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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२१/२०१७ 
दनांक – ०६/०१/२०१७ 

 
ित, 

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

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

दनांक - १०/०१/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१०/०१/२०१७ 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 – २५९ 
दनांक - १०/०१/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  
१०/०१/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
            अ) दनांक २७/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५७)   
               चा सभावृ ांत कायम करणे.  
           आ) दनांक ०३/०१/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५८)   
               चा सभावृ ांत कायम करण.े  

---------- 
वषय .१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/75/2016-17 अ वये भाग .५१ 

मधील  मंगलनगर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 
उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

 िन.र. .39,21,468/- (Rupees Thirty Nine Lakh(s) Twenty One Thousand Four 

Hundred Sixty Eight Only) पे ा 15.76% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने रकम पये 34,68,617/- 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 १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/128/2016-17 अ वये भाग .५१ 
मधील १६ नंबर व इतर  प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व 

उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 

िन.र. .35,00,905/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) Nine Hundred Five Only) 

पे ा 16.38% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 30,73,830/-

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

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या सन २०१६-१७ चे अंदाजप कामधील तावात   
नमूद केले माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    
(वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .४) थाप य उ ान वभागाकड ल सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील कामा या तरतूद  
म ये अंदाजप क तयार करणेसाठ  तावात नमूद माणे फेरबदल करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध वभागामाफत िन वदा िस द के या 
जातात. िन वदा संचाची कंमती/दर याबाबत महारा  शासन, उ ोग उजा व 
कामगार वभाग शासन िनणय . भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४ 
द.३० ऑ टोबर २०१५ चे प रप कातील ६.८ प रिश  ८ नुसार िन वदेची 
कंमत/शु क वाढ केली आहे. यानुसार भांडार वभागाने सव वभागांची एकाच 
कारचे िन वदा संच दराबाबत मा. थायी सिमती ठराव .१५८५७ द.२९.३.२०१६ 

अ वये मा यता घेऊन इकड ल वभागाचे आदेश . मभा/१/का व/२९/२०१६ 
द.१२.४.२०१६ अ वये दरवाढ लागू कर यात आलेली होती ती खालील माणे. 

 
प  ‘क’ 

अ.  
 

तपिशल (कामाची एकूण 
र कम) 

द.३०.१०.२०१५ चे 
शासन िनणयानुसार 
दर 

द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे 
िन वदा संच दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 
िन वदा संच 
व  दर 

द.१२.४.१६ 
आदेशा माणे 

ता वत 
वा षक दरवाढ 

1 र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

2 र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

3 र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

4 र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/-Yearly 

increase 100/- 
७५०/- १५००/- १००/- 

5 र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly 

increase 200/- 
१,०००/- २,०००/- २००/- 
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6 र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly 

increase 300/- 
१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

7 र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly 

increase 1000/- 
 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

8 र. . १ कोट  ते २ कोट  Respective 
Department to fix 
form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

9 र. . २ कोट  ते ५ 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

10 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

11 र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective 
Department to fix 
form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

12 र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective 
Department to fix 
form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 

             
वर ल माणे मा य झाले या ठरावाला मा. थायी सिमती ठराव .१६२५६ 
द.१७.५.२०१६ अ वये “शासन िनणय द.३० ऑ टोबर २०१५ नुसार वर ल ठराव 
भांडार वभागामाफत सा ह य खरेद साठ  असून तो वकास कामा या िन वदांना 
लागू न करता वकास कामा या िन वदांना फॉम फ  ह  पुव याच दरानेलागु 
करणेस मा यता देणेत येत आहे” असा मा.सद य पार त ठराव संमत झालेला 
आहे. मा. थायी सिमती ठराव .१५८१७ द.२९.३.२०१६ माणे तसेच इकड ल 
वभागाचे आदेश .मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ िनगत करणेत 
आलेले आहे. आदेश िनगत केलेनंतर वर ल ठरावाम ये दु ती करणेसाठ  
मा.सद य ठराव झालेला आहे. मा.सद य ठराव . १६२५६ द. ११.५.२०१६ माणे 
जर अंमलबजावणी करावयाची अस याने यास मा.मुलेप वभागामाफत दले या 
अिभ ाया माणे पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  यावी लागेल आदेश 
.मभा/१/का व/२९/२०१६ द. १२.४.२०१६ हा आदेश र  क न न याने आदेश 

िनगत करणे आव यक आहे. 
 

प  ‘ ब’ ( वकास कामासाठ ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

र कम) 
द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
िन वदा संच व  
दर 

ता वत वा षक 
दरवाढ ( ती वष  १०% 
माणे) द.१.४.२०१७ 

पासुन लागु 

सन २०१६-१७ 
क रता दरवाढ 

१  र. . ५० हजाराचे आतील 
कामासाठ  

२००/- -- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ लाखापयत ३००/- -- -- 
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३ र. . १ लाख ते २ लाखापयत ५००/- -- -- 
४ र. . २ लाख ते ५ लाखापयत ७५०/- Yearly increase 10% १००/- 
५ र. . ५ लाख ते १० लाखापयत १,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
६ र. . १० लाख ते ५० लाखपयत १,५००/- Yearly increase 10% १००/- 
७ र. . ५० लाख ते १ कोट पयत २,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
८ र. . १ कोट  ते २ कोट  ३,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  १०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१० र. . ५ कोट  ते १० कोट  १५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
११ र. . १० कोट  ते ५० कोट  २५,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
१२ र. . ५० कोट  पे ा जा त ५०,०००/- Yearly increase 10% १००/- 
 

प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद  ) 
अ.  तपिशल (कामाची एकूण 

र कम) 
द.३०.१०.२०१५ चे शासन 
िनणयानुसार दर 

द.१७.१०.१३ चे 
आदेशा माणे 
यापुव चे िन वदा 
संच दर 

तावीत 
करावयाचे 
िन वदा संच 
दर 

ता वत 
वा षक 
दरवाढ 

१ र. . ५० हजाराचे 
आतील कामासाठ  

-- २००/- ५००/- -- 

२ र. . ५० हजार ते १ 
लाखापयत 

-- ३००/- ७००/- -- 

३ र. . १ लाख ते २ 
लाखापयत 

-- ५००/- १०००/- -- 

४ र. . २ लाख ते ५ 
लाखापयत 

१०००/- Yearly increase 
100/- 

७५०/- १५००/- १००/- 

५ र. . ५ लाख ते १० 
लाखापयत 

२०००/- Yearly increase 
200/- 

१,०००/- २,०००/- २००/- 

६ र. . १० लाख ते ५० 
लाखपयत 

३०००/- Yearly increase 
300/- 

१,५००/- ३,०००/- ३००/- 

७ र. . ५० लाख ते १ 
कोट पयत 

१०,०००/- Yearly increase 
1000/- 

२,०००/- १०,०००/- १०००/- 

८ र. . १ कोट  ते २ कोट  Respective Department to 
fix form fee 

३,०००/- १३,०००/- २०००/- 

९ र. . २ कोट  ते ५ कोट  Respective Department to 
fix form fee 

१०,०००/- १५,०००/- २०००/- 

१० र. . ५ कोट  ते १० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

१५,०००/- २०,०००/- २०००/- 

११ र. . १० कोट  ते ५० 
कोट  

Respective Department to 
fix form fee 

२५,०००/- ३०,०००/- २०००/- 

१२ र. . ५० कोट  पे ा 
जा त 

Respective Department to 
fix form fee 

५०,०००/- ५५,०००/- २०००/- 



6 
 

 
 

            वर ल माणे को-या िन वदा संच व  व वा षक दरवाढ प  ‘ब’ ( वकास 
कामासाठ ) व प  ‘ड’ (सव वभांगाची सा ह य खरेद ) माणे करणेत आलेली 
अस याने सदर दरवाढ स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . ३७/२३/१६-१७ अ वये . .६ मोशी 
डुडुळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं २०६ ते गट नं २३१ १८ मी. ड  पी. र ता 
तयार करणेकामी  मे.ब हरट दस िन.र. .७०,०४,६३२/-  (अ र  र. .स र लाख, 
चार हजार, सहाशे ब ीस फ )  पे ा २९.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .५२,१४,५९८/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .३/८०/२०१६-१७  मधील अ. .३३ 
अ वये WD4 टाक व न वतरण होणा-या भागात जलवा हनी टाकणेकामी  मे. 
ांजल कोप रेशन िन.र. .२७,९५,८६८/- (अ र  र. .स ावीस लाख, पं या नव 

हजार, आठशे अडुस  फ ) पे ा ७.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२७,३०,१६५/- 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  देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५४-२०१६-१७ अ वये, भाग 

.१९ वा हेकरवाड  म ये राजयोग कॉलनी ते वा हेकरवाड  पयत र ता वकसीत 
करणेकामी M/S BAHIRAT BHOTHERS िन.र. .४५,९३,८३१/-(अ र  र. . 
पंचेचाळ स लाख या न हजार आठशे एकतीस) पे ा १६.८८% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .४०,०९,३१२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२४/२०१६-१७ अ वये भाग .२६ 
म ये शौचालय बांधणेकामी मे.अ व कार क शन िन.र. .३५,००,५८९/-(अ र  
र. .प तीस लाख, पाचशे एकोणन वद फ ) पे ा ८.०१% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .३३,८१,२०१/- 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 १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
  
वषय .१०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/७-२०१६/१७ अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ मधील वकासनगर, द नगर, कवळे 

इ.प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी मे.ब हरट दस,  

िन.र. .३७,४९,८७७/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे 
स यातर फ ) पे ा  १५.५१% कमी या  ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. . 
३३,२६,६८५/- 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 १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/९-२०१६-१७ अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१८ साईनगर, मामु ् ड  भागात  जलिनःसारण 
वषयक कामे करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र.  ३७,४९,९२२/- (अ र  र. . 
सदतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे बावीस फ )  पे ा १६.५१% कमी    या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .३२,८७,३५०/- 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 करण.े 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
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वषय .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .७/१३-२०१६-१७ अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  पर सरातील राह ले या 
ठकाणी व इं ायणी नद लगत आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी   
मे.ब हरट दस,  िन.र. .७४,९९,९८०/- (अ र  र. .चौ-यातर लाख न या णव हजार 
नऊशे ऐंशी पये)   पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .६२,८३,४४६/- 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 १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालयातील म.न.पा.चे TATA ACE 

वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ५३ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व १०६ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .६/२०१४-१५ िस द क न १ वष 
कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 
दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ े यापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े र. . 
१,९०,६३,०५२/- + सेवाशु क र. .१९,०६,३०५/- अशी एकूण र. .२,०९,६९,३५७/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे. भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८३.००% कमी दराने (र. . 
३,२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.५४% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
“फ” े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACEवाहनामाफत घरोघरचा कचरा 
गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद 
केले माणे कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक 
पुर वणेकामी दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली 
होती.  तदनंतर द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेसमा. 
थायी सिमती ठराव ं .१७१०६ दनांक ६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  

सदर कामाची मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची न वन 
िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी लागणार 
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आहे.  यामुळे म.ेभारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह.सं था मया. पंपर  यांची 
ठेकेदार हणून दनांक १/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन 

िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत 
नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे खच र. .७३,२७,०१६/- 
(अ र  र. . याह र लाख स ावीस हजार सोळा फ ) अथवा येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” े ीय कायालयातील म.न.पा.च े TATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४७ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९४ कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .५/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ े 
र. .१,६९,४६,६१२/-+ सेवाशु क र. .१६,९४,६६१/- अशी एकूण र. .१,८६,४१,२७३/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ८१.५०% कमी दराने ( र. . 
३,१३,५१०/-) व एकूण िन वदा रकमे या ७.४१% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ड” 
े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 

कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द.२४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेसमा. थायी सिमती 
ठराव ं .१७१०५ दनांक ६/९/२०१६ अ वये मा यता िमळाली आहे.  सदर कामाची 
मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात येणार आहे.  स या सं थेमाफत ५६ 
वाहनचालक, ६ सुपरवायजर व ९४ कामगार उपल ध क न कामकाज सु  आहे.  
याकामाची न वन िन वदा कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने 
कालावधी लागणार आहे.  यामुळे मे. सा व ी म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था 
मया. यांची ठेकेदार हणून दनांक ३/१/२०१७ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या 
कालावधीपयत नेमणूक करणेसमुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाज े
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र. .७०,७७,४००/- (अ र  र. .स र लाख स याह र हजार चारशे फ ) अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 

 
  वषय .१५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालयातील म.न.पा.च ेTATA 

ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणेचे 
कामासाठ  उपल ध वाहनांवर ४५ वाहन चालक, ३ सुपरवायझर व ९० कामगार 

पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१४-१५ िस द क न १ वष 

कालावधीकर ता िन वदा माग वणेत आ या हो या.  सदरची िन वदा कमान वेतन 

दरा या असुन याम ये अंदाजप क तयार करताना कामगारांचे वेतन व भ  ेयापोट  
देय असणार  र कम ९०% असुन िन वदाधारकांना सेवाशु क हणून १०% असे 
रकमेचे वभाजन करणेत आले होते. याम ये कामगारांचे वेतन व भ  े

र. .१,६२,४१,१३२/-+सेवाशु क र. .१६,२४,११३/- अशी एकूण र. .१,७८,६५,२४५/- 
एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत आहे.  िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता 
हा िनकष ठेवणेत आला होता.  यानुसार मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत यांनी सेवाशु का या ९८.५२% कमी दराने (र. . 
२४,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ८.९६% कमी दराने िन वदा सादर केली 
होती.  सदरचे दर लघु म अस याने यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” 
े ीय कायालयातील म.न.पा. चे TATA ACE वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा 

करणे व संकलन क  येथे वाहुन नेणे या कामासाठ  िन वदेम ये नमूद केले माणे 
कामगार उपल ध करणे तसेच अ य वाहनांसाठ  ७ वाहन चालक पुर वणेकामी 
दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली होती.  तदनंतर 
द. २४/७/२०१६ ते द.३१/१२/२०१६ पयत मुदतवाढ देणेस मा. थायी सिमती 
ठराव ं .१६९४२ दनांक १६/८/२०१६ अ वये मा यता िमळाली होती.  सदर कामाची 
मुदत द.३१/१२/२०१६ अखेर संपु ात येणार आहे.  याकामाची न वन िन वदा 
कायवाह  सु  करणेत आली आहे.  यास काह  म हने कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे म.े भारतीय म हला वंयरोजगार सेवा सह. सं था मया. पंपर  यांची 

ठेकेदार हणून दनांक १/१/२०१७ ते दनांक ३०/०४/२०१७ अखेर अथवा न वन 
िन वदा कायवाह  पुण होईपयत यापैक  जे थम पुण होईल या कालावधीपयत 
नेमणूक करणेस मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६१,५८,३१२/- 
(अ र  र.र.एकस  लाख, अ ठाव न हजार, ितनशे बारा फ ) अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१६) क शासन पुर कृत व वध (अमृत, JnNURM इ.) संगणक णालीसह वेबपोटल 

वकिसत करणेबाबतचे कामकाज १ वष  ९ म हने कालावधीत मे. ो बट  सॉ ट 
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ा.िल., यांना करारनामा क न   दे यास  व याकर ता येणा-या 
र. .१६,९६,२५०/- इत या अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  उ ान वभागामाफत  सन २०१६-१७ चे 
अंदाजप काम ये  व वध लेखािशषावर खालील माणे तरतुद करणेत आलेली आहे. 
खेळणी दु ती, उ ान देखभाल व वकास कामे ठेकेदार  प दतीने करणे व उ ान 

वषयक व वध कामे करणे यालेखा िशषावर ल तरतुद अपुर  पडत असलेने  सदर 

लेखािशषावर  तावात नमूद माणे तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. (वाढ/घट र. .१,१०,००,०००/-) 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१८)   मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .20/2016-17 कर ता  'फ' े य 

कायालयातील र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ टॅकरने 
पाणी पुरवठा करणकेामी मे.द  ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- 

(अ र  र. .एक लाख शहानव हजार सहाशे प नास फ ) र. .865/- ित प 
कमी कोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश . उदयान/4/का व/565/2016 

द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .१९)  मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .15/2016-17 कर ता  'अ' े य 

कायालयातील र याचे कडेने वृ रोपणासाठ  व र ता म य दुभाजकासाठ टॅकरने 
पाणी पुरवठा करणकेामी मे.द  ा सपोट ड वॉटर स लायर िन.र. .1,96,650/- 

(अ र  र. .एक लाख शहानव हजार सहाशे प नास फ ) र. .856/- ित प 
कमीकोटेशन वीकृत करणेत आले असून आदेश .उदयान/4/का व/564/2016 

द.22/12/2016 अ वये कामाचा आदेश देणेत आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वृ संवधन वभागाचे सन २०१६–१७ 

अंदाजप काम ये खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर र. .८०,००,०००/- 
तरतुद करणेत आलेली आहे. खडडे खोदाई/भराई करणे या लेखािशषावर 
र. .२०,००,०००/-  इत या जा त रकमेची आव यकता आहे. तथापी तार कुपंण 
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देखभाल दु ती या लेखािशषामधून र. .२०,००,०००/-  खडडे खोदाई/भराई करणे 
या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०१/२०१७ या सभेत घेणे या िनणया माणे) 
 

वषय .२१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/१२-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .४५ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. गजल मी इले. एंटर ायझेस 
िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) पे ा २५.२६% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४९,३३९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ६/७-२०१६-१७ 

अ वये ड भाग अंतगत भाग .४४ मधील र यांवर ल दवाबती यव थेची 
देखभाल व दु ती करणेकामी मे. गजल मी इले. एंटर ायझेस 
िन.र. .७,३५,०००/- (अ र  र.  सात लाख प तीस हजार फ ) पे ा २५.२६% 

कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,४९,३३९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल.या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .२३) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ८/१-२०१६-१७ 

अ वये पंपर  िचंचवड मधील काळेवाड  येथील तापक रनगर येथील लोक शाह र 
आणासाहेब साठे सावजिनक वाचनालय या ठकाणी Water Cooler With Inbuilt 

Aquaguard Purification बस वणेकामी मे.अवधुत इले कल लाईफ ऍ ड स ह सेस 
िन.र. .६६,१४९/- (अ र  र. .शाहस  हजार एकशे एकोणप नास फ ) पे ा 
१०.००% कमी या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५९,५३४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

  
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . १८/१०२/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५३अित मण वभागास टप-या व अनािधकृत बांधकाम पाडणे या कारवाईसाठ  

मशीनर  पुर वणेकामी मे.िशवांक क शन िन.र. .१४,००,३९९/- (अ र  

र. .चौदा लाख तीनशे न या नव पये फ ) पे ा २७.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने र. .१०,५८,८४९/- 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 .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/१०७/२०१६-१७ अ वये दळवीनगर 

भागातील फुटपाथ व पे हंग लॉकची देखभाल दु ती करणेकामी मे.संजय 

कॉ टर िन.र. .१४,००,५०५/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे पाच पये फ ) 
पे ा ११.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९४,२१४/- 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 .२६)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.२७  अ वये थेरगाव व वाकड प रसरातील उ ानांची  थाप य वषयक कामे 

करणेकामी  मे िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल  का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून 
र. .११,१९,९९०/- (िन.र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे न  द फ ) पे ा 
२०.००% कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४०,७९२/- पयत  काम क न  घेणेस 
तसेच िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन  करणे. 

वषय .२७)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.२५  अ वये पंपर  येथील उ ानांची  थाप य वषयक कामे करणेकामी  
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मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज  िस ह ल का ॅ टर  या ठेकेदाराकडून 
र. .६,९९,८९१/- (िन.र. .सहा लाख, न या नव हजार आठशे ए या नव फ ) पे ा 
२०.०० % कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .५,८७,९०८/- पयत  काम क न  घेणेस 
तसेच िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त  केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने  याचे 
अवलोकन  करणे.  

वषय .२८)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३३ अ वये भाग .२०,२१,२२ येथील  उ ानांची थाप य वषयक कामे 

करणेकामी  मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल का ॅ टर या ठेकेदाराकडून 
र. .१३,९९,३६२/- (िन.र. .तेरा लाख न या नव हजार तीनशे बास   फ ) पे ा 
१७.००% कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .१२,१९,५४५/- पयत  काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल   करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .२९)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.३१  अ वये थेरगांव बोट लब उ ानात  थाप य वषयक कामे करणेकामी  

मे.िस द क  लं बग ऍ ड ेनेज िस ह ल का ॅ टर या ठेकेदाराकडून 
र. .११,२०,१८०/- (िन.र. .अकरा लाख वीस हजार एकशे ऐंशी फ ) पे ा २०.००% 
कमी या  िन वदा मंजूर दराने र. .९,४०,९५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

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

वषय .३०)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .४६/०३/२०१६-१७ मधील काम 
.०२ अ वये भाग .३५  मधील िसताराम ल ढे उ ानात  सां कृितक हॉल बांधणे  

व इतर थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे.ड .ड .क शन या ठेकेदाराकडून 
र. .१६,८०,६६४/- (िन.र. .सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे चौस   फ )  पे ा १२.२७% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,४८,१६९/-  पयत  काम क न 
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घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन  करणे.  

वषय .३१) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.२९ अ वये   . .१९ रावेत येथे संत ाने र उ ान येथे थाप य वषयक  कामे 

करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  ठेकेदाराकडून या र. .१४,००,२०९/ (अ र  
र. .चौदा लाख दोनशे नऊ फ ) पे ा १२.१२% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१२,९२,०२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 

केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

  
वषय .३२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२७ 

अ वये . .४ मधील  साई कृ ण उ ानांचे नूतनीकरणाची कामे करणेकामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस िन वदा र. .११,१६,४७१/ (अ र  र. .अकरा लाख सोळा हजार  चारशे 
ए काह र फ ) पे ा १८.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५४,२४८/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व   िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट  कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२९  

अ वये  . .६३ कासारवाड  मधील  उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी 
मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .११,१९,१२३/ (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार 
एकशे तेवीस फ ) पे ा २१.००% कमी या ठेकेदाराकडून  िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,२८,३१३/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१० 
अ वये  . .३२ मधील राधानगर  उ ान व गंगो ी पाक उ ानांची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .११,१८,८८६/(अ र  र. . 
अकरा लाख अठरा हजार आठशे शहयाऐंशी फ ) पे ा २१.००%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२८,११६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार तकेले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करणे. 
 
वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०७ 

अ वये  भाग .२९ मधील यशवंतराव च हाण गुलाब पु प ्    उ ानात थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी साठे इ ाकॉन ा. िल  िनवीदा र. .११,१९,९२७/- 

(अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे स ावीस फ ) पे ा २१.००% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने र. .९,२८,९७९/-  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/वसुलकरणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .४०  

अ वये भाग .३० मधील जुना कचरा डेपो येथ े उ ान वकिसत करणे मे कुबेरा 
एंटर ायजेस  िनवीदा र. .११,२०,०१९/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार 

एकोणीस फ ) पे ा २१.००% कमी पे ा या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .९,२९,०५६/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 

दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला  अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०६ 

अ वये भाग .३ िचखली येथील  इं दरा गांधी उ ान वकिसत करणे व इतर 
उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. कुबेरा एंटर ायजेस िन वदा 
र. .११,१९,५०९/- (अ र  र. . अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे नऊ फ ) पे ा 
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१०.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर  दराने र. .१०,५७,३४८/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून   यांचेबरोबर  करारनामा क न घेणेत  आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .२५  

अ वये . .५९ मधील आ. .३१६ मधूबन सोसायट  उ ानाची उव रत कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .११,१९,५५०/ (अ र  र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार  पाचशे प नास फ ) पे ा १२.१२%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,३३,०५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३९)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 

.२२ अ वये भाग .२७  मोरवाड  येथीलता यात आले या मोकळया जागेत 

उ ान वकिसत करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस र. .११,२०,०७६/- (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार शहा र फ ) पे ा १२.१२% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३३,५३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार  व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधार त  केले या बेसीक दराम ये  कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.   

 
वषय .४०) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. .3/44-2016-17 मधील 

अ. .39 अ वये दघी उप वभागाअंतगत .७ मधील अंतगत र यावर दवाब ीची 
यव था करणेकामी मे.एन एस इले क स कॉप रेशन िन वदा र कम 
.5,24,944/- (अ र  र.  पाच लाख चोवीस हजार नऊशे च वेचाळ स फ ) पे ा 

1.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन 
करणे.  
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वषय .४१) मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागा या िन.नो. . 3/44-2016-17 

मधील अ. .34 अ वये भाग .३६ मधील र यावर ल दवाब ीची देखभाल 
दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.के.पी.इले कल कॉप रेशन िन वदा र कम . 
6,95,657/- (अ र  र. .सहा लाख पं या णव हजार सहाशे स ाव न) पे ा 1.00% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .४२) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .5/13-2015-16 

मधील अ. .10 अ वये भोसर  व धावडेव ती  . 35 म ये करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणकेामी मे.िस द वनायक कं शन िन वदा र कम 
.9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे चौस  फ ) पे ा 40.05% 

कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .४३) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 

मधील अ. .6 अ वये भाग .36 लांडेवाड  मधील ल ढे यायामशाळा व आखाडा 
तािलम नुतनीकरण करणेकामी मे.सुिनल आ णा पा सुयवंशी िन वदा र कम 
.9,32,947/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा ब ीस हजार नऊशे स ेचाळ स) पे ा 

12.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 

मधील अ. .1 अ वये भोसर  . .35 म ये सावजिनक व छतागृहांची थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा 3.00% कमी या ठेकेदारास 
कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .4/6-2016-17 

मधील अ. .4 अ वये भाग .31 दघी म ये म हलांसाठ  शौचालय बांधणेकामी 
मे. शुभम उ ोग िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस  फ ) पे ा 3.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४६) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .5/13-2016-17 

मधील अ. .2 अ वये भोसर  गावठाण . .35 म ये रसाळवाडा ल ढेवाडा पाचारणे 
वाडा कंुभार वाडा येथे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.िस द वनायक 
कं शन िन वदा र कम .9,10,364/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार ितनशे 
चौस  फ ) पे ा 41.05% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला 
असलेने याच ेअवलोकन करणे. 
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वषय .४७) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .78 अ वये . .७ च-होली येथे थाप य वषयक कामे कऱणेकामी 
मे.एस.ड .अजवाणी िन वदा र कम .7,16,984/- (अ र  र. .सात लाख सोळा 
हजार नऊशे चौ-याऐशी फ ) पे ा 23.10% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४८) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .17 अ वये भाग .३४ ग हाणे व तीम ये फुटपाथ, चबर, ड हायडर 
दु ती करणे व राडारोडा उचलणे. मे.बालाजी कं शन कमल आर मेघाणी  
िन वदा र कम .6,30,251/- (अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे ए काव न 
फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४९) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .30 अ वये . .७च-होली येथे व वध ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.देव कं शन िन वदा र कम .7,34,426/- (अ र  र. .सात 
लाख चौतीस चारशे स वीस फ ) पे ा 23.10% कमी या ठेकेदारास कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५०) मनपा या इ े ीय कायालया या थाप य वभागा या िन.नो. .2/78-2016-17 

मधील अ. .32 अ वये भाग .६ मोशी येथील व वध ठकाणच ेर ते खड करण 
करणेकामी मे.जय भवानी कं शन िन वदा र कम .7,12,647/- (अ र  
र. .सात लाख बारा हजार सहाशे स ेचाळ स फ ) पे ा 26.00% कमी या 
ठेकेदारास कामाचा आदेश देणेत आलेला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .०५  

अ वये,  भाग . १३ मधील उ ानाची थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे 
भालेराव क शन या ठेकेदाराकडून या ठेकेदाराकडून  िन.र .११,१४,२०७/- 
(अ र  र. .अकरा लाख चौदा हजार  दोनशे सात फ ) पे ा १०.०५%  कमीिन वदा 
मंजूर दराने र. .१०,५२,३४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .५२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .१५ 
अ वये भाग .११ मधील उ ानांची थाप य वषयक  कामे करणेकामी 
मे.भालेराव क शन या  ठेकेदाराकडून या िन वदा र. .११,१२,१४४/- (अ र  
अकरा लाख  बारा हजार एकशे च वेचाळ स  फ ) पे ा १०.०५%  कमी िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,५०,३९२/-पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या  बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याच े अवलोकन करणे.  

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम .३२ 

अ वये  . .४ मधील गजानन  हे  े उ ानांची  थाप य वषयक  कामे करणेकामी 
मे. कुबेरा एंटर ायजेस िन.र. .११,१२,७२०/- (अ र  र. .अकरा लाख बारा 
हजार,सातशे वीस फ ) पे ा १८.६०% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,५१,०४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .५४)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 

.१६ अ वये  भाग .१७ पेठ .२७ मधील माऊली उ ानांमधील िसमािभंत 
नूतनीकरण व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.क पल क शन & कं. 
र. .११,१६,४७१/- (अ र  र. .अकरा लाखसोळा हजार चारशे ए काह र फ ) पे ा 
१३.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१९,८९६/- पयत  काम 

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

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त  केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 

याचे अवलोकन  करणे.  
 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/5/2016-17 अ वये . .६१, ६२,६४ 
म ये मंडप यव था पुर वणेकामी मे. ी िस द वनायक एंटर ायजेस 

 िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) पे ा 17.99% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,91,658/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत 
केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/26/2016-17 अ वये भाग .६२ 

िशतळादेवी चौक ते पंपळे गुरव र ता गटरवर लॉक टाकणे व फुटपाथ वकिसत 

करणेकामी मे.िशवांक क शन  िन.र. .15,00,000/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) 

पे ा 22.99% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,12,908/- पयत काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/16/2016-17 अ वये भाग .१ 
तळवडे योितबानगर येथील उर त र ते खड  मु माचे करणेकामी मे.पुनम 
एंटर ायजेस िन.र. .14,00,444/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे  च वेचाळ स फ ) 
पे ा 22.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .11,46,964/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट माणे भाववाढ 

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

 
वषय .५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/24/2016-17 अ वये िनगड  गावठाण 

भाग .१३ मधील व वध र यांवर वकास कामांमुळे िनमाण झाले या चरांचे 
मजबुतीकरण व डांबर करण करणेकामी मे. ीगणेश क शन 

 िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 14.70% कमी 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,54,412/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/71/2016-17अ वये िनगड  गावठाण 

भाग . १३ येथील व वध सोसाय यांचे भाग सिमतीने मा यता दलेले 
नामफलक बस वणेकामी मे.भालेराव क शन िन.र. .14,00,560/- (अ र  
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र. .चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 13.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .12,79,412/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/23/2016-17 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील उवर त र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश क शन िन.र. .23,33,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार 
नऊशे चोवीस फ ) पे ा 12.09% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,54,340/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/48/2016-17 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील उंबर बांध येथील ९.०० मी ं द चा मंजूर ड .पी.र ता वकसीत 
करणेकामी मे. ीगणेश क कशन िन.र. .23,33,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
तेह ीस हजार नऊशे चोवीस फ ) पे ा 12.09% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .21,54,340/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .६२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/76/2016-17अ वये िनगड  गावठाण 

भाग .१३ म ये साईनाथनगर प रसरात मु य र यांचे कडेने कलड चेकड 
टाइ स बस वणेकामी म.ेभालेराव क शन  िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा 
लाख पाचशे साठ फ ) पे ा 15.10% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,48,529/- 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 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/13/2016-17 अ वये भाग .४ 

कृ णानगर येथे डांबर  र यांची अक मत व तातड ची दु तीची गकामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या िन.र. .22,40,896/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव फ ) पे ा 14.01% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .20,23,294/- 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 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .६४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/11/2016-17 अ वये भाग .३ 

िचखली येथील िनयो जत शाळे या पोहोच र याचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश  क शन  िन.र. .23,33,924/- (अ र  र. .तेवीस लाख तेह ीस हजार 
नऊशे चोवीस फ ) पे ा 11.25% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .21,74,925/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

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

वषय .६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/43/2016-17 अ वये भाग .५ 
मधील ता यात आले या डांगणा या जागा वकसीत करणेकामी 
मे.ड .ड .क शन िन.र. .23,34,267/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदुस  फ ) पे ा 28.08% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .17,62,745/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

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

वषय .६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/13/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व 
देखभालची कामे करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस  िन.र. .14,99,583/- (अ र  
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र. .चौदा लाख न या नव हजार पाचशे याऐंशी फ ) पे ा 13.00%कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .13,69,869/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 

करणे. 

वषय .६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/36/2016-17 अ वये . .६१ दापोड  
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पावसाळ  गटरसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.एस.एस.साठे  िन.र. .12,00,000/- (अ र  र. .बारा लाख फ ) पे ा 18.00% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .10,33,200/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 

याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .६८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/89/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .६१  येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस िन.र. .14,00,560/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा 16.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .12,35,294/- 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 
आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .६९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/110/2016-17 अ वये भाग .६१ 
दापोड  मनपा इमारतीची  यायामशाळा, दवाखाना आतून बाहे न रंगसफेद  करणे 
व थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस  िन.र. .11,25,000/- 

(अ र  र. .अकरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा 15.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .10,04,063/- 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 आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/44/2016-17 अ वये भाग .६१ 
दापोड  हुता मा भगतिसंह शाळेम ये उदु मा यिमक व ालयासाठ  प ह या 
मज यावर नवीन खोली बांधणेकामी मे.पाट ल एंटर ायजेस  िन.र. .9,00,000/- 

(अ र  र. .नऊ लाख  फ ) पे ा 13.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .8,22,150/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/14/2016-17 अ वये भाग .१ 
पीनगर येथील उव रत सोसा यांना कॉ ं ट पे ह ंग बस वणेकामी मे.एम.पी.धो े 

क शन िन.र. .23,34,251/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
ए काव न फ ) पे ा 21.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .19,36,261/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 

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

वषय .७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .20/43/2016-17 अ वये  भाग .१ 
पीनगर येथे द ता चौकापासून ना या पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 

मे. ी क शन शै.िश.फाळके   िन.र. .13,99,757/- (अ र  र. .तेरा लाख 
न या नव हजार सातशे स ाव न फ ) पे ा 19.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .11,90,493/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअसलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/41/2016-17 अ वये  भाग .३७ 

महा मा फुल े नगर मधील बालाजीनगर प रसरात थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.भालेराव क शन   िन.र. .13,99,798/- (अ र  र. .तेरा लाख 
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न या नव हजार सातशे अ ठया नव फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .13,22,809/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/72/2016-17 अ वये भाग .३७ 

महा मा फुलेनगर मधील 'ट ' लॉक मधील साईट प या खड करण क न 
डांबर करण करणेकामी मे.उप  क शनिन.र. .20,99,313/- (अ र  र. .वीस 
लाख न या नव हजार तीनशे तेरा फ ) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .18,29,551/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केल ेअसलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/46/2016-17 अ वये भाग .३८ 

नेह नगर येथील वजय भा हौ.सोसायट  प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे व 
कॉ ट पे ह ंगची कामे करणेकामी मे.मोटवाणी आ ण स स  िन.र. .22,48,438/- 

(अ र  र. .बावीस लाख अ ठेचाळ स हजार चारशे अडतीस फ ) पे ा 22.00% 
कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .18,41,471/- 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 आदेश िनगत केल े असलेने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .26/76/2016-17 अ वये भाग .३७ 

महा मा फुले नगर प रसरात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.भालेराव 
क शन िन.र. .13,63,046/- (अ र  र. .तेरा लाख ेस  हजार सेहचाळ स 
फ ) पे ा 10.00% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .12,88,078/- 

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 
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या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६९/२०१६-१७ अ वये  भाग .१९ 

म ये गु ारा, सायली कॉ ले स पर सर व वा हेकरवाड  गावठाण प रसरात 
थाप य वषयक करकोळ दु तीची व सुधारणा कामे करणेकामी M/s. SHREE 

SAI CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,५३७/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे 
सदोितस फ ) पे ा १६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,३५,२७४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/11/2016-17 अ वये नवी सांगवी 

भाग .५८ येथील समथनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करणेकामी मे ीगणेश क शन िन.र. .9,74,578/- (अ र  र कम पये नऊ 
लाख चौ-याह र हजार पाचशे अ याह र फ ) 12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .8,99,589/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/82/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .६१ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे ीगणेश क शन िन.र. .21,00,000/- (अ र  र कम पये 
एकवीस लाख फ ) 14.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .18,94,757/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/5/2016-17 अ वये नवी सांगवी 

भाग .५८ वामी ववेकानंद प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 
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करणेकामी मे ीगणेश क शन िन.र. .9,79,260/- (अ र  र कम पये नऊ 
लाख एकोणऐंशी हजार दोनशे साठ फ ) 12.09% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .9,03,911/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .८१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/3/2016-17 अ वये नवी सांगवी भाग 

.५८ संत तुकारामनगर व बाजू या प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे ीगणेश क शन िन.र. .9,73,171/- (अ र  र कम 
पये नऊ लाख याह र हजार एकशे ए काह र फ ) 12.09% कमी या 

ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .8,98,290/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन 
करणे. 

 
वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .45/12/2016-2017अ वये भाग .६० 

चं मणीनगर येथे अंतगत ग लीबोळात रबर मो डेड  कॉ ट पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .१८,६७,२४५/-(अ र  र कम पये अठरा 
लाख सदुस  हजार दोनशे पंचेचाळ स फ ) पे ा 8.60% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .१७,९१,९९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .८३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/22/2016-17 अ वये इ भागातील 

भाग .३०, ३२, ३३ व ३४ मधील ेनेज लाईन व चे बेसची देखभाल व दु ती 
करणेकामी  M/s. KAPIL CONSTRUCTIN िन.र. 14,99,054/-(Rupees Fourteen 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Fifty Four Only) पे ा 16.10% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  13,20,592/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
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क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करण.े   
                     

वषय .८४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/26/2016-17 अ वये ब े य 
कायालया अंतगत भाग े ातील र याखाली गाडले गेलेले चबस र याचे 
समपातळ त करणेकामी   Ms Manish Associates  िन.र. 23,24,449/- (Rupees 
Twenty Three Lakh(s) Twenty Four Thousand Four Hundred Forty Nine Only) 
पे ा १३.२३% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .21,17,771/-  पयत 
काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. 
या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .८५)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/23/2016-17 अ वये इ भागातील 

भाग .२९, ३५ व ३६ मधील ेनेज लाईन व चबसची देखभाल व दु ती 
करणेकामी M/S. AARUSH ASSOCIATES िन.र. .14,99,387/- (Rupees 

Fourteen Lakh(s) Ninety Nine Thousand Three Hundred Eighty Seven Only) पे ा 
१५.२४% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .13,34,424/- पयत काम 
क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने 

याचे अवलोकन करणे.   

               

वषय .८६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .1/4/2016-17 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१७ संत तुकाराम महाराज उ ान भागात 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी M/S.AARUSH 

ASSOCIATES   िन.र. 14,99,994/- (Rupees Fourteen Lakh(s) Ninety Nine 

Thousand Nine Hundred Ninety Four Only) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .13,54,495/- पयत काम क न घेणेस  तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या याबरोबर  करारनामा करन घेणेत 
आला असुन आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .८७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .11/2016-17 मधील अ.  50 

अ वये मंुबई पुणे र याव रल पादचार  भुयार  माग, भुयार  वाहतुक माग मधील 
काश यव थेत सुधारणा करणेकामी मे.एनज  टेक िस ट म िन.र. .13,99,450/- 
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(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार चारशे प नास फ ) पे ा 11.70% कमी 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .८८) दनांक २९ जानेवार  २०१७ व २ ए ल २०१७ या तारखांना वशेष प स पोिलओ 

लसीकरण मो हम राब वणेत येत आहे.  या मो हमेकर ता घरांवर ए स खुण 
करणेकामी खडंुची आव यकता  आहे. याकामी नुपुर ए टर ायजेस यां याकडुन 
लघु म दर ा  झाला आहे. ित बॉ स र. .२८/- इतका दर ा  झालेला आहे. 
एकुण १५०० बॉ सक रता  र. .४२,०००/- एवढा खच अपे त अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८९) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/७-२०१५-१६ 

अ वये सन २०१५-१६ कर ता जल े  .बी/८ मधील भाग .४३ म ये देखभाल 
दु तीचे काम करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस िन.र. .६,३०,२५२/- (अ र  
र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे बा व न फ ) पे ा ३८.८३% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,८५,५२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .९०) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१०-२०१५-१६ 

अ वये जल े  .ड/९ भाग .५५ पंपळे सौदागर येथे पाणी पुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. बालाजी इं जिनअस िन.र. .६,३०,२२५/- 
(अ र  र.  सहा लाख तीस हजार दोनशे पंचवीस फ ) पे ा ३८.८३% कमी या 
ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,८५,५०९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .९१) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६/९-२०१६-१७ 

अ वये सन २०१६-१७ कर ता ीनगर व रहाटणी प रसरात पाणी पुरवठा वषयक 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. मोरया एंटर ायझेस िन.र. .७,००,२६५/- 
(अ र  र. .सात लाख दोनशे पास  फ ) पे ा ३३.३३% कमी या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,६६,८६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
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व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कलावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .९२) मनपा या इ े ीय कायालया या काय े ातील कै.अंकुशराव लांडगे े ागृह व 

भोसर  हॉ पीटल येथील इमारतीमधील उ ाहका या वाष क िन र णासाठ  
मा.सहा. व ुत िन र क (उ ाहक), उ ोग, उजा व कामगार वभाग, पुणे यांचेकडुन 
नोट स प  (२ नग) द.०२-१२-२०१६ रोजी मनपास ा  झाले आहे. कै.अंकुशराव 
लांडगे े ागृह येथील मे.ओमेगा इले हेटस उ पाद त २ िल टसाठ  द.०२-१२-२०१६ 
रोजी व मे.एिशयन इले हेटस उ पाद त भोसर  हॉ पीटल येथील िल टसाठ  द.०२-
१२-२०१६ रोजी य  साईटवर तपासणी क न िन र ण फ  ची मागणी केली 
आहे. सदरचे नोट स प ानुसार सन २०१६-१७ साठ  वाष क िन र ण फ  अनु मे 
र. .३०००/- व र. .६००/- एकुण र. .३६००/- ( अ र  र कम पये तीन हजार 
सहाशे फ  ) अदा करणे आव यक आहे. सदरचा खच इ े ीय कायालयाकड ल 
'वीजेचा संच उभारणे व नुतणीकरण' या महसुली अंदाजप कातील लेखािशषातुन 
करणेत येणार अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९३) म.न.पा. या इ े ीय व ुत कायालयांतगत मोशी-मनपाभवन उप वभागात न याने 
बस वणेत आले या र यावर ल दवाब ीसाठ  अथवा स या कायरत फडर 
पलरवर ल वीजभार कमी करणेसाठ  न वन वीजपुरवठा/वीजमीटर घेणे आव यक 
आहे. याकामी महारा  रा य वीज वतरण कंपनीकडे वीजमीटरची मागणी केली 
असता यांनी १ ते ६ असे सहा फम कोटेशन दले आहेत. न वन वीजपुरवठा/वीज 
मीटरसाठ  सदर फम कोटेशन म ये नमुद केले या र कमा म.रा. व. व.कंपनीस 
अदा करणे आव यक आहे. सदर ठकाणी वीजमीटर बस वणेकामी 
म.रा. व. व.कंपनीकडुन द.०९-१२-२०१६ चे एकुण सहा वीजमीटरसाठ  र. .५,२६९/-
ित कोटेशन माणे एकुण र कम पये ३१,६१४/-- (अ र  र कम पये एकतीस 

हजार सहाशे चौदा फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१०/१६-१७ भाग .४६ वजयनगर 
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर हॉटिम स प तीने दु ती 
करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .१४,००,५५६/- (अ र  र. .चौदा लाख 
ऐंशी पाचशे छ पन फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,२३,५२५/-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 
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अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .९५)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१३/१६-१७ भाग .४४ पंपर  
अशोक िथएटर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .१५,४०,६१६/- (अ र  र. .पंधरा लाख चाळ स हजार सहाशे सोळा फ ) पे ा 
१०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१४,५५,८८२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 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 .९६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/४/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 

िनलख येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स 
प दतीने दु ती करणेकामी मे.अजवानी इं ा. ा.ली. िन.र. .११,२०,४००/-  (अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,७७८/- 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 .९७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/८५/१६-१७ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची हॉटिम स 
प दतीने दु ती करणेकामी (सन २०१६-१७ कर ता) मे. अजवानी ा. ा.ली. 
िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र.  चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी  
 या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,२३,५२९/- 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 .९८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/४६/१६-१७ भाग .४७ म ये 
उवर त ठकाणी WBM व BBM प दतीने र ते वकसीत करणेकामी मे. अजवानी 
इं ा. ा.ली. िन.र. .७,००,१८८/- (अ र  र. .सात लाख एकशे अ ठयाऐंशी 
फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,६१,६७८/- 
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 .९९)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/६४/१६-१७ भाग .४८ 

तापक रनगर, ीनगर येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची 
हॉटिम स प दतीने दु ती करणेकामी मे. अजवानी इं ा. ा.ली. 
िन.र. .१२,६०,०५६/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार छ पन फ ) पे ा १०.००% 
कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .११,९०,७५३/-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 .१००) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३५/१६-१७ भाग .६ मोशी 
येथील पुण-ेनािशक र या या प मेकड ल प रसरात पे हंग लॉक बस वणेकामी 
मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .१४,०२,२६७/-   (अ र  र.  चौदा लाख दोन हजार 
दोनशे सदुस  फ ) पे ा १०.०१% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,२४,९९५/- 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 .१०१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/२८/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील बस टॉप जवळ ल मुतार चे नुतनीकरण करणे व इतर अनुषंिगक 

कामे करणेकामी मे. ीगणेश क शन, ो. ल माण फे चौधर  

िन.र. .१६,८०,६००/-  (अ र  र.  सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे फ ) पे ा 
१०.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,७९,३४४/- पयत 
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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 .१०२) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. . 2/6/2016-17 
अ वये (सन २०१६-२०१७ साठ ) भाग .२४ म ये ब भाग कायालयातील 
थाप य वषयक दु ती कामे करणेकामी मे.ड .पी.बाबर िन.र. .7,92,556/- (अ र  

र. .सात लाख या नव हजार पाचशे छप न फ ) पे ा -16.00% कमी या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .१०३) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/38/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) . .२१ मधील गतीरोधक करणे, झे ाप टे रंग वणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश बाळकृ ण पोरे 
िन.र. .7,92,511/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार पाचशे अकरा फ ) पे ा 
–16.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०४) मनपा या ब े य कायालय शाप य वभागाकड ल िन.नो. .2/37/2016-17 
अ वये (सन २०१६-१७ क रता) भाग .२१ म ये सावजिनक संडास व 

मुता  या यांची देखभाल व दु ती करणकेामी मे. फु ल रामचं  जाधव  

िन.र. .7,92,373 /-(अ र  र.  सात लाख या नव हजार तीनशे यह र फ ) 
पे ा –16.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१०५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/८/२०१६-१७ अ वये भाग .४१ 
सा व ीबाई फुले मारक येथील ंथालयाचे फिनचर व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.कुबेरा ए टर ायझेस िन.र. .1,38,17,176/- (अ र  र कम पये एक 
कोट  अडोतीस लाख सतरा हजार एकशे याह र फ ) पे ा 14.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र.  1,24,76,910/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय .१०६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६२/१३/२०१६-१७ अ वये वाय.सी.एम. 
हॉ पटल आवारात बहुमजली वाहनतळ वकिसत करणेकामी मे.कुबेरा 
ए टर ायझसे िन.र. .4,65,39,724/- (अ र  र कम पये चार कोट  पास  लाख 
एकोणचाळ स हजार सातशे चोवीस फ )पे ा 10.50% कमी या ठेकेदाराकडुन 

िन वदा मंजूर दराने र. .4,37,35,706/-  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. 

वषय .१०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/74/2016-17 अ वये भाग .६० 
सांगवी म ये व वध र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया 
िन.र. .11,20,448/- (अ र  र कम पये अकरा लाख वीस हजार चारशे 

अ ठेचाळ स फ ) 11.60% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .10,40,000/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 

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

वषय .१०८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .40/85/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .३७ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची दु तीची कामे 
करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .18,20,074/- (अ र  र कम पये अठरा 
लाख वीस हजार चौ-याह र फ ) 14.06% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र. .16,42,380/-  पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१०९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . ४०/८७/२०१६-१७ अ वये सन २०१६-१७ 
साठ  भाग .५९ येथील डा वषयक  करकोळ दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी मे.वाकोडे ब डस िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र कम पये चौदा लाख 
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पाचशे साठ फ ) 10.80% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .१३,११,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 

िनगत केले केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११०) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/22/2016-2017 
अ वये अ भागात मंडप वषयक कामे करणेकामी मे.एल.एस.पवार कं शन या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,365/- (अ र  र. . नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे 
पास  फ ) पे ा -14.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१११) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/46/2016-2017 
अ वये भाग .८ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ी सदगु कृपा 
कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,23,676/-(अ र  र. .नऊ लाख तेवीस 
हजार सहाशे शहा र फ ) पे ा -10.10% कमी दराने वकार यात आली आहे.  
मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११२) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/1/2016-2017 
अ वये भाग .१७ मधील र याचे खड करण व डांबर करण करणेकामी 
मे. ीगणेश कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,23,951/- (अ र  र. .नऊ 
लाख तेवीस हजार नऊशे ए काव न फ ) पे ा -12.90% कमी दराने वकार यात 
आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश 
दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११३) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/3/2016-2017 
अ वये भाग . २६ मधील र यांची दु ती करणेकामी मे. ीगणेश कं शन 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,366/- (अ र  र. .नऊ लाख चौवास हजार 
तीनशे सहास  फ ) पे ा -12.90% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११४) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/8/2016-2017 
अ वये भाग  १८ कवळे मामुड  येथे थाप य वषयक चौक सुशोिभकरणाची 
कामे करणेकामी मे.देव कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,369/-(अ र  
र. .नऊ लाख चौवास हजार तीनशे एकोणस र फ ) पे ा -20.27% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११५) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .2/18/2016-2017  
अ वये अ भागातील व वध काय माकर ता मंडप वषयक कामे करणेकामी 
मे.एल.एस.पवार कं शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .9,24,365/- (अ र  
र. .नऊ लाख चौवीस हजार तीनशे पास  फ ) पे ा -21.00% कमी दराने 

वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा 
आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .११६) पं.िच.ं मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/11/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत  व ानगर, द नगर, शंकरनगर प रसरात करकोळ 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल ह . पवार) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,518/-(अ र  र. .सात लाख पाचशे आठरा फ )  
पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .११७) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/19/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयांतगत भाग १६ अंतगत आकुड  गावठाण प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे. दप क शन या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,65,012/- (अ र  र. .सहा लाख पास  हजार बारा 
फ ) पे ा -25.20% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .११८) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/33/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत भाग १४ अंतगत पेठ .२३,२४ व िनगड  

गावठाण येथे पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.जय इं जनीअस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,30,259/- (अ र  र. .सहा लाख 
तीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ )  पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली 
आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .११९) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/35/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयांतगत भाग १५ अंतगत द वाड  प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल दु ती करणेकामी मे.जय इं जनीअस या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .6,65,012/- (अ र  र. .सहा लाख पास  हजार बारा 
फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास 
िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन 
करणे. 

वषय .१२०) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/37/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत भाग १४ अंतगत पेठ .२५ व २६ येथे 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.जय 
इं जनीअस या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .5,60,223/- (अ र  र. .पाच लाख साठ 
हजार दोनशे तेवीस फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  
मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२१) पं.िचं. मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/45/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयाअंतगत जल े  बी/१ व बी/२ अंतगत देखभाल 
दु तीची कामे करणेकामी मे. दप क शन या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .6,29,837/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणतीस हजार आठशे सदोतीस फ ) 
पे ा -23.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१२२) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/48/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत रामनगर, काळभोरनगर, मफुलेनगर सो येथे 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल 
ह . पवार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा र. .7,00,518/-(अ र  र. .सात लाख पाचशे 
आठरा फ ) पे ा -25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .१२३) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स .1/50/2016-2017 
अ वये अ े य कायालयातगत अजंठानगर, दुगानगर व काळभोरनगर चाळ 
प रसरात पाणीपुरवठा वषयक कामाची देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.बालाजी इं जनीअस ( ो. िशतल ह .पवार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .7,00,518/-(अ र  र. .सात लाख पाचशे आठरा फ ) पे ा -25.00% कमी 
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दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 

कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१२४) पं.िचं.मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन वदा नोट स . 1/57/2016-2017 

अ वये अ े य कायालयातगत भाग १७ अंतगत पेठ २७, २७-अ, २८ 

गंगानगर येथे पाणीपुरवठा वषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे.बालाजी इं जनीअस ( ो.िशतल ह . पवार) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
र. .6,30,259/-(अ र  र. .सहा लाख तीस हजार दोनशे एकोणसाठ फ ) पे ा -

25.00% कमी दराने वकार यात आली आहे.  मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१२५) १० कलमी काय म शास कय सुधारणा व गितमानता अिभयानांतगत फ े य 
आरो य वभागास शास कय तरावर ा  ब सा या रकमेचा तावात नमूद 
माणे विनयोग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२६)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/22-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये फ  े ीय कायालय अंतगत भाग .११ यमुनानगर  मधील आव यक 

ठकाण या  दवाब ी यव थे मधील नादु त खळ या दु त करण ेआव यक 
देखभाल दु ती व इतर आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. टार 
इले. स ह सेस िन.र. .5,60,479/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार चारशे 
एकोनऐशी फ ) पे ा 14.99%  कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१२७)मनपा या फ े ीय कायालयाकड ल िन.नो. .1/50-2016-17 मधील अ. .1 
अ वये फ े ीय कायालय अंतगत िचखली तळवडे 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 करणेकामी सन २०१६-१७ मे. टार इले. 
स ह सेस िन.र. .7,46,842/- (अ र  र.  सात लाख शेहेचाळ स हजार आठशे 
बेचाळ स फ ) पे ा 12.00 ट के कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१२८)वैदयक य वभागाकर ता Canon IRN Digital Copier/ N-W Printer/ Colour 

Scanner - 1 Nos खरेद  करणेकामी M/s.M.K. Enterprises यांनी सादर केले या 
र. .६३,९००/- (अ र  र. . ेस  हजार नऊशे फ ) या लघु म दराने खरेद  
करणेकामी व सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल शासक य 
गतीमानता काय म-अिधकार  व कमचार  या लेखािशषातून भाग वणेकामी 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१२९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/5/2016-17 अ वये सन २०१६-१७ 

साठ  भाग .४१ म ये मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व देखभालची 
कामे करणेकामी मे.एस.एस.ए टर ायझेस (गु ा) िन.र. .15,40,538/- (अ र  
र कम पये पंधरा लाख चाळ स हजार पाचशे अडोतीस फ ) पे ा 29.00% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .11,48,471/-  पयत काम क न 

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

वषय .१३०)पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/११/२/२०१५-१६ मधील 

मनपा मैलाश द करण क ामधील अंतगत र यावर ल दवाब ीची देखभाल व 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एनज  टेक िस टम  यांचेकडुन 

िन.र. .१४,९८,९६४/- पे ा -१३.०३% कमी या दराने क न घेऊन  यांचेसोबत 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेत आलेला असुन याबाबत अवलोकन करणे. 

वषय .१३१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा हती व तं ान वभाग व म यवत  
भांडार वभागासाठ  आव यक ऑल इन वन संगणक संच,कलर ंटर व 
वीक हल अँ ट  हायरस सा ह य बाब .०१ ते ०३ (All In One Desktop, 

Laserjet  Colour Printer& Quickheal Total Security single user ) खरेद कामी 
कोटेशन नोट स .२८/२०१६-१७ अ वये मनपा वेब साईटवर कोटेशन नोट स 
िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते .
यानुसार िसलबंद िलफा यात चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दर 

प काम ये मे. एस.बी.इले ॉिन स यांच ेआव यक संगणक सा ह य बाब .१ 
ते०३ (एकूण०५नग )सा ह याचे र. .१,८९,८५०/- लघु म दर ा  झाले 
आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा १.१३% ने कमी 
आहे.  मे.एस.बी.इले ॉिन स यांचे आव यक संगणक सा ह य खरेद  
करणेकामी एकूण र. .१,८९,८५०/- चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शासन वभागाकड ल Canon IR Advance 

4245  Printer/ Xerox machine साठ  कॅनन कंपीनचे आव यक म युिनट-२ 
नग सा ह य खरेद कामी कोटेशन  नोट स .२४/२०१६-१७ अ वये मनपा वेब 
साईटवर कोटेशन नोट स िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर 
माग व यात आले होते. यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन  दर प के ा  
झाली आहेत. ा  दर प काम ये मे.एस.बी इलेक ॉिन स यांचेआव यक म 
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युिनट  सा ह य बाब .१३ (एकूण०२नग) सा ह याचे र. .४१,७००/- लघु म 
दर ा  झाले आहेत.सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमे पे ा ०.३८% ने 
कमी आहे .मे.एस.बी इले ॉिन स यांचे आव यक  म युिनट सा ह य खरेद  
करणेकामी एकूण र. .४१,७००/- चे खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने मा.महापौर यांच े िशफारशीनुसार 
गुणवंतांचा स कार कर यात येणार आहे.  सदरच े काय मासाठ  मनपाचे 
मा हती व जनसंपक कायालयाने म ृितिच हे – ५० नग सा ह य खरेद कामी 
कोटेशन नोट स .२५/२०१६-१७ अ वये मनपा वेबसाईटवर कोटेशन नोट स 
िस द क न िसलबंद िलफा यात कोटेशन दर माग व यात आले होते. 
यानुसार िसलबंद िलफा यात तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  

दरप काम ये मे.िस द  कॉपीअर यांचे आव यक मृतीिच हे बाब .१ 
सा ह याचे र. .३९,०००/- लघु म दर ा  झाले आहेत.  सदरचा खच हा 
अंदाजप क य र कमेपे ा २.५०% ने कमी आहे. मे.िस द  कॉपीअर यांचे 
आव यक मृितिच हे सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण र. .३९,०००/- चे 
खचास व यांचे बरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आरो य वभागास आव यक ४.५ घन िमटर 
मता बी स कंटेनर म.न.पा. ॉ ग/ डझाईन/ पेिश फकेशन/नमु या माणे 

खरेद  कामी ऑनलाईन ई.िन वदा सुचना .१३/२०१६-१७ अ वये िस द क न 
ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन पाच िन वदा 
दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे. मतल इं जिनअर ंग 

व स,पुणे यांच४े.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर एकूण-७५ नग (बाब .१) 
सा ह यासाठ  र. .३६,२४,७५०/- लघु मदर ा  झाले आहेत. मनपाच ेआरो य 
वभागाकर ता ४.५ घनिमटर मता बी स कंटेनर खरेद  करणे आव यक 

आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा २४.४८% ने कमी अस याने 
सदरचे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३५)मनपाचे आरो य वभागास सायफेनो ीन ५% EC खरेद कामी ई-
िन.सु. .३९/२०१६-१७ अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आलेले होते. 
याम ये ा  तीन िन वदाकारा पैक  मे. रमेश अ ोकेम कॉप . यांचे 

सायफेनो ीन ५% EC च ेलघु म दर र. .११४०/- .िल. ा  झालेले आहेत. 
ा  लघु म दराने आरो य वभागास ४५० िल. सायफेनो ीन ५% EC 

खरेद कामी एकूण र.  ५१३०००/- इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे 
मनपा अंदाजप क य दर एकूण र.  ५१७५००/- पे ा ०.८६%  ने कमी आहेत. 
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सदर दर वकृत  करणेस मा यता दलेली असून यांचेबरोबर करारनामा क न 
पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती 
महो सव दनािनिम  द.०३/०१/२०१७रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे 
व वध बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत 
मानधन, रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा, भोजन, िनवास इ. यव था साठ  
अंदाजे खच र. .६९,०००/- (अ र  र. .एकोणस र हजार फ ) अपे ीत आहे. 
या कामी थेट प दतीने होणा-या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .१३७)मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .7/2016-17 मधील अ. .29 

अ वये िचंचवड टेशन जवळ ल हाँटेल मयूर जवळ ल रामनगर मं दरासमोर ल 

मरा व वकं चे रो ह संच व व ुत खांब हल वणेकामी मे. सुमी इले कल 
स हस िन.र. .14,00,398/- (अ र  र. . चौदा लाख तीनशे आ या नव फ ) 
पे ा 23.10% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .21/2016-17 मधील अ. .7 

अ वये फ े ीय कायालय अंतगत िनगड  गावठाण उप वभागाम ये व वध 

चौकाम ये िस नल यव था करणेकामी (सन  २०१६-१७) मे.जे.पी. ॉ फक 

अँटोमेशन ा.िल. िन.र. .6,99,079/- (अ र  र. . सहा लाख न या नव हजार 
एकोणऐंशी फ ) पे ा 4.00% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१३९)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२३/४१/२०१६-१७ मधील काम 
.३६ अ वये . .२९ पेठ .२  मधील ा.रामकृ ण मोरे  उ ानाची िसमा 

िभंतीची उंची वाढ वणे व इतर ठकाणी मोकळया जागेत थाप य वषयक  

कामे करणेकामी  मे कुबेरा एंटर ायजेस िन र .११,२०,४२८/ (अ र  र. .अकरा 
लाख वीस हजार चारशे अ ठावीस फ ) पे ा १०.०५%  कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,५८,२१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ  कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१४०) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील 
काम .३९ अ वये भाग .१७ पेठ  .२७ मधील  गजानन उ ानांमधील 
नूतनीकरण व थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.पाट ल एंटर ायजेस 
िन.र. .११,१९,९२१/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार नऊशे एकवीस 
फ ) पे ा १५.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,९९,५२९/- पयत   काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणे. 

वषय .१४१) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 

.०१ अ वये . .१९ वा हेकरवाड  पा या या टाक जवळ ल मोकळ  जागा 
वकिसत करणेकामी मे त मय एंटर ायजेस िन.र. .७,००,२४५/- (अ र  र. .सात 
लाख, दोनशे पंचेचाळ स फ )  पे ा १२.००% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .६,४७,०२६/- पयत काम क न  घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन  करणे. 

वषय .१४२) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१३अ वये . .१४ से. .२५ मधील   वठठल मणी  उ ानाम ये थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .११,१९,६९१/- (अ र  र. .अकरा लाख एकोणीस हजार सहाशे ए या नव  

फ ) पे ा ११.१४% कमी या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४४,७०५/- 

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

वषय .१४३)  मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१८ अ वये  पपर  . .४४ प    सोसायट  मधील मोकळया जागेत उ ान  

वकिसत करणेकामी मे. ी.क शन  शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .११,१९,०९५/- 
(अ र  र. .अकरा लाख, एकोणीस हजार ,पं या नव फ )   पे ा ११.१४% कमी या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४४,१४९/- 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  िन वदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  अस याने याचे 
अवलोकन  करणे. 

वषय .१४४) मनपा या थाप य उ ान वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.२६  अ वये . .१४ मधील भ  श  उ ान व इतर उ ानांम ये थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. ी.क शन शैल  िशवाजी फाळके 
िन.र. .११,२०,४४४/- (अ र  र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे च वेचाळ स फ ) 

पे ा ११.१४% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,४५,४०८/- 

पयत कामक 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 कमअदा/वसुलबंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याच ेअवलोकन  करणे.  

वषय .१४५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/३९/२०१६-१७ मधील काम 
.१० अ वये भाग .१६ मधील उ ानांम ये थाप य वषयक  कामे 

करणेकामी मे. ी क शन शैल  िशवाजी फाळके िन.र. .११,२०,२१३/-(अ र  
र. .अकरा लाख वीस हजार  दोनशे तेरा फ ) पे ा १३.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,२३,३१५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच  िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ  कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे  बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत  आला अस याने 

याचे अवलोकन करणे.  
वषय .१४६)मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६४/०१/२०१६-१७ अ वये भाग 

.२७ मोरवाड  येथील उ ानाची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. भगवंत 

क शन एस.जे.जाधव िन.र. .४२,०१,६७८/-  (अ र  र. .बेचाळ स लाख एक 
हजार सहाशे अ ठयाह र फ ) पे ा १९.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने र. .३५,२९,८५१/- पयत काम क न घेणेकामी यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१४/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१० म ये व छतागृहांची दु ती करणेकामी M/s. JITESH ENTERPRISES 

िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ फ ) पे ा १२.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१२,९४,११७/-पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५९/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१९ वा हेकरवाड  गितरोधक, झे ा ॉिसंग प टे रंग वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी M/s.SHREE SATHE INFRACON PVT LTD 

िन.र. .९,३६,६५८/-(अ र  र. .नऊ लाख छ स हजार सहाशे अ ठाव न 
फ ) पे ा १८.६०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,००,५६२/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश 
िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/४९/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१९ वा हेकरवाड  म ये नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. 

KUBERA ENTERPRISES िन.र. .२२,२७,७१६/-(अ र  र. . बा वस लाख 
स ा वस हजार सातशे सोळा फ ) पे ा १८.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१९,१४,५५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 

करणे. 
वषय .१५०)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२३/२०१६-१७ अ वये  भाग 

.१० तुळजाईव ती आकुड  म ये नाला ेिनंगची कामे करणेकामी M/s. 

KUBERA ENTERPRISES िन.र. .२३,२५,३१७/-(अ र  र. . ते वस लाख 
पंच वस हजार ितनशे सतरा फ ) पे ा २१.८६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१९,०७,८५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 

करणे. 
 वषय .१५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/५३/२०१६-१७ अ वये  भाग 

.८ म ये थाप य वषयक दु तीचे कामे करणेकामी M/s. BHALERAO 

CONSTRUCTION िन.र. .२१,००,८२३/-(अ र  र. .एक वस लाख आठशे 
ते वस फ ) पे ा १३.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१९,१९,१०२/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याच ेअवलोकन करणे. 

वषय .१५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५७/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२७ मोरवाड  मधील माशानभूमी व दफनभूमीची करकोळ देखभाल व 

सुधारणांची कामे करणेकामी M/s. HARSH ENTERPRISES िन.र. .९,२४,०८७/-
(अ र  र. .नऊ लाख चो वस हजार स याऐंशी फ ) पे ा ११.११% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,६२,४९२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६७/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१० खंडोबा मं दर ते थरमॅ स चौक पयतचा फुटपाथ पुववत करणेकामी 

M/s.OMKAR ENTERPRISES िन.र. .१४,००,५१७/-(अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे सतरा फ ) पे ा १०.५०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१३,१६,१३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .१५४)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१५/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२६ मनपा इमारतीचे देखभाल दु तीचे कामे करणेकामी M/s. BHALERAO 

CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,४४१/-(अ र  चौदा लाख चारशे ए केचाळ स 
फ ) पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,७३,२८२/- 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 यांचबेरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१५५)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/१३/१६-१७ भाग .२९ 

इं ायणीनगर से.नं.१,२,३,७ व १० म ये करकोळ  दु तीची व देखभालची कामे 
करणेकामी  मे.सोहम एंटर ायजेस िन.र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख 
पाचशे साठ फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,२३,५२९/- 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 .१५६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/१२/१६-१७ भाग .३१ दघी 
येथील मशानभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.एस बी सवई 
िन.र. .५,६०,२२५/- (अ र  र. .पाच  लाख साठ हजार दोनशे पंचवीस 

फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .५,२३,५३०/- 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 करण.े    

वषय .१५७)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४९/२/१६-१७ मनपा 
िनवडणुक साठ  अनुषंिगक कामे करणेकामी  मे. लाल दप क शन 
िन.र. .२१,००,१७६/-  (अ र  र. .एकवीस  लाख एकशे शहा र फ ) पे ा 
७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,५०,८२२/- 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 
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बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१५८)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४९/५/१६-१७ मनपा 
िनवडणुक साठ  मंडप यव था करणेकामी  मे.लाल दप क शन 
िन.र. .२२,५०,०००/-(अ र  र.बावीस  लाख प नास  हजार फ ) पे ा ७.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९७,१२५/- 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 .१५९)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .४९/४/१६-१७ मनपा िनवडणुक  
साठ  फिनचर यव था करणेकामी  मे. लाल दप क शन 
िन.र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस  लाख प नास  हजार फ ) पे ा 
७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९७,१२५/- 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 झाललेी 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 .१६०)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२/१६-१७ भाग .३० च पाणी 
वसाहत  म ये ठक ठकाणी पे हंग लॉकची सुधारणा करणेकामी मे.बालाजी 
क शन कमल आर मेघानी  िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. . अकरा लाख 
वीस  हजार चारशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,५८,८२३/-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .१६१)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४९/१६-१७ . .६ मोशी येथील 
सा व ीबाई फुले पुत यासाठ  मेघडंबर  करणे व इतर कामे करणेकामी मे.सिचन 
शामराव ढेकणे & असोिसएटस िन.र. .७,४४,६७८/- (अ र  र.  सात लाख 
च वेचाळ स हजार सहाशे अठयाह र फ ) पे ा १३.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजुर दराने  र. .६,८०,२६३/-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 .१६२)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५३/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण म ये  डांबर  र यांचे दु तीची कामे करणेकामी मे.परमानंद ए 
कृपलानी  िन.र. .१२,०७,६३८/- (अ र  र. . बारा लाख सात हजार सहाशे 
अडोतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,३८,०४८/-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 .१६३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४८/१६-१७ भाग .३३ 

गवळ नगर येथे पे हंग लॉक बस वणेकामी  मे.िशवंक क शन 

िन.र. .१३,९३,३६५/-(अ र  र. . तेरा लाख या नो हजार तीनशे पास  
फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,२६,६८२/- 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 .१६४)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७८/१६-१७ भाग .२९ से टर 
.१ व २ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेकामे मे. मोटवानी & 

स स िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार सहाशे बहा र 
फ ) पे ा १०.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१५,८६,४७०/- 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 .१६५)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/१४/१६-१७ भाग .४७ 

काळेवाड  येथील योतीबानगर, कोकणेनगर, नढेनगर, राजवाडेनगर व 
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प रसरातील जूने पे ह ंग लॉक काढून न वन पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे. भालेराव क कशन  िन.र. .९,८०,३८२/- (अ र  
र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १५.८९% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,६५,८२९/- 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 .१६६)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/७६/१६-१७ अ वये मोशी भाग 
. ६ येथे मंडप वषयक कामे करणेकामे मे.लाल दप क शन 

िन.र. .७,०२,१९३/- (अ र  र. .सात लाख दोन हजार एकशे या नो फ ) पे ा 
७.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,८५,६९१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१६७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१६/१६-१७ भाग .५७ पंपळे 
गुरव येथील अंतगत र यांवर पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेकर ता टॉम 
वॉटर लाईन टाकणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .७,००,२००/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे फ ) पे ा ६.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .६,९१,०९७/-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 .१६८)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१९/१६-१७ भाग .५६ 

वैदूव ती येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर इ याद ंची खड मु म 
व बी.बी.एम. प तीने दु ती करणकेामी (सन २०१६-१७ कर ता) ी.सदगु कृपा 
क शन िन.र. .११,२०,४४८/- (अ र  र. .अकरा  लाख वीस हजार चारशे 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा १८.५०% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,५८,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१६९)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील मनपा शाळेची सुधारणा करणे, रंगरंगोट  करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.एस बी सवई िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात 
लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा १२.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर 
दराने र. .६,४७,०५९/- 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 .१७०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१७/१६-१७ भाग .५७ 

पंपळे गुरव येथील र यांवर ल जु या टॉम वॉटर लाईनवर ल लोखंड  जा या 
बदलून हेवी आर.सी.सी.चबस क हरची कामे करणेकामी मे.लाल दप क शन 
िन.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात  लाख दोनशे ऐंशी फ ) पे ा १०.४०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .६,५८,८२३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.    

वषय .१७१)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/५७/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 
िनलख येथील संडास व मुता-यांची देखभाल, दु तीची व थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन.र. .११,२०,१००/- (अ र  र. . अकरा लाख 
वीस  हजार शंभर फ ) पे ा १५.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .९,९९,६८९/-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 .१७२)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/४६/१६-१७ भाग .२९ से टर 
.३, ७ व १० म ये थाप य वषयक  कामे करणेकामी मे. मोटवानी & स स 

िन.र. .१६,८०,६७२/- (अ र  र. .सोळा  लाख ऐंशी  हजार सहाशे बहा  
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फ ) पे ा १२.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१५,५२,९४१/-
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
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 .१७३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२५/१६-१७ भाग .३१ दघी 
येथील दफनभुमी म ये भराव करणेकामी मे.एस बी सवई  िन.र. .५,६०,११६/- 
ENV(अ र  र. .पाच  लाख साठ  हजार एकशे सोळा फ ) पे ा १६.००% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .४९,४०,२२/- 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 .१७४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२३/१६-१७ भाग .३६ 

लांडेवाड  मधील सनशाईन लाझा इमारत प रसरात फुटपाथ करणेकामी 
मे.िशवंक क शन िन.र. .१६,८०,२६५/- (अ र  र. .सोळा लाख ऐंशी हजार 

दोनशे पास  फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .१३,५८,६७१/- 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 .१७५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/६६/१६-१७ इ े ीय कायालया 
अंतगत येणा-या भागांम ये वाहतुक वषयी सुधारणा करणेकामी मे.योगेश 
एंटर ायजेस िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे 
वीस फ ) पे ा १७.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,०४,५२२/-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 .१७६)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३०/१६-१७ भाग .३३ 

गवळ नगर मधील संत ाने वरनगर प रसरात थाप य वषयक दु ती व 

देखभालीची कामे करणेकामी मे.िशवंक क शन िन.र. .१४,००१३४/- (अ र  
र. .चौदा लाख एकशे चौतीस फ ) पे ा २२.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने  र. .११,३२,१५५/-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 .१७७)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल  िन.नो. .५७/८/१६-१७ अ वये भाग 

.४५ पंपर  वाघेरे येथील खेळाचे मैदानासाठ  थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. आर.एम.एंटर ायजेस िन.र. .३३,६१,३४५/- (अ र  तेहतीस लाख 
एकस  हजार तीनशे पं चेचाळ स फ )  पे ा ३०.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,६०,०००/-  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 म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक -राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करणे.    

वषय .१७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२८/२०१६-१७ अ वये भाग 
. ५२ ताथवडे पुनावळे येथे ओ हाळ व ती व गावठाण प रसरात टॉम वॉटर 

गटर म ये सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. िस द वनायक क शन 
िन. र. .१२,६०,५०२/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे दोन पये 
फ ) पे ा २७.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .९,६४,८५१/- 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 .१७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/०१/२०१६-१७ अ वये ांितवीर 
चापेकर वा या या प रसरातील अंतगत र ते वकिसत करणेकामी मे.एच.सी. 
कटार या िन.र. .२२,४०,८५५/- (अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
पंचाव न पये फ ) पे ा १०.०६% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .२१,१६,१९६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट  
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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. .१८/३०/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५२ ताथवडे येथे थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.एल.एन एंटर ायझेस 

िन.र. .१४,००,५६०/-(अ र  र. .चौदा लाख पाचशे साठ पये फ ) पे ा 
२१.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,६१,७६५/- 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 .१८१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/8 /2016-17 अ वये अ े य 

कायालयाअंतगत चबर र या या समपातळ त घेणे कामी M/s.SANJAY 

CONTRACTOR िन.र. .14,99,968/- (अ र  र. .चौदा लाख न यानऊ हजार 
नऊशे अडूस  फ ) पे ा १७.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
रकम पये13,07,222/- पयत काम क न घेणेसतसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला असुन 
आदेश  देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणे.   

वषय .१८२)  मनपा या ब े य कायालय व ुत वभागाकड ल िन.नो. .3/35/2016-17 
अ वये भाग .२३ मधील दवाब ी यव थेची तसेच फडर पलसची वा षक 
प दतीने देखभाल व दु ती करणकेामी (सन २०१६/१७) मे.ओम एकदंताय  

इले क स िन.र. .5,24,997/-(अ र  र. .पाच लाख चोवीस हजार नउशे 
स या नव फ ) पे ा -12.00% 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 .१८३)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/८०/१६-१७ भाग .५६ 

वैदूव ती मधील शाळेचे मैदान वकसीत करणेकामी  मे.आर.एम.एंटर ायजेस 

िन.र. .२२,९६,९१९/-(अ र  र. .बावीस  लाख शहा नाने हजार नऊशे एकोणीस 

फ ) पे ा १६.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .२०,१८,६४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
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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 करण.े  

वषय .१८४)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/२४/१६-१७ भाग .३६ 

लांडेवाड  म ये ठक ठकाणी फुटपाथ करणेकामी मे.िशवंक क शन 

िन.र. .१४,४१,९०२/- (अ र  र. .चौदा  लाख ए केचाळ स हजार नऊशे दोन 

फ ) पे ा २२.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,६५,९२९/- 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 करण.े    

 वषय .१८५)मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१९/१६-१७ भाग .३५ भोसर  
गावठाण म ये धावडे व ती येथे  डांबर  र ते दु ती करणेकामी मे.परमानंद ए 
कृपलानी िन.र. .१२,०७,६३८/- (अ र  र. .बारा  लाख सात हजार सहाशे 
अडोतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,३८,०४८/- 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 .१८६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२२/३९/१६-१७ भाग .३२ 

सँ ड वक कॉलनी म ये डा वषयक दु ती करणेकामी मे.कुबेरा एंटर ायजेस 
िन.र. .२३,०९,८८३/- (अ र  र. .तेवीस लाख नऊ हजार आठशे याऐंशी फ ) 
पे ा १८.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,८६,३८४/- 
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 .१८७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१६/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२६ काळभोरनगर, मोहनगर येथील सा कृतीक भवन म ये थाप य वषयक 

कामे करणेकामी M/s. RAJNANDA ENTERPRISES िन.र. .१४,००,२१५/-
(अ र  र. .चौदा लाख दोनशे पंधरा फ ) पे ा १४.००% कमी या ठेकेदाराकडुन 
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िन वदा मंजुर दराने र. .१२,६४,३९४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/४९/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१४ म ये पे हंग लॉक गटर व इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. 

SHIVANK CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,३८२/-(अ र  र. .चौदा लाख 
तीनशे याऐंशी फ ) पे ा १५.९९% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,३५,२८४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१८९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५८/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१५ म ये आकुड  वाड  मधील अंतगत र यांच े दु ती करणेकामी 

M/s.SHREEGANESH CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,०५१/-(अ र  
र. .चौदा लाख एकाव न फ ) पे ा १३.८०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१२,६७,१८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन 

करणे. 
 वषय .१९०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/१३/२०१६-१७ अ वये  भाग 

.२६ म ये जलतरण तलावाची उवर त थाप य वषयक कामे करणेकामी 
M/s. VINAYAK ENTERPRISES िन.र. .१४,००,५५०/-(अ र  र. . चौदा लाख 
पाचशे प नास फ ) पे ा २१.१५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .११,५९,५५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  
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वषय .१९१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/२९/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.१५ आकुड  ािधकरण भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी M/s. 

SANDBHOR CONSTRUCTION िन.र. .१४,००,३२७/-(अ र  र. . चौदा लाख 
तीनशे स ावीस फ ) पे ा १८.१८% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .१२,०३.०३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१९२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०७/२०१६-१७ अ वये  भाग 
.२६ मधील मनपा इमारतीचे दु तीची कामे करणे व रंगसफेद  करणेकामी 

M/s.SHREE CONSTRUCTION s.s.phalke िन.र. .२३,१०,८६८/-(अ र  
र. .तेवीस लाख दहा हजार आठशे अडुस  फ ) पे ा १७.१५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२०,१०,२८२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले असलेने 
याचे अवलोकन करणे.  

वषय .१९३) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  

कामी सादर केले या वनंती अजानुसार सोबतचे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/७१/२०१६-१७ अ वये भाग 
.४२ मधील मु लम व न दफनभुमीम ये थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .१३,९९,६९६/- (अ र  र. .तेरा लाख 

न या नव हजार सहाशे शहा णव पये फ ) पे ा १०.००% कमीया 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,२२,७१३/- 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 .१९५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/११५/२०१६-१७ अ वये भाग 

.५२ ताथवडे व पुनावळे येथे मशानभूमीची थाप य वषयक कामे 
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करणेकामी मे. पांडुरंग एंटर ायझेस िन.र. .१४,००,४९६/- (अ र  र. .चौदा 
लाख चारशे शहा णव पये फ ) पे ा १०.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१३,२३,४६९/- 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 .१९६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/१८/२०१६-१७ अ वये भाग 

.२४ म ये नवीन सावजिनक शौचालय बांधणे व देखभाल दु तीची कामे 
करणेकामी मे. ीणेश क शन ( ोपा.एल.एफ. चौधर ) िन.र. .१३,९९,०४२/- 
(अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार बेचाळ स पये फ ) पे ा ५.००% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,९५,५४४/-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 .१९७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०४/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५२ ताथवडे पुनावळे येथे दशादशक फलक बस वणे झे ा प टे रंगवणे व 

रोड फिनचरचे कामे करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.ड .पी.बाबर िन.र. .१४,००,४८८/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे अ ठयाऐंशी 
पये फ )पे ा २६.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 

र. .१०,८५,२३८/- 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 .१९८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५९/०७/२०१६-१७ अ वये भाग 
.५२ ताथवडे पुनावळे येथे मनपा शाळांची थाप य वषयक दु ती कामे 

करणेकामी मे. ड .पी.बाबर िन.र. .१२,६०,४९७/- (अ र  र. .बारा लाख साठ 
हजार चारशे स या णव फ ) पे ा २०.५५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .१०,५१,५३८/- 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 
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 .१९९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .८/३/२०१६-१७ अ वये अशु द 

जलउपसा क ा या प रसरात पाणी पुरवठा वषयक थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस िन.र. .३७,३३,७१९/- (अ र  र. .सदोतीस लाख 
तेहतीस हजार सातशे एकोणीस फ ) पे ा १७.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३२,१६,३००/-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  देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .२००) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७ मधील अ. .२६ 
अ वये अ भागांतगत सन २०१६-१७ अंतगत मु य अशु द जलउपसा वा हनी 
दु तीची कामे करणेकामी मे.एस.आर. ए टर ायझेस िन.र. .२८,००,६२३/-(अ र  
र. .अ ठावीस लाख सहाशे तेवीस फ ) पे ा १५.९६% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२४,७१,३२५/- 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  देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२०१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७७/१/२०१६-१७ भाग .१६ मधील 

आकुड  हॉ पटलचे व ता रकरण करणेकामी M/s.V.M.MATERE 

INFRA.(INDIA) PVT. LTD. िन.र. .३७,२९,८७,६०४/-(अ र  र. .सदोितस कोट  
एकोणतीस लाख स याऐंशी हजार सहाशे चार फ ) पे ा २.००% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३८,३८,०४,२४५/- 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. 
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वषय .२०२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .२१/७८/१६-१७ भाग .४७ काळेवाड  
येथील प रसरातील र यावर ल चस, ख डे, चर हॉटिम स प तीने दु ती 
करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. िन.र. .१४,००,५५६/- (अ र  र. . चौदा 
लाख पाचशे छप न ्  फ ) पे ा १०.१५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१३,२१,३२०/-  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.     

 
                              

नगरसिचव 
                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/२२१/२०१७  
दनांक - ०६/०१/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 


