अंदाजे र. . 
२२,४२,२००/- अथवा येणा-या य खचास (शासनाकडून कामगारांचे कमान 
वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५९) पंपर - िचंचवड महानगरपािलका ब व ड े य कायालया या काय े ातील 
मनपा. चे ४५ ाथिमक व ०६ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी 
खाजगीकरणा दारे कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) 
कामी ई-िन वदा नोट स ं .३-२/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न 
िन वदा माग व यात आलेली होती. याकामी पा  िन वदाधारक मे.राजमाता 
अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक 
र. .८,५८,९३४/- या दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर 
शाळांची व छता क न घेणेकामी ८१ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे 
या कामी ०१ वष कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  
सदर कामाची मुदत द.३०/०९/२०१६ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा 
कायवाह  करणेस कमान ०३ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े 
राजमाता अ ह यादेवी होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक 
र. .८,५८,९३४/- या दराने ०३ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत 
यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणे व ०३ म ह याचा 
अंदाजे र. .२५,७६,८०२/- अथवा येणा-या य खचास (शासनाकडून कामगारांचे 
कमान वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ व फ े य कायालया या काय े ातील मनपा. 
चे ३७ ाथिमक व ०४ मा यिमक शाळांचे दनं दन व छतेकामी खाजगीकरणा 
दारे कामगार उपल ध करणे (कामगार व सफाई सा ह य खचासह) कामी ई-
िन वदा नोट स ं .३-१/२०१५-१६ मनपाचे वेबसाइटवर िस द क न िन वदा 
माग व यात आलेली होती.  याकामी पा  िन वदाधारक मे.राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांनी मािसक र. . ५,६९,२५९/- या 
दराने लघु म िन वदा सादर केली असून, यांचेकडून सदर शाळांची व छता क न 
घेणेकामी ५३ कामगार व २ सुपरवायजर उपल ध करणे या कामी ०१ वष 
कालावधीकर ता ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  सदर कामाची मुदत 
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द.३०/०९/२०१६ रोजी संपु ात आली आहे.  न वन िन वदा कायवाह  करणेस 
कमान ०३ म हने कालावधी आव यक आहे.  यामुळे म.े राजमाता अ ह यादेवी 
होळकर वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. यांना मािसक र. .५,६९,२५९/- या 
दराने ०३ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण 
होईल या कालावधीपयत मुदतवाढ देणे व ०३ म ह याचा अंदाजे 
र. .१७,०७,७७७/- अथवा येणा-या य  खचास (शासनाकडून कामगारांचे 
कमान वेतन दराम ये होणा-या वाढ सह) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६१) मनपाचे व वध वभागास टोनर खरेद कामी ई-िन वदा .२०/२०१६-१७ अ वये 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. याम ये ा  िन वदाकारापैक   

मे.धम एंटर ायजेस यांचे 05A(505CE) चे सवात लघु म दर र. .२९४०/- .नग, 

मे.इंदु इ फोटेक सोलुश स यांचे 12A (Q2612A) चे सवात लुघु म दर र. .२२५०/- 
.नग, व मे. टार ंट यांचे  328A चे सवात लघु म दर र. .२६७०/- .नग ा  

झालेले आहेत. ा  लघु म दराने अनु मे २०० नग 05A (505CE टोनर 
खरेद कामी एकूण र. .५,८८,०००/-, २०० नग 12A(Q2612A) टोनर खरेद कामी 
एकूण र. .४,५०,०००/- व 350 नग 328Aटोनर खरद कामी एकूण र. .९३४५००/- 
इतका खच येणार आहे. एक ीत ा  लघु म दर र. .१९,७२,५००/- हे  मनपा 
अंदाजप क य दर एकूण र. .२०,०५,०००/- पे ा १.६२%  ने कमी आहेत. सदर दर 
वकृत  क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी यांचे बरोबर करारनामा करणेस 

व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६२) सन 2016-17 कर ता “ व ुत सा ह य खरेद ”या लेखािशषावर उपल ध तरतुद 
र. .5,50,00,000/- मधुन र. .60,00,000/- “फिनचर सामान खरेद ” या लेखािशषावर 
तरतुद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६३) मुकाई चौक ते भ श  चौक र यावर ल रे वे क.मी. १७०/१६A- १७०/१७A 
मधील तावीत रे वे उ डाण पूलासाठ  (ROB) म य रे वे पुणे यांचेकड ल रे वे 

उ डाणपुलाचे संक पिच  व आराख यानुसार (Drawing & Design, GAD) 
रे वेलाईन न जक अ त वात असलेले सब टेशन हल वणे आव यक अस याने 

म य रे वेने (Central Railway) सब टेशन थलांत रत करणेचे अंदाजप क तयार 
क न द. २४/७/२०१५ रोजी या प ा वये कळ वलेले र. . ५,७७,६३,०४३/-  
थलांतरण शु किनसग दशन सोसायट  जवळ रे वे लाईनवर उ डाणपूल बांधणे या 

कामासाठ चे र. .२०.० कोट  मधुन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 
वषय .६४) मा. अ य  थायी  सिमती यांचे वापरातील म.न.पा वाहन मांक एम.एच.१४/ 

सी.एल.१४५८ ( कॉप ओ) कर ता न वन पाच टयुबलेस टायस मे.दशन टायस 
याचेकडून थेट प दतीने िन वदा न माग वता व करारनामा न करता खरेद  
कर यास व याकामी येणा-या र. .३१,०००/- (अ र  र. . एकतीस हजार फ ) 
मे. दशन टायस, िचंचवड यांना आगावू अदा करणेस व होणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६५) नगरसिचव वभागाकड ल “ थायी आ थापना” या लेखािशषाव न र. .२०,०००/- 
“आ खल भारतीय महापौर प रषद, महारा  रा य महापौर, नगरा य  ,नगरसेवक 
संघटना फ ” या लेखािशषावर वग करणेस  मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत सव े य कायालयाचे काय े ातील 
र यावर दवाब ी यव थेचे उजा बचतीचे अनुषंगाने  ६० वॅट एलईड  ट लाईट 
फट ंग खरेद कामी िन वदासुचना .५/२-२०१६/१७ अ वये िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. याम ये ा  िन वदाधारकांपैक  मे. सॉ ट ीप पॉवर ॉड स यांचे 
लघु मदर ( ती नग २७००/-) ा  झालेले आहेत. यानुसार एकुण 
र. .६७,१२,२००/-इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकुण र. . ९९,८१,२९०/- पे ा ३२.७५%ने कमी असलेने यांचे दर वकृत 
क न सदर पुरवठाधारकाकडुन करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणे कामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागामाफत े ीय कायालय तरावर 
र ते/गटर सफाई कामासाठ  कमान वेतन दराने कामगार पुर वणे कामासाठ  ई-
िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ नुसार िन वदा माग वणेत आ या हो या. ा  
िन वदांपैक  पा  ठरले या ६८ सं थांकडून दनांक १/४/२०१६ ते ३१/३/२०१७ या 
कालावधीसाठ  एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन दराने उपल ध करणेस 
मा. थायी सिमती ठराव .१५९६२ दनांक १२/४/२०१६ अ वये मा यता देणेत 
आली आहे. तसेच ६ े ीय कायालयासाठ  येक  १० वाढ व कामगार उपल ध 
करणेस मा. थायी सिमती ठराव .१५२७८ दनांक २६/२/२०१६ अ वये मा यता 
देणेत आली आहे. यानुसार अ- े ीय कायालयाकडे ८ सं थांकडून एकूण १०९ 
कामगार उपल ध करणेत आलेले आहेत. यापैक  मे. जजाउमाता वयंरोजगार 
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सेवा सहकार  सं था मया दत यांनी दनांक १०/६/२०१६ चे प ाने सं थे या काह  
अडचणीमुळे यांचे भाग .१४ म ये १२ व भाग .२५ म ये १ असे एकूण १३ 
कामगार पुर वणेचे काम बंद करणेबाबत वनंती केली आहे. सदर कामाची पयायी 
यव था करणे आव यक असलेने अ- े ीय कायालयाकडे भाग .१४ व २५ 
म ये कामगार पुर वत असले या मे.गु द  वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था 
मयाद त यांना द.१३/८/२०१६ पासून मे. जजाउमाता वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मयाद त यांचे काम बंद क न १३ कामगार पुर वणेचे अित र  काम देणेत 
आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१६ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६८)  शिनवार  द. २०  ऑग ट  २०१६  रोजी  मा हती  तं ान  दवस 
साजरा करणेसाठ   आले या  र. .२०,३४४/-  चे खचास व  यासाठ   आगाऊ  अदा  
 केले या  र. .२५,०००/- च े समायोजन  करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/५५/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 

गांधीनगर मधील र ते रे वे लाईन या कडेने १२मी. ड .पी. र ता वकिसत 
करणेकामी मे.एच ए भोसले िन.र. .१४,००,३३२/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे 
ब ीस फ ) १३.३०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१२,७४,७९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७१/२०१६-१७ अ वये भाग .४० 
मधील संतोषी माता चौक ते महेशनगर चौक ते एस.ट .डेपो र या या कडेने 
टॉम वॉटर पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सुर  ए टर ायझेस िन.र. .१३,९९,७१०/- 

(अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार सातशे दहा फ ) ९.९९%कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,२२,८७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  
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वषय .७१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील कलासागर हॉटेल मागील नाला बांधणेकामी मे.ड  एम 

ए टर ायझेस िन.र. .१३,९९,६९७/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार 
सहाशे स या नव फ ) २१.९६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .११,४६,९४०/- 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 कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस यान े याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/५२/२०१६-१७अ वये भाग .३८ 
नेह नगर  येथील मु य र यांवर थम लॉ ट पट करणे व मे डयन माकर 
बस वणेकामी मे. सी एन गायकवाड िन.र. .१३,९९,९१७/- (अ र  र. . तेरा लाख 

न या नव हजार नऊशे सतरा फ ) १६.२०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,३१,७८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगिमत केले अस यान े याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/१०४/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील महेशनगर व यशवंत चौक प रसरातील र यांवर 

थम लॉ ट पट करणे व मे डयन माकर बस वणेकामी मे.भालेराव क शन 
िन.र. .१३,९९,९१७/- (अ र  र. . तेरा लाख न या नव हजार नऊशे सतरा फ ) 
१२.१३% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,९१,६१२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगिमत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .७४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/52/2016-2017अ वये भाग .२८ 
म ये ठक ठकाणी टॉम वॉटर साठ  पाईप लाईनसाठ  RCC पाईप टाकणेकामी 
मे.आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .32,21,288/-(अ र  र. .ब ीस लाख एकवीस हजार 
दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा 16.77% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .28,15,132/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
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अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/8/2016-2017 अ वये भाग .२८ 
मधील डॉ.हेगडेवार डा संकुल वकसीत करणेकामी मे. ड .एस.कुलकण  
िन.र. .1,05,04,202/- (अ र  र. .एक कोट  पाच लाख चार हजार दोनशे दोन 
फ ) पे ा 13.76% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .95,11,765/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .७६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/69/2016-2017 अ वये फ े ीय 
कायालया अंतगत व वध कंप यां या/मनपा या सेवा वा ह या टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे चर बुज वणे ( भाग .४ कृ णानगर येथे पाईन र ता 
आकुड  िचखली रोड व िशवतेजनगर येथे रलाय स जओ तसेच महा वतरण ने 
खोदलेले व वध वा ह यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे) कामी मे.धने र क शन 
िन.र. .98,63,166/-(अ र  र. .अ ठया नव लाख ेस  हजार एकशे सहास  फ ) 
पे ा 11.50% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .91,65,347/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/49/2016-2016अ वये भाग .५ 
जाधववाड   म ये र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. 
पी.जी.क शन िन.र. .46,21,849/-(अ र  र. . सेहचाळ स लाख एकवीस हजार 
आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 15.40% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .4105588/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७८)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/145/2016-2017 अ वये भाग 
.२ वेणीनगर येथील वकास आराख यामधील तळवडे िचखली ह  ते तळवडे 

मु य र यास िमळणारा २४ मी र ता वकसीत करणेकामी मे. एम.पी.धो े 
क शन िन.र. .70,00,775/-(अ र  र. .स र लाख सातशे पं याह र फ ) 
पे ा 31.00% कमीया ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .50,72,061/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .७९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/42/2016-2017 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील शेलारव ती येथील MIDC भागातील  र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .46,68,339/- (अ र  
र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 13.95% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .42,17,961/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/44/2016-2017 अ वये भाग .९ 
मधील HDFC काँलनी व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .46,68,446/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार 
चारशे सेहचाळ स फ ) पे ा 15.21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .41,56,294/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/6/2016-2017 अ वये भाग .११ 
यमुनानगर ठाकरे हॉलवर कॅरम हॉऊस व टेबल टेिनस साठ  लोखंड  प याचे शेड 
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करणेकामी मे.गजानन गो वंदराव मुठाळ िन.र. .46,21,849/- (अ र  र. . 
सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 19.21% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,20,691/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/18/2016-2017 अ वये भाग .९ 
मधील महाबली चौक व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ली सी 
क शन ा.िल. िन.र. .46,68,465/- (अ र  र. . सेहचाळ स लाख अडूस  
हजार चारशे पास  फ ) पे ा 15.21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .41,56,311/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/28/2016-2017 अ वये भाग .९ 
मधील ब हरवडे टेड यम व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल.िन.र. .46,68,521/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख 
अडूस  हजार पाचशे एकवीस  फ ) पे ा 15.21% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .41,56,361/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/7/2016-2017 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी फुटपाथ दु ती व टॉम वॉटर लाईन व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे. सदगु कृपा क शन िन.र. .46,35,854/- (अ र  र. . 
सेहचाळ स लाख प तीस हजार आठशे चोप न फ ) पे ा 18.10% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .39,86,603/- 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 
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र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/15/2016-2017 अ वये . .63 

कासारवाड  आर ण .22 येथे मैदान तयार करणेकामी मे. सोहम एंटर ायजेस 
िन.र. .59,95,981/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख पं या नव हजार नऊशे 
ए याऐंशी फ ) पे ा 21.40% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .49,48,483/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/15/2016-2017 अ वये भाग .५ 
जाधववाड  मधील ज हा प रषद शाळा इमारतीला लोखंड  प े बस वणे व 
अंगणवाड  साठ  खोली वग वाढ वणेकामी राजनंदा एंटर ायजेस िन.र. .35,01,401/-

(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक फ ) पे ा 22.00% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .28,67,647/- 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 घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/64/2016-2017 अ वये वेणीनगर 
से.नं. 20 चे .1.500  ते  2.250  मधील पाईन रोड डांबर करण करणेकामी मे. 
एच.सी.कटार या िन.र. .35,01,401/-(अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
एक फ ) पे ा 13.60% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .31,76,471/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८८)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/67/2016-2017 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील वकास आराख यामधील तळवडे िचखली ह वर ल द णेकड ल 
ाधीकरण ह पासुन ते उ रेकड ल ना या पयत २४ मी. र ता वसक त 
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करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .56,01,882/- (अ र  र. .छप न लाख एक 
हजार आठशे याऐंशी फ ) पे ा 13.60% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .50,82,027/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८९)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/29/2016-2017 अ वये भाग .३ 
िचखली येथील सोनवणे व ती रामदास नगर येथील अंतगत र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .46,68,339/- 
(अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 
13.95% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .42,17,961/-पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

करणे. 

वषय .९०)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/58/2016-2017 अ वये भाग .२८ 
मासुळकर कॉलनी येथील उ मनगर व पर सरात फुटपाथ दु ती व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .28,01,120/- (अ र  
र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस  फ ) पे ा 18.81% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .23,87,941/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/3/2016-2017 अ वये भाग .५ 
म ये कुदळवाड  येथे शाळा इमारत बांधणेकामी मे.राहूल क शन 
िन.र. .3,58,54,342/- (अ र  र. .तीन कोट  अ ठाव न लाख चोप न हजार 
तीनशे बेचाळ स  फ ) पे ा 13.20% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .3,26,77,647/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/57/2016-2017 अ वये से.नं 20 ते 
से.नं.18 चे 2.250 ते 3.00 मधील पाईन रोड डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक 
फ ) पे ा 13.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .31,95,589/-

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .९३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/9/2016-2017 अ वये भाग .११ 
यमुनानगर मधील ठाकरे ाऊंड प रसरातील उवर त र ते बीएम प दतीने 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .46,21,848/- (अ र  र. . सेहचाळ स 
लाख एकवीस हजार  आठशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 14.70% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .41,39,558/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/25/2016-2017 अ वये भाग .२८ 
मधील म.न.पा. इमारतींचे नुतनीकरणाचे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.भालेराव क शन िन.र. .32,21,288/- (अ र  र. .ब ीस लाख वीस हजार 
दोनशे अ ठयाऐंशी फ ) पे ा 18.85% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .27,44,779/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९५)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/19/2016-2017 अ वये भाग .१२ 
मधील मधुकर पवळे व ालय शाळा .२/१ येथील ाथिमक व मा यिमक 

शाळे या वग खो यांना पॉलीस कोटा फरशी बस वणे व वॉचमन वॉटर बांधणे 
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तसेच टेज व प याचे लोखंड  शेड उभारणेकामी मे.गजानन गो वंदराव मुठाळ 
िन.र. .70,02,801/- (अ र  र. .स र लाख दोन हजार आठशे एक फ ) पे ा 
15.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .62,31,618/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .९६)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/71/2016-2016 अ वये भाग .४ 
से.18 व 20 मधील मोक या जागा सपाट करण क न जॉिगंग ँक तयार 
करणेकामी मे.साई भा क शन िन.र. .42,01,681/- (अ र  र. .बेचाळ स लाख 
एक हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .34,85,294/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९७)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/16/2016-2017 अ वये भाग .28 

येथील जलतरण तलावाम ये आधुिनक प दतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .46,35,854/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख 
प तीस हजार आठशे चोप न फ ) पे ा 14.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .41,85,689/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९८)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/12/2016-2017 अ वये भाग .5 

जाधववाड  कुदळवाड  मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. 
ड .एम.एंटर ायजेस िन.र. .46,21,849/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस 
हजार आठशे एकोणप नास फ ) पे ा 20.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .38,48,383/- 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 
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अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/50/2016-2017 अ वये भाग .४ 
एच पी पे ोल पंप ते िशवसाई चौक र याचे डांबर करण करणेकामी 
एच.सी.कटार या िन.र. .35,01,401/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 
एक फ ) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .31,61,765/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१००)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/49/2016-2017 अ वये भाग .२ 
वेणीनगर येथील वकास आराख यामधील से टर २२ व सहयोगनगर ह पासून 

ते तळवडे मु य र यास िमळणारा तसेच पुढे सट अँन कुल पयत जाणारा १२ 
मी र ता वकसीत करणेकामी मे.एम.पी.धो े क शन िन.र. .56,00,760/-

(अ र  र. .छप न लाख सातशे साठ फ ) पे ा 31.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .40,57,751/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/41/2016-2017 अ वये भाग .९ 
मिधल िशवतेजनगर व प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.एस.के.येवल आ ण कं. िन.र. .46,68,503/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख अडूस  
हजार पाचशे तीन फ ) पे ा 15.26% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .41,53,894/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०२)  मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .12/2016/17 मधील अ. .24 

अ वये इ े ीय कायालयाअंतगत चौकातील वाहतुक िस नल, लंकर यं णेचे 
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वा षक देखभाल व दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॅफ क ऑटोमेशन 

ा.िल. िन.र. .5,99,896/- (अ र  र. . पाच लाख न यानो हजार आठशे शह नो 
फ ) पे ा 5.01% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०३)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .९३ अ वये भाग ०८ व ानगर झोपडप ट म ये पाथवेला कॉ ट करणे व 
इतर थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.प मीनी 
कं शन िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार 
फ )  पे ा १२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,१२,२४२/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.       

वषय .१०४)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .९४ अ वये भाग .२९ मधील गवळ माथा व खंडेव ती झोपडप ट तील 

गटार देखभाल व दु ती कऱणेकामी मे.अँरो हल स हसेस िन.र. . १८,६७,३६७/- 
(अ र  र. .अठरा लाख सडूस  हजार तीनशे सडूस  फ ) पे ा १५% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१५,८७,२६२/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.       

वषय .१०५)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 
३१ अ वये भाग .५६ येथील समाजम दंर चे वॉटर ू फंग व थाप य वषयक 
अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल च हाण िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा ११% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजंुर दराने र. .८,३०,८१९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.     

वषय .१०६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .०३ अ वये भाग .२६ काळभोरनगर मधील महा मा फुलेनगर 

झोपडप ट मधील हॉटमी स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. एच.सी.कटार या 
िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोनचाळ स हजार पाचशे ब ीस 

फ ) पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
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भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.      

वषय .१०७)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील अ. . 
७४ अ वये भाग .८ द नगर झोपडप ट म ये पाथवेला कॉ ट करणे व इतर 
थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.प मीनी कं शन 

िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा 
१२.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,१२,२४२/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

वषय .१०८)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/१००-२०१६-१७ मधील 

अ. .९७ अ वये भाग .१२ से. .२२ येथील राहूलनगर प रसरात थाप य 

वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.एम.कं शन 
िन.र. .९,३३,५०४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चार फ )  पे ा 
१०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,४०,१५४/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.       

वषय .१०९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने बेघर व िनरा ीत य  साठ  रा  

िनवारा क  देखभाल व यव थापन िन वदा .२/२०११-१२ मे.एकता ाम वकास 
ित ान, पंपर -१८ यांना मा. थायी सिमती ठराव .४१/२०१२ दनांक 

१७/०३/२०१२ अ वये ित महा.र. .५०,०००/- माणे अदा करणेस मा यता 
िमळालेली आहे. शासन िनणय मागदशक त वानूसार सं थेस मा.आयु  यांनी 
पुढ ल िन वदा कायवाह  पुण होईपयत दनांक २०/०३/२०१५ रोजी मा यता दलेली 
आहे. यामुळे िन वदेतील अट  व शत  नुसार संबंिधत सं थेकडून वषयां कत 
वाढ व कामाचा करारानामा क न घेणेस व सदर कामास येणा-या य  खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४०/१६-१७   . .६ डुडुळगाव 
येथील ट .ड .आर.चे बद यात मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व 

बीबीएम करणेकामी  मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट र. .१०,५०,६०९/-  (अ र  र.  
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दहा लाख प नास हजार सहाशे नऊ फ )  पे ा  २८.५१% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .७,८८,६३४/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१११)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/१९/१६-१७   . .६ मोशी येथील 
से. .९,११ मधील र यांचे ं द करण करणेकामी  मे. एम पी धो े क शन  

र. .१६,८५,९५३/-   (अ र  र. .सोळा लाख पं याऐंशी हजार नऊशे येप न फ ) 
पे ा  २७.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,९२,२८३/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .११२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३७/५८/१६-१७ . .७ च-होली 
येथील पठारेमळा, भोसलेव ती, कोतवालवाड , काळजेवाड  येथील र ते डांबर करण 

करणेकामी  मे. पी सी सी इं ा. ा.ली.  िन.र. .९३,३८,१६५/- (अ र  र. . या नो 
लाख अडातीस हजार एकशे पास  फ )  पे ा ११.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .८७,२६,५१५/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .११३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३६/१/१६-१७ भाग .५४ 

वशालनगर पंपळे िनलख येथील गावठाण प रसर जगताप डेअर  क पटेव ती 
आद  भागातील अंतगत र यांची सुधारणा क न डांबर करण करणेकामी  मे. पी 
सी सी इं ा. ा.ली.  िन.र. .१,४१,४५,६५८/-  (अ र  र. .एक कोट  ए केचाळ स 
लाख पं चेचाळ स हजार सहाशे अ ठाव न फ )  पे ा १०.००% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१,३३,६७,६४७/-   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 
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अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.    

वषय .११४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३७/१२/१६-१७ . .७ च-होली, 
बुडव ती, माटेव ती, िनकमव ती येथील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. पी सी सी 
इं ा. ा.ली. िन.र. .९३,३७,६८५/-  (अ र  र. . या नो लाख सदतीस हजार सहाशे 
पं याऐंशी फ )  पे ा ११.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. . 
८७,२६,०६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .११५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३६/४/१६-१७ भाग .२९ एम. 
आय. ड . सी. प रसरातील र ते डांबर करण क न सुधारणा करणेकामी  मे. पी सी 
सी इं ा. ा.ली. िन.र. .१,१२,३९,४९५/- (अ र  र. . एक कोट  बारा लाख 
एकोणचाळ स हजार चारशे पं या नो फ )  पे ा ११.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१,०५,०३,३०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक -राह ल या अट स  अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

वषय .११६)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .३८/६/१६-१७ भाग .५५ रहाटणी 
व पंपळे सौदागर गावठाण भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी  मे. पी सी सी इं ा. ा.ली. िन.र. .९८,०३,९२२/- (अ र  र. . 
अ ठया नो लाख तीन हजार नऊशे बावीस फ )  पे ा १०.००% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दराने  र. .९२,६४,७०६/-   पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .११७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४१/१६-१७   भाग .३३ 

गवळ नगर म ये सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदाई केलेले र ते डांबर करण 
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करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .७,३४,०६०/- (अ र  र. .  सात लाख 
चौतीस हजार साठ फ )  पे ा  १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,९२,९१६/- 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 याचे अवलोकन करणे.    

वषय .११८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७५/१६-१७   . .६ मोशी येथील, 

राधाकृ णनगर, सुिनलनगर,नािशक रोड व इतर ठकाणचे र ते बीबीएम 
करणेकामी मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट   िन.र. .१६,८३,३३९/- (अ र  र. . सोळा 
लाख याऐंशी हजार तीनशे एकोणचाळ स फ ) पे ा २५.५१% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,१६,६१५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .११९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७३/१६-१७   भाग .५६ वैदूव ती 
येथील तुळजामाता मंद र ते सृ ी चौक तसेच पे ोल पंपाकडून िमिलटर  ह  
पयत या मु य र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश 
क शन  िन.र. .२१,००,६८०/- (अ र  र. . एकवीस लाख सहाशे ऐंशी फ ् ) 
पे ा  १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८२,९३७ /- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१२०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५४/१६-१७ भाग .४८ 

जयभवानी चौक, िस द वनायक कॉलनी, अमर दप कॉलनी प रसरातील र ते 
डांबर करण करणेकामी मे. अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .२३,०४,६७८/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चार हजार सहाशे अ ठयाह र फ ्) पे ा १०.२०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,७३,०८१/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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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 
करणे.    

वषय .१२१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/६५/१६-१७ भाग .४८ म ये 
नखातेनगर, िनसग कॉलनी व प रसरातील र ते डांबर करण करणेकामी मे. अजवानी 
इं ा. ा.ली. िन.र. .२३,१०,९००/-  (अ र  र.  तेवीस लाख दहा हजार नऊशे फ ) 
पे ा १०.२०% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,७८,९४८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१२२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५३/१६-१७   भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील रामकृ ण मंगल कायालय ते मयुर नगर  (बंट  हौिसंग) १८.०० मी. 
ं द र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. अजवानी इं ा. ा.ली.  
िन.र. .१४,००,४९८/- (अ र  र. चौदा लाख चारशे अ ठया नो फ )पे ा  १०.२०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२०,५३०/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१२३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४२/१६-१७   भाग .३० 

च पाणी वसाहत म ये च पाणी वसाहत र या या पूव भागातील डांबर  

र याची सुधारणा करणेकामी मे. अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .१६,८०,६७२/- 
(अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार साहशे बहा र फ )  पे ा  १०.२०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . १५,८४,७०६/-पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    
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वषय .१२४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०/१६-१७   भाग .३३ 

गवळ नगर प रसरात डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. . 
७,३४,०६०/- (अ र  र. सात लाख चौतीस हजार साठ फ )  पे ा  १०.१०% कमी  
 या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९२,९१६/- 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 
करणे.    

वषय .१२५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३७/१६-१७   भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये ठक ठकाणी फिनचर यव था, मंडप यव था करणे व वागत कमान 
उभारणेकामी  मे. लाल दप क शन  र. .२१,००,८४०/- (अ र  र.  एकवीस 
लाख आठशे चाळ स फ )  पे ा  १८.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१८,०८,८२३/-पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१२६)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३८/१६-१७   . .७ च-होली 
येथील साईमंद र प रसरातील र ते खड करण व ब बएम करणे   कामी  मे. ब हरट 

दस  र. .१४,५४,६५५/- (अ र  र.   चौदा लाख चोप न हजार सहाशे पं चाव न 
फ ) पे ा २८.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,९१,९३०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१२७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३४/१६-१७   . .७ च-होली 
मधील वडमुखवाड , चो वसावाड  येथील ट.ड .आर.चे बद यात मनपा या ता यात 

आलेले र ते खड करण व बीबीएम करणेकामी  मे. अनंत बाळकृ ण ब हरट  

र. .९,८०,८५८/- (अ र  र.  नऊ लाख ऐंशी हजार आठशे अ ठाव न फ ) पे ा 
२९.३०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .७,२८,१४०/-  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 
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या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१२८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४३/६/१५-१६   भाग  २९ म ये 
से. .२ व ७ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामी  मे.देव 
क शन र. .२३,३४,२१५/- (अ र  र.   तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
पंधरा फ ) पे ा ३३.३०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१६,३४,७६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१२९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/९/१६-१७   . .7 च-होली फाटा 
र ता ते चो वसावाड , वडमुखवाड   १८ मी. र ता वकिसत करणेकामी   मे. ब हरट 
दस र. .२१,०४,०९०/-  (अ र  र.  एकवीस लाख चार हजार न वद फ ) पे ा 

२७.५१% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,०१,५१८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१३०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २१/७५/१६-१७   भाग .५५ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणेकामी   मे. साईराज 
क शन  र. .१४,००,३३८/- (अ र  र.  चौदा  लाख तीनशे अडोतीस फ ) पे ा 
२३.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .११,३२,१७३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१३१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५/१६-१७   भाग .३२ सँ ड वक 
कॉलनी म ये ठक ठकाणी फिनचर यव था, मंडप यव था करणे व वागत 
कमान उभारणेकामी मे. ीिस द विनायक एंटर ायजेस िन.र. .६,९९,८०७/-  (अ र  
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र. सहा लाख न य नो हजार आठशे सात फ ) पे ा  १७.९९% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,०२,६०७/-  पयत काम क न घेणेस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१३२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३२/१६-१७   . .७ च-होली 
येथील ताजणेमळा, वडमुखवाड , चो वसावाड , दाभाडेव ती येथे पे हंग लॉक 
बस वणेकामी  मे. भगवंत क शन एस जे जाधव र. .१६,१४,५९९/-  (अ र  
र.  सोळा लाख चौदा हजार पाचशे न य नो फ ) पे ा  २२.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,०५,५७३/-  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 
करणे.    

वषय .१३३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२२/१६-१७ भाग .३० च पाणी 
वसाहत म ये च पाणी वसाहत र या या प म भागातील डांबर  र याची 
सुधारणा करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली.  िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. चौदा 
लाख पाचशे साठ) पे ा  १०.२०% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१३,२०,५८८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१३४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२८/१६-१७   भाग .३२ 

सँ ड वक कॉलनी म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप 
यव था करणेकामी  मे. ी िस द वनायक एंटर ायजेस  र. .१०,५०,४१६/- 

(अ र  र.  दहा लाख प नास हजार चारशे सोळा फ )  पे ा  १७.९९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,०४,५१८/- पयत काम क न घेणेस 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१३५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६०/१६-१७   भाग .३६ लांडेवाड  
मधील ाशो इं जिनयर कंपनी मागे पे हंग लॉक बस वणेकामी मे. ी 
िस द विनायक एंटर ायजेस िन.र. .१५,४०,५५९/- (अ र  र. पंधरा लाख चाळ स 
हजार पाचशे एकोणसाठ फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
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दराने  र. .१२,४५,७०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१३६)  मनपाचे दूरसंचार वभागाकडे तीन VHF  वायरलेस वसीज  भारत सरकारचे 
संचार मं ालय, नवी द ली यांचे माफत पुर वणेत आले या असून याचे 
नुतणीकरण दनांक ३१/१२/१६ पयत करणेत आलेले आहे. द.१/१/२०१७ ते 
३१/१२/२०१७ या कालावधीपयतचे खालील माणे लायस स नुतणीकरण करणे 
आव यक आहे. १)परवाना .L- 1230 २)परवाना .L- 1475 ३)परवाना .L–1329 
सदरचे नुतणीकरणाची फ  डंसबर २०१६ पुव  अदा करणे आव यक असून 
नुतणीकरण फ  बाबत यो य ती माह ती घेणेसाठ  ी. नरो हा थॉमस, वायरलेस 
इनचाज यांना नवी द ली येथे जाणे आव यक असलेने यांना जाणे - येणेसाठ  
वमानाने  वास करणेस व येणा-या खचास तसेच उपरो  तीन परवाने 
नुतणीकरण करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, 

नवी द ली यांस डमांड ा टने अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . २२/७४/१६-१७   . .३३ गवळ नगर 
मधील भोसर  आळंद  र ता डांबर करण करणेकामी   मे.  धने र क शन  र. . 
७,७७,२९१/-  (अ र  र.   सात लाख स याह र दोनशे ए या नो फ ) पे ा 
१०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३२,५००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१३८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४४/१६-१७ भाग .३५  
धावडेव ती येथील र ते डांबर करण करणेकामी मे. धने र क शन र. . 
१६,८०,२६२/-   (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार दोनशे बास  फ )  पे ा 
१०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,८६,०८३/- 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 
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या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.     

वषय .१३९)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५४/१६-१७ भाग . ३६ लांडेवाड  
म ये ठक ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे. धने र क शन र. . 
७,३४,०६०/-  (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार साठ फ )  पे ा १०.१५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९२,५३१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.    

वषय .१४०)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५२/१६-१७ भाग .२९ 

इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव था करणेकामी मे. 
मोटवानी & स स र. .१०,५०,४१६/- (अ र  र.  दहा लाख पं नास हजार चारशे 
सोळा फ ) पे ा १६.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,२६,४६७/- पयत काम क न घेणेस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१४१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/८/१६-१७ भाग .३२, सँ ड वक 
कॉलनीम ये करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. एस ड  अजवानी 
र. .२१,००,३०३/-   (अ र  र.  एकवीस लाख  तीनशे तीन फ  ) पे ा १४.२७% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,९०,६१९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१४२)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/११/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण म ये करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे. ड  ड  
क शन र. .१३,९१,४५०/- (अ र  र.  तेरा लाख ए कयानव हजार चारशे 
पं नास फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१३,१४,९२०/-  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 
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कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  

करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१४३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२९/१६-१७ . .३३ गवळ नगर 
मधील भोसर  दघी र ता डांबर करण करणेकामी मे.एच सी कटार या 
र. .७,७७,२९१/- (अ र  र.  सात लाख स याह र हजार  दोनशे ए या नव 
फ ) पे ा १०.०५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३४,१३२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१४४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/५३/१६-१७ भाग .३३ 

गवळ नगर म ये ठक ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
र. .७,३४,०६०/- (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार  साठ एक फ ) पे ा 
१०.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९२,१४५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१४५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६५/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  
म ये सेवा वा ह या टाक यासाठ  खोदाई केलेले र ते डांबर करण करणेकामी मे. 
धने र क शन र. .७,३४,०६०/- (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार  साठ 
फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९१,७६०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१४६)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६८/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  
मधील भगतव ती प रसरात डांबर करण करणेकामी मे.धने र क शन 
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र. .७,३४,०६०/- (अ र  र.  सात लाख चौतीस हजार  साठ फ ) पे ा १०.१५% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .६,९२,५३१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१४७)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४८/१६-१७ . .६ मोशी येथील 
व छतागृह मनपा ेनेजला जोडणे व आव यक थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे. िशवगंगा क कशन र. .२२,४१,२६६/- (अ र  र.  बावीस लाख ऐ कचाळ स 
हजार दोनशे सहास  फ ) पे ा  १४.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .२०,२१,५१०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१४८)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/८९/१६-१७ भाग .४३ पंपर  
येथील र हर रोडवर ल ॉम वॉटर गटसची दु ती करणेकामी मे.देव क शन 
र. .१४,००,२२४/- (अ र  र.  चौदा लाख  दोनशे चोवीस फ ) पे ा १७.८८% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,०७,३५७/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

वषय .१४९)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  अ म ये दश वले 

माणे रजा  मंजुर स मा यता देणे बाबत वचार करणे.  

वषय .१५०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .4/2016-17 अ वये भोसर  ते 
िनगड  (टाटा मोटस र ता) सुशोिभकरणाचे  नुतनीकरण करणे व 2 मह ने देखभाल 
करणेकामी मे.बी. ह .जी.इं डया िल. िन वदा र कम पये 48,03,927/- (अ र  
र. .अठठेचाळ स लाख तीन हजार नउशे स ावीस फ ) या ठेकेदाराची िन वदा ह  
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सवात कमी दराची िन वदा अंदाजप क य दरापे ा (-1.00% ने कमी) वकृत 
करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५१)मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/4/2016-17 अ वये 
भाग .५१ म ये  र यांचे चर बी. एम. आ ण बी.सी. प तीने डांबर करण 

करणेकामी (सन २०१६-२०१७) साठ   मे.अजवानी इ फा चर ा.िल. 
िन.र. .7,92,485/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार चारशे पंचाऐंशी फ ) 
पे ा -10.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट  शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/14/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये मनपा शाळेची थाप य वषयक दु ती करणेकामी  
(सन २०१६-२०१७) साठ   मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .7,92,399/-(अ र  
र. .सात लाख या नव हजार तीनशे न या नव फ )  पे ा -10.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/15/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ मधील पाथवेची दु ती करणे व 
इतर आनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.आ द य एंटर ायजेस िन.र. .7,92,357/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा –23.00% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/82/ -2016-

17अ वये “(सन २०१६-१७ क रता) भाग .२२ मधील मनपा या शाळा  
इमारतींमधील करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.एल.एन.एंटर ायजेस  िन.र.  

7,92,556/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) पे ा –

10.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१५५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/79/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ म ये बी लॉक व इतर प रसरात 

ोमवॉटर गटर व गटर दु ती करणेकामी  मे. एस.बी. सवई िन.र. .7,91,752/-

(अ र  र. . सात लाख ए या नव हजार सातशे बाव न फ ) पे ा –10.00% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/7/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये सारथी हे पलाईनची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ ) मे. पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .7,92,585/-

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे पंचाऐंशी फ ) पे ा –10.00% कमी 
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१५७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/44/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ ( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) मधील 
कॉ ट पे हंग व पे हंग लॉकची दु ती करणेकामी  मे.आ द य एंटर ायजेस  

िन.र. .7,92,357/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) 
पे ा –23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े  

वषय .१५८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/26/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .५२ मधील फुटपाथची दु ती  
करणेकामी मे. आ द य एंटर ायजेस िन.र. .7,92,357/- (अ र  र. .सात लाख 
या नव हजार तीनशे स व न फ ) पे ा – 22.00 % कमी या ठेकेदारांकडून काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .१५९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/36/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२२ मिधल फूटपाथची दु ती 
करणेकामी  मे. आ द य एंटर ायजेस िन.र. .7,92,357/-(अ र  र. . सात लाख 
या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा –19.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .१६०) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/78/2016-17 
अ वये भाग .५३ वाकडम ये मनपा या संडास लॉक व मुता-या यांची  देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे.जयराम क शन ( ो. ा.सितष जयराम 
मंगळवेढेकर) िन.र. .7,92,556/- (अ र  र. .सात लाख या नव हजार पाचशे 
छप न फ )  पे ा –23.11% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६१) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/5/2016-17 अ वये 
(सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ म ये बी लॉक व इतर प रसरात पाथवची 
दु ती करणेकामी मे. मयुर मा ती मंगळवेढेकर िन.र. .7,92,357/-(अ र  र. . 
सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा -10.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६२) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/18/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ म ये पाथवेची दु ती व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे.मयूर मा ती मंगळवेढेकर िन.र. .7,92,357/- (अ र  
र. . सात लाख या नव हजार तीनशे स ाव न फ ) पे ा -10.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६३) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/53/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७) भाग .२२ मधील ख डे ेचस खड करणाने 
बुज वणेकामी  मे. ब हरट दस िन.र. .7,92,703/- (अ र  र. . सात लाख 
या नव हजार सातशे तीन फ ) पे ा -23.00 % कमी या ठेकेदारांकडून काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -शत स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  
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वषय .१६४) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/54/2016-17 
अ वये भाग .५० म ये पे ह ंग लॉक व पावसाळ  गटसची थाप य वषयक 
कामे करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ )  मे. ब हरट दस िन.र. .7,92,351/-

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार तीनशे ए काव न फ ) पे ा-21.00% 

कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट -शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/59/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२३  केशवनगर म ये र यावर ल 
ख डे/चर बुज वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 

िन.र. .7,92,703/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार सातशे तीन फ ) पे ा 
–23.00% कमी या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट - शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६६) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/42/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .४२ मधील मनपा इमारतीची देखभाल व 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे. पांडुरंग एंट ायजेस िन.र. .7,92,620/- 

(अ र  र. . सात लाख या नव हजार सहाशे वीस फ ) पे ा -10.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६७) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/56/2016-17 
अ वये भाग .५१ मधील मु य र ते तसेच अंतगत र यांची वाहतुक वषयक 
कामे करणेकामी सन २०१६-२०१७ साठ  मे. ीगु  क शन िन.र. .7,92,523/- 
(अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा -10.02% कमी 
या ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६८) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/58/2016-17 
अ वये भाग .५३ वाकडम ये सारथी हे प लाईन वर ल त ार  िनवारणकामी 
थाप य वषयक   कामे करणेकामी  मे.एस.बी. सवई िन.र. .7,92,556/- (अ र  

र. . सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) पे ा –27.15% कमी या 
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ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट -
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१६९) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/72/2016-17 
अ वये भाग .५१ म ये सारथी हे पलाईनची करकोळ दु तीची कामे 
करणेकामी (सन २०१६-२०१७ साठ )  मे.के.कमलेश िन.र. .7,92,694/- (अ र  
र. . सात लाख या नव हजार सहाशे चौ-या नव फ ) पे ा 10.00% कमी या 
ठेकेदारांकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१३/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 

वाकड मधील पं.िचं.मन.पा शाळामधील वकास कामे करणेकामी मे.िशवांक 

क शन िन.र. .१४,००,५५६/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे छ प न पये 
फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१०,५८,९६७/-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 करणे. 

वषय .१७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२०/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 

वाकड मधील मनपा या ता यात आले या व वध आर णास िसमािभंत 
बांधणेकामी मे.भगवंत क शन एस.जे.जाधव िन.र. .२२,४०,८८९/- (अ र  
र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे एकोणन वद फ ) पे ा २७.९९% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,९४,३४७/- 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 करणे. 

वषय .१७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२५/२०१६-१७ अ वये भाग .५० 
म ये र यांचे चर जी.एस.बी., ड लु.एम.एम. आ ण बी.बी.एम. प तीने दु ती 
करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .११,२०,३०३/- (अ र  र. .अकरा 
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लाख वीस हजार ितनशे तीन फ ) पे ा २७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .८,५८,७१२/- 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 करणे. 

वषय .१७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/२८/२०१६-१७ अ वये भाग .५० 
म ये  थेरगाव गावठाण व इतर भागात पे ह ंग लॉकची दु ती करणेकामी मे. 
आर जी मंगळवेढेकर िन.र. .१४,००,२६७/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे सदुस  
फ ) पे ा १८.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
११,९४,३०९/- 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 करणे. 

वषय .१७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/३४/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 

वाकडमधील झाले या र यावर  वाहतुक वषयक कामे, दुभाजक  व र यावर 

प टे मारणे इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे 
जाधव िन.र. .१९,६०,७८०/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे ऐंशी 
फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१४,८२,५५६/- 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 करणे. 

वषय .१७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४२/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ 

मधील मनपा इमारती, यायाम शाळा इ याद  म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. सुनील अ णा पा सुयवंशी िन.र. .१३,९६,४९९/- (अ र  र. .तेरा 
लाख या नव हजार चारशे न या नव फ ) पे ा २०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजुर दराने  र. .११,७३,०५९/- 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 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/४३/२०१६-१७ अ वये भाग .२३ 

िचंचवड प रसराम ये फूटपाथ करण,े पे हंग लॉक इ याद  थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.सुयोगराज क शन िन.र. .१३,९६,५५६/- (अ र  र. .तेरा लाख 
या नव हजार पाचशे छ प न फ ) पे ा ३०.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१०,२६,३२२/- 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 करणे. 

वषय .१७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/५६/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

पुनावळे म ये मनपा कड ल जल िनसारण, व ुत आ ण पाणी पुरवठा वभागाकडून 

झाले या चरांची कामे जीएसबी, ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने करणेकामी 
मे.साकळे असोिसएटस िन.र. .१४,००,२४१/- (अ र  र. .चौदा लाख दोनशे 

ए केचाळ स फ ) पे ा २५.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१०,९५,३३९/- 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 करणे. 

वषय .१७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६४/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 
वाकड भागातील क पटे व ती, यशवंतनगर, मनपा शाळेमागील भागाम ये 

फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉकची कामे करणेकामी मे.भगवंत क शन एस जे 

जाधव िन.र. .१९,६०,७८०/- (अ र  र. .एकोणीस लाख साठ हजार सातशे ऐंशी 
फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .१४,८२,५५६/- 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 करणे. 
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वषय .१७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६८/२०१६-१७ अ वये थेरगाव 
भाग .५१ म ये महादेव कॉलनी, मंगलनगर व इतर भागात पे हंग लॉक ची 

कामे करणेकामी मे.आर जी मंगळवेढेकर िन. र. .१५,४०,३०२/- (अ र  र. .पंधरा 
लाख चाळ स हजार ितनशे दोन फ ) पे ा १९.७७% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,९७,५७४/- 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 करणे. 

वषय .१८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/८२/२०१६-१७ अ वये भाग .५२ 

ताथवडे पुनावळे गावातील र ते जीएसबी, ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने 

करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,२४१/- (अ र  र. .चौदा लाख 
दोनशे ए केचाळ स फ ) पे ा २५.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 

दराने  र. .११,०१,२२०/- 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 करणे. 

वषय .१८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/९०/२०१६-१७ अ वये भाग .५३ 

वाकड गावठाण, सदगु  कॉलनी येथे ठक ठकाणी पे हर लॉकचा पाथवे तयार 
करणेकामी मे.िशवांक कं शन िन.र. .१८,२०,७१०/- (अ र  र. .अठरा लाख 
वीस हजार सातशे दहा फ ) पे ा २७.९९% कमीया ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,७६,६४८/- 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 करणे. 

वषय .१८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११४/२०१६-१७ अ वये भाग 

.२२ िचंचवडगाव म ये मनपा कड ल जल िनसारण, व ुत आ ण पाणी पुरवठा 
वभागाकडून झाले या चरांची कामे जीएसबी, ड यूएमएम आ ण बीबीएम प तीने 

करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट िन.र. .१२,६०,३८९/- (अ र  र. .बारा लाख 

साठ हजार ितनशे एकोणन वद फ ) पे ा २३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,१९,०२५/- 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 करणे. 

वषय .१८३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/७३/२०१६-१७ अ वये भाग 
.२५ िचंचवड टेशन येथील वजय से स शेजार ल ना याची ना याची उंची 

वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s.Vyankateshwara Construction 

िन.र. .२३,२४,९०९/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस हजार नऊशे नऊ फ ) 
पे ा ९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,१९,००९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

वषय .१८४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१०/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२५ िचंचवड टेशन (आनंदनगर) प रसरात सरफेस गटर व बंद पाईप करणे व 

अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. Vyankateshwara Construction 

िन.र. .२३,२४,६१३/- (अ र  तेवीस लाख चोवीस हजार सहाशे तेरा फ ) पे ा 
९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२२,२१,१६८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१६/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
२५ िचचंचवड टेशन (आनंदनगर) म ये पे हंग लॉक, पावसाळ  गटस इ. 
दु तीची कामे करणेकामी M/s. Vyankateshwara Construction 

िन.र. .२१,००,६४१/- (अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे ए केचाळ स फ ) पे ा 
९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,०४,९५७/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२५/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
२५ मनपा इमारतीचे देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
M/s.Vyankateshwara Construction िन.र. .२३,२४,८९२/- (अ र  र. . तेवीस लाख 
चोवीस हजार आठशे या नव फ )  पे ा ९.९०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .२१,९९,४६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 

अवलोकन करणे.  

वषय .१८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/३२/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
१४ म ये दशा दशक, सुचना फलक व रोड फिनचरची कामे करणेकामी M/s. 
S.M.Construction िन.र. .२३,२४,८१३/- (अ र  र. .ते वस लाख चो वस हजार 
आठशे तेरा फ ) पे ा २१.७१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

१९,११,१०१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/१८/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२७ मोरवाड  येथे र याचंे चरांचे ( ेनचेस) खड  मु म व बीबीएम प दतीने 

डांबर करण करणेकामी M/s.punam enterprises िन.र. .९,३८,१३४/- (अ र  
र. . या नव लाख ए याऐंशी हजार चौतीस फ ) पे ा १७.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,१७,५८४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  
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वषय .१८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/२७/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
१८ कवळे वकास नगर व इतर प रसरात न वन पे हंग लॉक बस वणे व 
अनुषंिगक कामे कऱणेकामी M/s.Saiprabha Construction िन.र. .२२,४०,७९१/-
(अ र   बावीस लाख चाळ स हजार सातशे ए याणो फ )  पे ा १६.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१९,७६,३७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .१९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/८५/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
१८ कवळे मामुड  प रसरात न वन पे हंग लॉक बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/s.Saiprabha Construction िन.र. .२०,५४,००८/- (अ र   वीस लाख 
चोप न हजार आठ फ )  पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .१८,११,३६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५/२०१६-१७ अ वये  भाग . 
१८ कवळे मामुड  प रसरात र याचे चर खड  मु म व बीबीएम प तीने 
डांबर करण करणेकामी M/s.Mohanlal Mathrani Construction Pvt ltd.  
िन.र. .२३,२४,८३६/- (अ र   ते वस लाख चो वस हजार आठशे छ स फ ) पे ा 
१०.१४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२१,९३,५५३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१९२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस व वध देशाचे, रा याचे पदािधकार /अिधकार  
अ यास दौ-याअंतगत भेट देतात. या अनुषंगाने महापािलकेस यांच े चहापान, 

ना ा, भोजन व िनवास आद  यव था करणेत येते. यानुसार माहे स टबर व 
ऑ टोबर २०१६ म ये जमन देशाचे सामा जक शा ञ या वषयाचे व ाथ  भेट 
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देणेकामी द.०७/०९/२०१६ रोजी व महारा  शासनाचे क  अिधकार           
ी. नाईकवड  मनपास भेट देणेकामी द.१२/०९/२०१६ रोजी तसेच रा ीय ह रत 

लवाद मनपास भेट देणेकामी द.०३/१०/२०१६ रोजी आले होते. सदर 

मा यवरांसाठ  चहापान, भोजन व िनवास यव थेपोट  थेट प दतीने झालेला एकूण 

खच र. .२५,३२३/-(अ र  र. . पंचवीस हजार तीनशे तेवीस फ ) च े खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत  

व वध क याणकार  योजना  राब वणेत येतात.  या योजनांची व ती पातळ वर  

भावीपणे अंमलबजावणी होणेसाठ ,  MSW अहता ा    समुह संघटकांची 
ता पुर या  व पात ६ म हने कालावधीसाठ  मानधन त वावर नेमणूक करणेत 
आली आहे. सदरची मुदत दनांक ०४/११/२०१६ रोजी संपत अस याने पुढ ल ६ 
म हने हणजे द.०७/११/२०१६ ते द.०६/०५/२०१७ अखेर कालावधीसाठ  

तावात नमूद केले या ७ समुहसंघटकांना मुदत वाढ देणे व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९४)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/113-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागामधील इमारती 
शाळा भाजी मंडई इ.चे व ुतीकरण वषयक कामे करणेकामी सन २०१६-१७    
मे. अवधूत इले कल लाई स ए ड स हसेस िन.र. .2,79,644/- ( अ र  
र. .दोन लाख एकोनऐशी  हजार सहाशे च वेचाळ स फ ) पे ा 10.75% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१९५)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/48-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत संभाजीनगर  उप वभाग मधील दवाब ी यव थ े

कर ता या खराब भुमीगत केबल बदलणे व केबलची देखभाल  दु ती व इतर 
आव यक व ुत वषयक कामे करणे.सन २०१६-१७ मे. कुमार इले. ए ड ेड ंग कं. 
िन.र. .5,59,488/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ  हजार चारशे अ याऐंशी 
फ ) पे ा 19.11%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९६)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/111-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे उप वभाग मधील ट लाईट 
पोल वर ल खराब नादु त ज शंन बॉ स बदलणेकामी सन २०१६-१७ मे.कुमार 
इले.ए ड ेड ंग कं. िन.र. .7,46,947/- ( अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार 
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नऊशे स याह र फ ) पे ा 17.11% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१९७) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/6-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .९ शाहूनगर  मधील आव यक ठकाण या  
दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करणे आव यक देखभाल 
दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी सन २०१६-१७ 
मे.सिचन इले. िन.र. .7,46,505/- (अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स  हजार पाचशे 
पाच फ ) पे ा 18.00%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१९८) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/75-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय काय े ातील U.P.S.  इन हाईटची वा षक देखभाल दु ती 
करणे व नुतनीकरणाची कामे करणेकामी सन २०१६-१७ मे.अवधूत इले कल 
लाई स ए ड स हसेस िन.र. .5,60,185/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार 
ऐकशे पं याऐंशी फ ) पे ा 14.95% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१९९) मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/5-2016-17 मधील अ. .1 अ वये 

फ े ीय कायालय अंतगत भाग .4 कृ णानगर मधील आव यक ठकाण या 
दवाब ी यव थे मधील नादु ती खळ या दु ती करणे आव यक देखभाल 
दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.सिचन इले. 
िन.र. .9,33,515/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे पंधरा फ ) पे ा 
17.76%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२००) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन वदा नो. .८/२०१६-१७ मधील अ. .८ 
अ वये मनपा या शासक य इमारतीमधील सीसीट ह  व मेटल डटे टर यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल दु ती करणेकामी मे. टॅनजेट इले क स ए ड 
कॉ ॅ टर िन.र. .४,८४,९२६/- (अ र  र. .चार लाख चौ-याऐंशी  हजार नऊशे 
स वीस फ ) दर २०.००% कमी या ठेकेदारा  बरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत  आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२०१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क  शासना या शहर  वकास मं ालय (MoUD) 

व जागितक बँके या सहा याने JnNURM व SUTP योजनांतगत शहरातील 
सावजिनक वाहतूक यव था सुधारणेसाठ  बीआरट एस क प राब वत आहे. सदर 
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क पांतगत प ह या ट याम ये ४५.०० क.मी. लांबीचे ४ र ते बीआरट एस बस 
सेवेसाठ  वकसीत करणेची कामे हाती घेतली असुन यापैक  सांगवी - कवळे व 
नािशक फाटा – वाकड या दोन र यावर बीआरट  बस सेवा अनु मे ५ स टबर 
२०१५ व २८ नो हबर २०१५ पासून सु  केलेली आहे. सदर मागावर ल बीआरट  
बस सेवेचे “RAINBOW BRTS” असे ँड ंग केलेले असुन यास वाशांचा चांगला 
ितसाद िमळत अस यामुळे “RAINBOW BRTS” देशभरात िस  होत 

आहे. वषयां कत पर षद आयो जत करणेबाबत मा. थायी सिमती सभेने दनांक 
१४/६/२०१६ रोजी ठराव .१६४१५ अ वये त वत: मा यता दलेली आहे. तदनंतर 
१९ जुलै २०१६ रोजी जागितक बँक व MoUD क  शासनाच े ितिनधी समवेत ो. 
िशवानंद वामी व मनपा अिधकार  यांची संयु  बैठक मा.आयु  यांचे 
अ य तेखाली  झालेली आहे. यानुसार पुणे मनपा, पंपर  िचंचवड मनपा व 
पीएमपीएमएल CEPT, CEE यांची ितिनधी असलेली एक संयु  सिमती थापन 
क न प रषदेचे पुढ ल कामकाज करावे असे ठर वलेले आहे. यास अनुस न ो. 
िशवानंद वामी यांनी वषयां कत प रषद आयो जत करणेसाठ  येणा-या संभा य 
खचाचे अंदाजप क व यासाठ  लागणा-या पैशांची उभारणी करणेबाबत कळ वलेले 
आहे. यानुसार सदर प रषदेत एकूण र. .१.२० कोट  खच अपे त आहे. तसेच 
सदर प रषदेसाठ चा राखीव िनधी सुमारे ५०.०० ल  पये एकूण 3rd Asia BRTS 

Conference साठ  होणारा संभा य खच र. .१.६३ कोट  इतका गृह त धरलेला 
आहे. मागील दो ह  Asia BRTS प रषदेसाठ  अनेक सं था ायोजक झाले या 
हो या या माणेच २०१६ चे 3rd Asia BRTS प रषदेसाठ  TATA Motors, Volvo, 
Scania, Ashok Leyand Ltd., Merecedes benz etc. कंप या ायो जक होतील असे 
अपे लेले आहे. या प रषेदेसाठ  MoUD क  शासन, MOT क  शासन, जागितक 
बँक हे मुख खच उचलणार आहेत. तसेच पुणे व पंपर  िचंचवड शहरातील पुणे 
मनपा, पीएमआरड ए, पीसीएनट ड ए व पीसीएमसी अशा थािनक सं थांचा समावेश 
असेल असे अपे लेले आहे. यानुसार पीएमसी र. .२०.०० ल , पीसीएमसी 
र. .२०.०० ल , पीएमपीएमएल र. .१०.०० ल , पीएमआरड ए र. .५.०० ल , 

पीसीएनट ए र. .५.०० ल  असा िनधी  देतील असे गृह त धरलेले आहे. सदर 
प रषदेसाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ करावया या र. .२०,००,०००/- या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/65/2016-2017 अ वये भाग .५ 
जाधववाड  मधील उवर त ठकाणी र यां या कडेने गटर बांधकाम करणेकामी 
मे.राहूल क शन िन.र. .46,21,849/-(अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस 
हजार आठशे एकोणप नास  फ ) पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .37,85,294/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                               
                                                   नगरसिचव 

                                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१७५०/२०१६  
दनांक – २७/१०/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 


