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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८४६/२०१४ 
दनांक- १७/१०/२०१४ 

 

त, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
           दनांक- २१/१०/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 

दनांक २१/१०/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  
 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १३८ 
दनांक- २१/१०/२०१४                  वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २१/१०/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) Skoch Award 2014 हा पुर कार ि वकारणेसाठ  द.१९/०९/२०१४ व द. 
२०/०९/२०१४ रोजी १ दवस अगोदर  महानगरपा लकेचे त नधी हणून ी.तानाजी 
शंदे, अ त र त आयु त, व ी. नळकंठ पोमण, संगणक अ धकार  हे India Habitat 

Centre, New Delhi  येथे उपि थत रा ह याने व पुणे ते नवी द ल  व नवी 
द ल  ते पुणे असा वमान वास खच र. .३७,८२८/- (अ र  र. .सदोतीस हजार 
आठशे अ ावीस)  Radiant Air links Pvt. Ltd. यांनी व अंतगत वाहतूक खच र. . 
५,२४८/- (अ र  र. .पाच हजार दोनशे अ ेचाळीस) Prasanna Purple Mobility 

Solutions P. Ltd. यांनी केलेला आहे. सदरचा खच ई-ग हन स वभागाच े“ वास 
भ ता” या लेखा शषाव न खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक-२) अ े ीय कायालय व युत वभागाकडील सन २०१४-१५ चे "अ" अंदाजप कातील 
"वीजबीले" या लेखा शषावर श लक असलेल  र. .४३,५०,०००/- (अ र  र.  
ेचाळीस लाख प नास हजार) "प" अंदाजप का मधील "अ भाग अंतगत मोकळया 

जागेवर ता पुरते पुनवसन शेडसाठ  वीजबील खच" या लेखा शषावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३) दै.सामना, दै.लोकमत, दै.पुढार , दै.लोकस ता, दै.केसर , दै. भात, दै.द टाई स ऑफ 
इं डया या वतमानप ांनी वभागामाफत पंपर  चंचवड शहराचा पयावरण स यि  थती 
अहवाल २०१३-१४ बाबतचे जा हर आवाहनाचे स द च ेजा हरात .०२ वशेष 
रोटेशन बाबत या दले या जा हरात स द  केलेकामी बल अदा करणेक रता 

तावात नमूद माणे उपरो त वतमानप े यांना अदा करावयाचे एकुण र. .८६,८९६/- 
(अ र  र. .शहाऐशंी हजार आठशे शहा णव) या खचाचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने दरवष  माणे सन २०१३ म ये गणेशो सव 
पधा आयोिजत करणेत आल  होती. द.११/७/२०१४ रोजी अंकुशराव लांडगे ना यगृ ह, 

भोसर  येथे सदर पधमधील एकूण ५३ वजे या गणेश मंडळास मा.अिजत पवार, 

उपमु यमं ी, महारा  रा य यांचे ह ते मृ त च ह, रोख र कमेचा धनादेश तसेच 
श तीप  देऊन स कर करणेत आला होता. याकामी सदरचे ना यगृह द. 

११/७/२०१४ रोजी आर त करणेत आले होते. यासाठ  र. .१३,९९०/- (अ र  र. . 
तेरा हजार नऊशे न वद) एवढा खच आला असून यास काय तर मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक-५) यशवंतराव च हाण मृ त णालयामधील बस व यात आले या एच.बी.ओ.ट . 
मशीनवर उपचारासाठ  येक ९० म नटांची १ सट ंगकर ता र. .१५०/- (अ र  
र कम पये एकशे प नास)  हा दर आकारणी कऱ यास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
 

वषय मांक-६) ी.संजय नारायण कुलकण , कायकार  अ भयंता (पयावरण) यांना Training 

programme on Conservation, restoration and management of Water या 
वषयावर ल श णास दनांक  २२ ते २४ स टबर २०१४ रोजी नवी द ल  येथे तीन 
दवसा या श णास उपि थत राहणेस व या अनुषंगाने आले या य  खच 
र. .११,४८३/- (अ र  र. .अकरा हजार चारशे याऐंशी फ त) [ वमान वासासह 
TA/DA] पयावरण अ भयां क  वभागाकडील “ वास खच” या लेखा शषावर ल 
तरतुद र. .३,००,०००/- मधून खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, 
दापोडी शवाजी पुतळा ते बोपडी पुलापयत चार र याचे र ता हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क . ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  
र. .सात लाख प नास हजार) पे ा ९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. .४० म ये डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी 

क . ( न.र. .५,६०,१३१/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार एकशे एकतीस) पे ा 
९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२८ अ वये, 
. .५८ म ये डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी 

क . ( न.र. .६,३५,८६७/- (अ र  र. .सहा लाख प तीस हजार आठशे सदुस ट) 
पे ा ९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४८ अ वये, 
. .६४ गणेशनगर बोपखेल अंतगत र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क . ( न.र. .६,९८,०३१/- (अ र  र. .सहा लाख 
अ ्या नव हजार एकतीस) पे ा ९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-११) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
. .६० सांगवी गावठाण येथे ठक ठकाणी नागर कां या सोईसाठ  वसावा शेड 

बांधणे व बचेस पुर वणकेामी मे.देवराज डे हलपस ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. . 
नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात) पे ा ४६.६५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, 
. .५८ नवी सांगवी येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे 

करणेकामी मे.एम.जे.क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४५.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर मधील र यावर ल ख डे चर बुज वणे व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. ीकृ ण क . ( न.र. .९,१०,२७५/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
दोनशे पं याह तर) पे ा ३७.५२%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
. .६० सांगवी येथील र यांना थम ला ट पे टचे प े मारणे व र ले टर 

बस वणेकामी मे.हर षकुमार आर.गायकवाड ( न.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच 
लाख साठ हजार दोनशे चो वस) पे ा ४७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७१ अ वये, 
. .५९ मधुबन येथील र यावर ल ख यांची हॉट म स प दतीने दु तीची कामे 

करणेकामी मे.अजवाणी इ फो ा. ल. ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ५.१५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, 
. .६२ फुगेवाडी ेनेज पाणीपुरवठा व युत MGNL े चेस WBM, BBM हॉट म स 

प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.परमानंद ए कृपलानी ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  
र. .सात लाख प नास हजार) पे ा १४.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-१७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .९० अ वये, 
वॉ. .६३ मुि लम दफनभुमी येथे फुटपाथ व वट ंग शेड बांधणेकामी मे.परमानंद ए 
कृपलानी ( न.र. .७,४८,१९८/- (अ र  र. .सात लाख आ ेचाळीस हजार एकशे 
अ ्या नव) पे ा १९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-१८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६९ अ वये, 
. .५९ मधुबन येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटल वर ल ा त त ार स अनुस न 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे. शव कुमार क . ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४६.००%  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
. .५८ नवी सांगवी येथील मनपाचे व वध इमारती संडास मुतार  इ. करकोळ 

दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे. शवकुमार क शन ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४३.२३%  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७७ अ वये, 
नेह नगर येथील मनपा क डवा याचे थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.डी.डी. 
क शन ( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार चारशे 
ब तीस) पे ा ४६.५३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याच ेअवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२१) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८७ अ वये, 
नेह नगर गोडावून मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.डी.डी. क शन 
( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार चारशे ब तीस) पे ा 
४७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८३ अ वये, 
. .३८ नेह नगर म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.डी.डी. 

क शन ( न.र. .७,४८,९५७/- (अ र  र. .सात लाख आ ेचाळीस हजार नऊशे 
स ताव न) पे ा ४७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३१ अ वये, 
. .६४ मधील रामनगर बोपखेल अंतगत र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण 

करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क . ( न.र. .६,९९,९२६/- (अ र  र. .सहा लाख 
न या नव हजार नऊशे स वीस) पे ा ९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
. .६० सांगवी गावठाण येथे सारथी हे पलाईन व वेबपोटल वर वर ल ा त 

त ार स अनुस न करकोळ दु ती कामे करणेकामी मे.साई भा क . ( न.र. . 
९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ५१.००%  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .६० सांगवी गावठाण मधील वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.साई भा क . ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ५०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-२६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
. .६० सांगवी गावठाण येथील थाप य वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची 

कामे करणेकामी मे.साई भा क . ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पे ा ५०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक-२७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७२ अ वये, 
. .५८ नवी सांगवी येथील र यावर ल चर ख याचे खडीमु माने व BBM 

प दतीने दु तीची कामे करणेकामी मे.साई भा क . ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट) पे ा ४८.४८%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७३ अ वये, 
. .५९ मधुबन येथील थाप य वषयक करकोळ देखभाल व दु ती कामे 

करणेकामी मे.साई भा क . ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तीनशे चौस ट) पे ा ४९.९५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-२९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३८ अ वये, 
. .६२ फुगेवाडी मधील जकातनाका येथील नवीन इमारतीची थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.गौरव असो सएट ( न.र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख) 
पे ा १६.७०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६४ अ वये, 
. .४१ गांधीनगर मधील शाळां या इमारतीमधील करकोळ दु ती कामे करणे 

कामी मे.गौरव असो सएट ( न.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार 
नऊशे नऊ) पे ा १६.७०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३१) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 

. .६४ मधील दापोडी घाटाचे व तार करण करणे व इतर अनुषं गक कामे करणे 
कामी मे.गौरव असो सएट ( न.र. .६,९८,०००/- (अ र  र. .सहा लाख अ या णव 
हजार) पे ा १६.७०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-३२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८८ अ वये, 

. .६४ म ये नद  लगत या बोपखेल गाव घाटाचे व तार करण करणे व इतर 
अनुषं गक कामे करणे कामी मे.गौरव असो सएट ( न.र. .६,९८,०००/- (अ र  
र. .सहा लाख अ या णव हजार) पे ा १६.७०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-३३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७८ अ वये, 
. .५८ नवी सांगवी येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा त त ार ंस 

अनुस न क. दे. द.ु कामे करणेकामी मे.गौरव असो सएट ( न.र. .९,१०,३६४/- 
(अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तनशे चौस ट) पे ा १६.७०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३६ अ वये, 
. .५९ मधुबन ये थल मनपाचे व वध इमारती संडास व मुता-या इ. करकोळ 

दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.ओमकार क  ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  
र. .नऊ लाख दहा हजार तनशे चौस ट) पे ा ४६.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५५ अ वये, 
. .६० सांगवी गावठाण ये थल मनपाचे व वध इमारती संडास मुता-या इ. 
करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.ओमकार क  
( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तनशे चौस ट) पे ा ४७.००%  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े   

वषय मांक-३६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५६ अ वये, 
. .५९ मधुबन ये थल पी ड यु डी माकन हॉि पटल चौकाचे सुशो भकरण 

करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार सातशे सात) पे ा ४२.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, 
. .४० खराळवाडी येथील प रसरात पाथवेची करकोळ दु ती कामे करणेकामी 

मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .९,१७,८३३/- (अ र  र. .नऊ लाख सतरा हजार आठशे 
तेहतीस) पे ा ४०.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .६२ कासारवाडी भाजीमंडई इमारतीचे सुशो भकरण व थाप य वषयक दु तीची 

कामे करणेकामी मे.बरखा एंटर ायजेस ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख 
प नास हजार) पे ा ४२.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-३९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१७ अ वये, 
. .६१ दापोडी गावठाण काची आळी जय भमनगर पर सरात काँ ट पे ह ंग 

पाईपलाईन गटर म स काँ ट करणेकामी मे.साकळे असो सएटस ्  
( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ४२.५०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
नेह नगर मधील व युत केबल, ेनेज, पाणीपुरवठा इ याद चे चर बुज वणे व 
र याचे डांबर करण करणेकामी मे.साकळे असो सएटस ्  ( न.र. .७,४९,७०३/- (अ र  
र. .सात लाख एकोणप नास हजार सातशे तीन) पे ा ४७.९९%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४१) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२० अ वये, 
नेह नगर मधील मनपा कचरा डेपो मधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.साकळे असो सएटस ्  ( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास 
हजार चारशे ब तीस) पे ा ४८.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, 
नेह नगर येथील मशानभुमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे 
असो सएटस ्  ( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार चारशे 
ब तीस) पे ा ४७.०१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
नेह नगर येथील दफनभूमीम ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साकळे 
असो सएटस ्  ( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार चारशे 
ब तीस) पे ा ४८.०१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, 
नेह नगर मधील मनपा वकशॉपमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.एस.बी.सवई ( न.र. .७,४९,४३२/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार 
चारशे ब तीस) पे ा ४८.०१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८९ अ वये, 
भाग .६१ दापोडी गावठाण येथील ग ल बोळम य ेकाँ ट पे ह ंग पाईप गटर व 

पे ह ंग लॉक इ. कामे करणेकामी मे.एस.बी.सवई ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  
र. .सात लाख दोनशे ऐंशी) पे ा ४२.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
. .३८ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग क शन 

( न.र. .७,४९,७०३/- (अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार सातशे तीन) पे ा 
४६.०१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, 
भाग .३७ म.फुलेनगर जे लॉकमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेपांडुरंग 

एंटर ायजेस ( न.र. .७,४८,५५२/- (अ र  र. .सात लाख अ ेचाळीस हजार पाचशे 
बाव न) पे ा ४७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५४ अ वये, 
भाग .३७ म.फुलेनगर जनरल लॉकमधील थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.पांडुरंग एंटर ायजेस ( न.र. .७,४८,८२८/- (अ र  र. .सात लाख अ ेचाळीस हजार 
आठशे अ ावीस) पे ा ४६.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५८ अ वये, 
भाग .६१ दापोडी मधील गटर फूटपाथ, पाथवे इ. ची थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस ( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख  
दोनशे ऐंशी) पे ा ४६.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६० अ वये, 
भाग .६३ म ये डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग 

एंटर ायजेस ( न.र. .५,९६,६१२/- (अ र  र. .पाच लाख शहा णव हजार सहाशे बारा 
पे ा ४७.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-५१) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७ अ वये, . 
.५९ ये थल मु य र यावर र ले टेरड बस वणेकामी मे.देवराज डे हलपस 

( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात पे ा ४७.९३%  

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .५९ मधुबन ये थल र यावर ल चर ख यांची खडी मु माने व बीबीएन प तीने 

दु तीची कामे करणेकामी मे.शुभ ी क  ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तनशे चौस ट पे ा ४७.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-५३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये, 
भाग .५९ मधुबन म धल वाहतुक वषयक करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे  

करणेकामी मे.शुभ ी क  ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार 
तनशे चौस ट पे ा ४७.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-५४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये, 
भाग .५९ मधुबन ये थल मनपा इमारतींची थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.शुभ ी क  ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात 
पे ा ४७.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, 

. .६२ फुगेवाडी कंुदन नगर येथील मं ी हौ.सोसा. जवळ ९०० मी. र ता हॉट म स 
प तीने डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  
र. .सात लाख प नास हजार पे ा ५.२०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-५६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४२ अ वये, 

. .६४ म ये डांबर  र यांचे दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
( न.र. .५,५९,६७६/- (अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार सहाशे शहा तर पे ा 
५.२५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७९ अ वये, 

. .६४ म धल बोपखेल गावातील अंतगत र यांचे ख यांचे हॉट म स प तीने 
डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी.कटार या ( न.र. .६,९७,०७७/- (अ र  र. .सहा लाख 
स या णव हजार स याह तर पे ा ५.२८%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक-५८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, 

. .६१ दापोडी येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे. व या ए टर ायजेस ( न.र. .७,००,२५६/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे छप न 
पे ा ३७.६९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-५९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 

. .६१ दापोडी येथील दवाखाना, समाज मं दर इ याद ची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे. व या ए टर ायजेस ( न.र. .७,००,२५६/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे 
छप न पे ा ३७.६९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक-६०) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, 

भाग .३७ महा मा फुले नगर मधील ट  लॉक मधील र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.महंमद इसाक शेख ( न.र. .७,४८,५८३/- (अ र  र. .सात लाख 
अ ेचाळीस हजार पाचशे यॅऐंशी पे ा ४१.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-६१) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७५ अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुले नगर जे लॉक मधील र याचे डांबर करण करणेकामी 

मे.महंमद इसाक शेख ( न.र. .७,४८,५५४/- (अ र  र. .सात लाख अ ेचाळीस हजार 
पाचशे चौप न पे ा ४५.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६२) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८० अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुले नगर जनरल लॉक मधील र याचे डांबर करण 

करणेकामी मे.महंमद इसाक शेख ( न.र. .७,४८,५८३/- (अ र  र. .सात लाख 
अ ेचाळीस हजार पाचशे यॅऐंशी पे ा ३९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६३) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
दापोडी येथील SMS कॉलनी येथे पावसाळी गटस  WBM, BBM करणेकामी 
मे.मोह मद ईसाक शेख ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार 
पे ा ४३.११%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६४) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४९ अ वये, 
दापोडी पर सरातील ॉसकट, ेचेस इ.WBM, BBM भरणेकामी मे.मोह मद ईसाक 
शेख ( न.र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख पे ा ४४.५०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६५) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७४ अ वये, 
भाग .६४ मधील मनपा या जागांना संर ण भंत बांधणे व इतर अनुषं गक कामे 

करणेकामी मे.जाधव क शन कंपनी ( न.र. .६,९७,८०४/- (अ र  र. .सहा लाख 
स या णव हजार आठशे चार पे ा ३०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६६) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५१ अ वये, 
भाग .६४ गणेशनगर बोपखेल येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.जाधव क शन कंपनी ( न.र. .६,९७,०९५/- (अ र  र. .सहा लाख 
स या णव हजार पं या णव पे ा ४०.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-६७) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .६४ दापोडी येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणेकामी 

मे.जाधव क शन कंपनी ( न.र. .६,९८,८१९/- (अ र  र. .सहा लाख अ या णव 
हजार आठशे एकोणीस पे ा ३९.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक-६८) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, 
भाग .६४ गणेश नगर बोपखेल येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जाधव 

क शन कंपनी ( न.र. .६,९८,३५२/- (अ र  र. .सहा लाख अ या णव हजार 
तनशे बाव न पे ा ३९.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-६९) मनपा या क े ीय कायालयाकडील न.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .५९ अ वये, 
भाग .६४ राम नगर, बोपखेल येथील थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जाधव 

क शन कंपनी ( न.र. .६,९७,०४०/- (अ र  र. .सहा लाख स या णव हजार 
चाळीस पे ा ३९.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७०) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४३ अ वये, 
भाग .३३ म ये डांबर  र यांची दु तीची कामे करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 

( न.र. .९,३२,८९३/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे या णव पे ा 
३.१०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७१) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६७ अ वये, 
भाग .३१, दघी मधील पुणे आळंद  र या या पुव भागातील र यांवर ल चरांचे 

व ख यांचे खडीकरण व बी.बी.एम. करणेकामी मे.अनंत बाळकृ ण ब हरट 
( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा ३२.७६%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७२) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३७ अ वये, 
भाग .३०, च पाणी वसाहत येथील शवशंकर कॉलनी येथे र ता दु ती व 

पेि हंग लॉकचे काम करणेकामी मे.मोह मद इसाक शेख ( न.र. .५,५९,१७३/- (अ र  
र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार एकशे यॅह तर पे ा ४०.०१%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७३) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७० अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येथील एकता कॉलनी व अ य नगर येथे पेि हंग 
लॉक दु ती करणेकामी मे.मोह मद इसाक शेख ( न.र. .५,५९,१७३/- (अ र  
र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार एकशे यॅह तर पे ा ४०.२०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७४) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये, 
भाग .३२ सँड वक कॉलनी म ये ठक ठकाणी खडीमु माचे र ते करणेकामी 

मे.पांडुरंग एंटर ायजेस ( न.र. .७,५०,०००/- (अ र  र. .सात लाख प नास हजार  
पे ा ४६.०१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-७५) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२५ अ वये, 
भाग .३० च पाणी वसाहत येथील आनंद नगर, फुलेनगर येथील र याचे व 

पेि हंग लॉक दु ती करणेकामी मे.मोह मद इसाक शेख ( न.र. .५,५९,१७३/- 
(अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार एकशे यॅह तर पे ा ४०.०१%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७६) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४० अ वये, 
भाग .३६ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.एम.् बी. 

एंटर ायजेस ( न.र. .९,३३,१७५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे 
पं याह तर पे ा ४३.२१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७७) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .७ च-होल  येथील मनपा इमारतीची थाप य वषयक कामे करणे व रंगरंगोट   

करणेकामी मे.डी.डी.कं शन ( न.र. .९,३३,९४४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस 
हजार नऊश ेच वेचाळीस पे ा ३५.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-७८) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये, 
भाग .३१, दघी मधील पुणे आळंद  र या या पि चम भागातील र यांवर ल 

चरांचे व ख डयांचे खडीकरण व बी.बी.एम. करणेकामी मे.बानु आ य एंटर ायजेस 
( न.र. .७,००,२८०/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी पे ा ३९.९९%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७९) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६८ अ वये, 
. .७ च-होल  भागातील आळंद  या ेसाठ  मॅगझीन चौक व इतर ठकाणी मंड़प 
यव था करणेकामी मे.लालद प क शन ( न.र. .९,३४,२९८/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौतीस हजार दोनशे अ या णव पे ा ५.२०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-८०) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .७२ अ वये, 
भाग .६ मोशी म ये रोडफ नचर वषयक कामे करणेकामी मे. ाने वर  

असो सएटस ्  ( न.र. .५,६०,०६४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार चौस ट पे ा 
३०.३३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८१) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६६ अ वये, 
. .७ च-होल  येथील साठेनगर, पाटोळेव ती, कोतवालव ती व इतर भागात 
थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.डी.डी.क शन ( न.र. .९,३३,९४४/- (अ र  

र. .नऊ लाख तेहतीस हजार नऊशे च वेचाळीस फ त ) पे ा ३५.९९ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय मांक -८२) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६५ अ वये,  
. .७ च-होल  येथे व वध ठकाणी वाचनालय बोड बचेस व पेि हंग लॉकची कामे 

करणे कामी मे.लाल दप क शन ( न.र. .९,३३,९४४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार नऊशे च वेचाळीस फ त) पे ा ४०.४१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८३) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६३ अ वये,  
. .३०  च पाणी वसाहत येथील सदगु नगर, लांडगेव ती, हंदराज कॉलनी येथे 
ठक ठकाणी पेि हंग लॉकची दु ती करणे कामी मे.शेख मुसा शेख मुनीर 
( न.र. .५,५९,१७३/-(अ र  र. .पाच लाख एकोणसाठ हजार एकशे याह तर फ त) 
पे ा ४६.९६%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८४) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .६१ अ वये, 
. .३५ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणे कामी मे.अ नकेत 

एंटर ाईजेस ( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात 
फ त ) पे ा ४३.२७%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८५) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५७ अ वये, 
. .३३ गवळीनगर मधील र यांची पंचवक प दतीने डांबर करण करणे कामी 

मे.अजवाणी इ ा ा. ल. ( न.र. .९,३२,८९३/- (अ र  र. .नऊ लाख ब  तीस हजार 
आठशे या णव फ त ) पे ा ३.१०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक -८६) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .५१ अ वये, 
. .३० च पाणी वसाहत येथील मधुरा कॉलनी येथील र ता खडीमु माने दु त 

करणे कामी मे.बानु आ य एंटर ाईजेस ( न.र. .७,००,६९०/- (अ र  र. .सात लाख 
सहाशे न वद फ त) पे ा ३८.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८७) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४७ अ वये, 
. .३६ म ये डांबर  र यांची दु ती करणे कामी म.ेि ह.एम.मातेरे इ ा ा. ल. 

( न.र. .९,३२,८९३/- (अ र  र. .नऊ लाख ब  तीस हजार आठशे या णव फ त ) पे ा 
३.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -८८) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, 
. .३१ दघी मधील स.नं.७७ मधील उ यानाची देखभाल दु ती  करणे कामी 

मे.मोह मद इसाक शेख ( न.र. .५,६०,२२४/- (अ र  र. .पाच लाख साठ हजार दोनशे 
चोवीस फ त) पे ा २५.५०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक -८९) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४४ अ वये, 
. .३२ सँड वक कॉलनीम ये सावंतनगर इ. ठकाणी खडीमु माचे र ते करण ेकामी 

मे. ीकृ ण क शन ( न.र. .७,५०,०००/-(अ र  र. .सात लाख प नास हजार फ त) 
पे ा ३८.०७%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९०) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .४/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये, इ 
े ीय काय े ातील मोशी इं ायणी, लांडेवाडी भोसर  उप वभागाम ये मनपा या व वध 

काय मांकर ता ता पुर या व पात काश यव था, व युत व वनी ेपन यव था 
करणे कामी मे. मुत  मंडप पीकर अडँ इले. ( न.र. .९,५२,३८१/- (अ र  र. .नऊ 
लाख बाव न हजार तनशे ऐ याऐंशी फ त) पे ा ०.५४%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९१) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .५ अ वये, मोशी 
उप वभागांतगत भाग मांक ६ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये सारथी 
वषयक व नगरसद य यां या दवे दु ती त ार ंचे नवारण करणेकामी अनुषं गक 
अ याव यक व युत वषयक कामे करणेकामी मे. वमलाई इले क कॉप . 
( न.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात फ त) पे ा 
३६.४६%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९२) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये, 
कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृ हांतगत व युत वषयक, पॅनेल दु तीची कामे करणे कामी 
मे.भा य ी एंटर ाईजेस ( न.र. .५,६०,१८६/- (अ र  र. . पाच लाख साठ हजार एकशे 
शहाऐंशी फ त) पे ा २२.१०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९३) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२७ अ वये, इ 
भागांतगत तातडीने आव यकतेनुसार काश यव था करणे कामी मे.हसन 

इले.इंिज नअर ंग ( न.र. .९,३३,७०५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे पाच 
फ त) पे ा १९.८३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९४) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, 
. .२९ इं ायणीनगर मधील ट लाईट या केबल/पोल/जं शन बॉ सची देखभाल 

दु ती करणे कामी मे.कमल इले क एंटर ाईजेस ( न.र. .९,३३,७०६/- (अ र  
र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सहा फ त) पे ा ३७.३०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९५) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये,  
कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृ हातील रो ह संचाची वा षक देखभाल दु  ती करणे कामी 
मे. रयल इले क स  ( न.र. .७,०४,३६६/- (अ र  र. .सात लाख चार हजार तीनशे 
सहास ट फ त) पे ा २७.९०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक -९६) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये,  
मोशी वभागांतगत थाप य वभागाचे मागणीनुसार इमारतींचे व युतीकरण करणे 
कामी मे.भा य ी एंटर ाईजेस ( न.र. .५,६०,२१६/-(अ र  र. .पाच लाख साठ हजार 
दोनशे सोळा फ त) पे ा ११.००%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९७) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये,  
. .६ मोशी येथील हवालदार व ती व स तेवाडी येथील करकोळ दु तीची कामे 

करणे कामी मे. ाने वर  असो शए स ( न.र. .५,६०,०४७/-(अ र  र. .पाच लाख साठ 
हजार स तेचाळीस फ त) पे ा ३७.३७%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक -९८) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
. .३१ दघी म ये ठक ठकाणी पेि हंग लॉक बस वणे कामी मे.एस.डी.अजवाणी 

( न.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ त) पे ा ३६.९९%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -९९) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, 
. .३१ दघी मधील मनपा इमारतींची रंगसफेद  करणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.देव क शन ( न.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी 
फ त) पे ा ४१.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१००) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .११ अ वये, 
. .३१ दघी मधील मशानभूमीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पांडूरंग 

एंटर ाईजेस ( न.र. .५,६०,२२४/-(अ र  र. . पाच लाख साठ हजार दोनशे चोवीस 
फ त) पे ा २५.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१०१) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, 
. .७ च-होल  येथील तरंग या लोकव तीसाठ  संडास लॉक व मुतार  बांधणेकामी 

मे.डी.डी.क शन  ( न.र. .९,३४,१६५/-(अ र  र. . नऊ लाख चौतीस हजार एकशे 
पास ट फ त) पे ा ३५.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१०२) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, 
. .३३ गवळीनगर म ये नामफलक बचेस बस वणेकामी मे.देव क शन  

( न.र. .९,३३,१७५/-(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे पं याह तर फ त) 
पे ा ३९.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१०३) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३० अ वये, 
. .३१ दघी मधील दफनभूमी म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.पांडूरंग 

एंटर ाईजेस  ( न.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ त) पे ा 
१४.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक -१०४) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
. .३३ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणेकामी 

मे.एम.बी.एंटर ाईजेस ( न.र. .९,३३,१७५/-(अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे 
पं याह तर फ त) पे ा ४३.२१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१०५) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
. .७ च-होल  येथील व वध ठकाण या र यांची द ु ती खडीकरण व बी.बी.एम.ने 

द ती करणेकामी मे. ीकृ ण क शन ( न.र. .९,३४,३२३/-(अ र  र. . नऊ लाख 
चौतीस हजार तीनशे तेवीस फ त) पे ा ३९.०७%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक -१०६) मनपा या इ े ीय कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .१३ अ वये, 
. .३१  दघी मधील ेनेज व इतर चबर र या या समपातळीत घेणेकामी 

मे.एम.बी.एंटर ाईजेस ( न.र. .७,००,२८०/-(अ र  र. . सात लाख दोनशे ऐंशी फ त) 
पे ा ४०.२१%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक -१०७) गु वार दनांक २१ ऑग ट २०१४ रोजी मा हती तं ान दवस साजरा करणेसाठ  थेट 
प दतीने आले या र. .२९,४६४/- चे खचास व यासाठ  आगाऊ अदा केले या 
र. .२५,०००/- चे समायोजन क न जादा खच झालेल  र. .४,४६४/- संगणक अ धकार  
यांचे नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक -१०८) पीएमपीएमएल यांना शासन नणय . एनयुआर २०१३ क ३३८/ नवी ३३ 
द.१८/२/२०१४ व मा.अ य  व यव थापक य संचालक यांचे प ानुसार संचलनतुट  

(operational losses) पोट  र. .६.५० कोट   सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य 
संचलनतुट  (operational losses) पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत 
लेखाप र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम 
व पात दले या रकमेचे समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळ ल.पुणे यांना र. .६.५० कोट  (अ र  र. .सहा कोट  प नास लाख फ त) 
अदा करावयाचे अस याने तसेच सदरची बाब आ थक व पाची अस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
          नगरस चव 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  

        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/१८४६/२०१४ 
दनांक - १७/१०/२०१४ 

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


