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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२८३/२०१६ 
दनांक – ०६/१०/२०१६ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 

दनांक - १०/१०/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 

१०/१०/२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                               
     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 वशेष सभा 
कायप का मांक – २४५ 

 
 

दनांक -  १०/१०/२०१६                     वेळ – सकाळ  ११.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक  
१०/१०/२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 

वषय .१)  नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापािलके या िन:समथ (अपगं) क याणकार  योजना .६ अ वये 
मनपा ह तील अपंग य ं ना यवसायासाठ  अथसहा य देणेबाबत सन-२०१५-१६ 

म ये जा हर कटनानुसार अज माग वले असुन ा  अजापैक  तावात नमूद 

माणे एक लाभािथचे कज करण बँकेने मंजुर केले आहे. यानुसार तावात 
नमुद लाभाथ  यांना यांचे नावासमोर दश वलेनुसार एकुण र. .७५,०००/- (Back and 

Subsidy) व पात अथसहा य दे यास व याक रता येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०४/२०१६-१७ अ वय े केशवनगर 

काळेवाड  र याचे कॉ ंट करण करणकेामी मे. ट. अँ ड ट. इ ा. ा. िल.        
िन.र. .९,३३,२२,४१६/-  (अ र  र. .नऊ कोट  तेहतीस लाख बावीस हजार चारशे 
सोळा फ ) पे ा १६.२०% कमी या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े 

र. .८,२१,१४,३९४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

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

वषय .३)  पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या आरो य मु य कायालयातील आरो य कायकार  
अिधकार  यांना आदेश ं .लेखा/१/का व/७७०/२०१३, दनांक १७/०९/२०१३ अ वये 
र. .१० लाख कमाल मयादेपयत खच अंतभुत असले या कामाचे संदभात िन वदा 
माग वण,े िन वदा वकारणे व महापािलके या वतीने करारना यावर वा र  

कर याचे अिधकार दे यात आले होते.   र. .१० लाख पे ा जा त खचा या 
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करारनाम,े कामाचे आदेश, बीले सहआयु  यांचे वा र ने मंजूर कर यात येत होते. 
आदेश ं . शा/१/का व/५८२/२०१६ दनांक १६/०८/२०१६ चे आदेशा वये आरो य 

वभागाचा पदभार सहा. आयु , थािनक सं था कर यांचेकडे दे यात आला आहे.  
अ याव यक सेवे या/कामकाजा या सोई या ीने आरो य वभागाकड ल आरो य 
कायकार  अिधकार  यांना र. .१० लाखा पे ा जा त खचाचे कामाचे करारनामे 
करणे, कामाचे आदेश व बीलावर वा र  करणेचे अिधकारात वाढ करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो.  ४२/४२/२०१६-१७ अ वय े भाग .१८ 
कवळे-मामुड  म ये नाला ेिनंगची कामे करणकेामी M/S. CHHOTELAL 

CHAUHAN िन.र. .४२,८१,८७३/-(अ र  र. . बेचाळ स लाख ए कयाऐंशी हजार 
आठशे याह र फ ) पे ा १८.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

३६,८६,६९३/- 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 करण.े  

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/०५/२०१६-१७ अ वय े भाग .२७ 
मोरवाड  म ये नाला ेिनंगची कामे करणकेामी M/S.BHALERAO 

CONSTRUCTION िन.र. .४०,०८,६२४/-(अ र चाळ स लाख आठ हजार सहाशे 
चो वस  फ ) पे ा २०.२१% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

३३,५८,४०५/- 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 करण.े  

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४२/५२/२०१६-१७ अ वय े भाग . २७ 
दा सोसाईट  जवळ ल ड .पी र यावर सी. ड . वक बांधणकेामी 

M/S.B.R.SHAH िन.र. .७१,३१,२३०/-(अ र  र. . एकाह र लाख एकितस हजार 
दोनशे ितस फ )  पे ा १२.७०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र.  

६५,३६,८४२/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३९/१-२०१६-१७ िनगड  – दापोड  र याचे 
दापोड  ते पंपर  चौक हाँटिम स प दतीने दु ती करणकेामी मे.मोहनलाल 
मथरानी क शन ा.िल. िन.र. .२,८०,१०,५२४/- (अ र  र. .दोन कोट  ऐंशी 
लाख दहा हजार पाचशे चौवीस फ ) पे ा १०.१५% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२,६४,२५,८२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/४-२०१६-१७ िनगड  डेपो येथे वकसन 
कामे करणे अंतगत िनगड  दापोड  र यावर ल बस थां याची उव रत काम े
करणकेामी मे.एस.एस.साठे िन.र. .३,१४,५३,८९३/- (अ र  र. . तीन कोट  चौदा 
लाख ेप न हजार आठशे या नव फ ) पे ा ११.००% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२,९३,९३,६६३/- पयत काम क न घेणेस व यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े            

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३५/२०१६-१७ अ वये भाग .६१ 
दापोड  पाच बंगला कडे जाणा-या र यावर फुटपाथ करणे व टॉम वाटर गटर 
करणेकामी मे बी ड  यादव िन.र. .३०,००,०००/-(अ र  र. .तीस लाख  फ ) पे ा 
१०.००%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,३५,०००/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/३८/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील व वध प रसरात नवीन पे ह ंग लॉक करणे व ॉम वॉटर 
लाईन वषयक कामे करणेकामी मे देव क शन िन.र. .५६,०१,५७८/-(अ र  
र. .छ पन लाख एक हजार पाचशे अ याह र फ ) पे ा २४.१०%  कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४४,६४,१७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
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िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील मु य र यां या आजूबाजूने न वन पे ह ंग लॉक 
बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे देव क शन िन.र. .५५,९९,६८३/-

(अ र  र. .पंचाव न लाख न या नव हजार सहाशे याऐंशी  फ ) पे ा २२.१०%  

कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४५,८०,२६१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/७६/२०१६-१७ अ वये भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील सुखावानी कॅ पसमागील उव रत ना यास िभंत बांधणे व 
पादचार  माग तयार करणेकामी मे आर एम ए टर ायझेस िन.र. .९९,९९,७५४/-

(अ र  र. . न या नव लाख न या नव हजार सातशे चोप न फ ) पे ा 
२३.२४%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८०,५९,६०२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/२/२०१६-१७ अ वये भाग .६३ 
शंकरवाड  ते पंपळे गुरव पुलापयतचा र याला कब ग बस वणे व पे ह ंग लॉक 
फूटपाथ करणेकामी मे एस ड  अजवानी िन.र. .३५,०१,४००/-(अ र  र. .प तीस 
लाख एक हजार चारशे फ ) पे ा २०.२७%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .२९,३१,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४०/९१/२०१६-१७ अ वय े भाग .३९ 
संत तुकारामनगर येथील वाय.सी.एम. णालयाची थाप य वषयक व वध दु ती 
व सुधारणांची कामे करणकेामी (सन २०१६ -१७) मे. के. पी. क शन 

िन.र. .९३,३७,०६५/-( अ र  र. . या नव लाख सदोतीस हजार पास  फ ) पे ा 
१२.९९%  कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८५,३०,३८९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 

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

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४५/१५/२०१६-१७ अ वये भाग .३८ 
नेह नगर येथील दफनभूमी या मागील द णेकड ल िसमािभंतीची उंची 
वाढ वणेकामी मे देव क शन िन.र. .१,८३,९९,३७७/-( अ र  र. .एक कोट  
याऐंशी लाख न या नव हजार तीनशे स याह र फ ) पे ा १७.५१% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,५९,३६,५२८/- 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 य े 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.े 

वषय .१६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३५/१६-१७ भाग .६ मोशी 
डुडुळगाव गट नं.२१६ ते देहु आळंद  र यापयतचा १८ मी. ं द चा र ता वकसीत 
करणेकामी मे.  ब हरट दस िन.र. .७०,११,३०६/- (अ र  र. . स र लाख अकरा 
हजार तीशे सहा फ ) पे ा  २८.७८% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर 
दरान े र. .५२,४३,१२५/-  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 यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .१७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/४२/१६-१७ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर गावठाण भागात पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे. 
राहूल क शन   िन.र. .२८,०१,१२०/-    (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ ) पे ा  २५.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े 
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र. .२२,०५,८८२/-   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 यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे 

वषय .१८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/३६/१६-१७ भाग .४४ मधील 

आर णांना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी  मे.अतुल आर. 
एम.सी.  िन.र. .४६,२१,८४९/- (अ र  र. .सेहचाळ स लाख एकवीस हजार आठशे 
एकोणप नास फ ) पे ा  २१.२२% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े 

र. .३८,२३,१४७/-   पयत काम क न घेणसे 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 करण.े    

वषय .१९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/२२/१६-१७ भाग .५४ पंपळे 

िनलख वशालनगर येथे व वध ठकाणी ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी  मे. राहूल 
क शन   िन.र. .८९,६३,५८५/-    (अ र  र. . एकोणन द लाख येस  हजार 
पाचशे पं याऐंशी फ ) पे ा  २१.१६% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर 
दरान े र. .७४,२०,२३५/-  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 य े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 करण.े    

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३८/३४/१६-१७ भाग .४८ एस.एन. 
बी.पी. कूल ते नखाते व ती पयतचा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता वकसीत 
करणेकामी  मे. ल सी क शन ा.ली.  िन.र. .४२,०१,६८१/-  (अ र  
र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे ए याऐंशी फ ) पे ा १०.२५% कमी या 
ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े र. .३९,५९,५५९/-   पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े    
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वषय .२१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. . ३८/१५/१६- १७ भाग .५५ मधील 

र ते WBM व BBM प दतीने वकसीत करण.े कामी  मे.  सोहम एंटर ायजेस  

िन.र.  ५६,०२,२४१/-    (अ र  र. . छप न ्    लाख दोन हजार दोनश ेए केचाळ स 
फ ) पे ा १७.९९% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े 

र. .४८,२४,११८/-   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 करण.े    

वषय .२२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६१/२०१६-१७ भाग .२९ 
इं ायणीनगर म ये व राजवाडा  प रसरात पे हर लॉक बस वणेकामी  मे.आर.जी. 
मंगळवेढेकर िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस फ ) पे ा १०.२७% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
२६,३९,११७/-   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 करण.े    

वषय .२३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३८/१८/१६-१७ भाग .४६ मधील 

नढेनगर भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे.  ल सी 
क शन ा.ली.  िन.र. .२८,०१,११९/- (अ र  र.  अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे एकोणीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२६,३९,७०५/-  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 करण.े    

वषय .२४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१७/१६-१७ . .६ मोशी    डुडुळगाव 
गट . १९१ ते १८९ ते देहु आळंद  र या पयतचा २४  मी. ं द चा ड.पी. र ता 
वकिसत करणेकामी  मे.  ब हरट दस  िन.र.  ८४,०५,४८५/- (अ र  र.  
चौ याऐंशीलाख पाच हजार चारशे पं याऐंशी फ ) पे ा ३१.१०% कमी  या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . ६०,८०,९४८/-  पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े    

वषय .२५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१५/१६-१७ भाग .३६ लांडेवाड  
मधील भगतव ती  प रसरात थाप य वषयक दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी  मे. देव क शन  िन.र. .३५,००,७५३/-  (अ र  र. . प तीस लाख 
सातशे येप न ्  फ ) पे ा २२.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२८,६३,४४१/-  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 य े 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 करण.े    

वषय .२६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३८/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये  मनपा या ता यात असले या इमारतीची सुधारणा करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी  मे. देव क शन  िन.र.  ४४,८१,७९२/-  (अ र  र.  
च वेचाळ स लाख ए याऐंशी  हजार सातश े या नो फ ) पे ा ११.२७% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन   िन वदा मंजुर दरान े र. .४१,७५,५२९/-   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 यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े   

वषय .२७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१/१६- १७ भाग .६ मोशी येथील 
व वध ठकाणचे र यांची दु ती डाबंर करणाने करणेकामी  मे.परमानंद ए. 
कृपलानी  िन.र. .२८,०१,८६९/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार आठशे 
एकोणस र फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े 

र. .२६,४०,४११/-   पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े    



10 
 

 
 

वषय .२८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/११/१६-१७ भाग .३१ दघी म ये 
दघी आळंद  र याचे पुव भागात पावसाळ  गटर करणेकामी  मे. ब हरट दस  

िन.र. .५६,०२,२४०/- (अ र  र. .  छप न ्    लाख दोन   हजार दोनशे चाळ स फ ) 
पे ा ११.७६% कमी   या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .५१,९०,५८७/- 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 करण.े    

वषय .२९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२९/१६-१७ वाघे र कॉलनी मधील 

र ते बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी  मे. एस के येवल े & कं.  
िन.र. .५०,४८,०७१/- (अ र  र. . प नास लाख अ ठेचाळ स   हजार ए काह र 
फ ) पे ा १०.१२% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .४७,६४,०६७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .३०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२१/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये  ना याची सुधारणा करणे व उंची वाढ वणेकामी  मे. देव क स कशन  

िन.र. .४७,६१,९०४/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख एकस  हजार नऊशे चार फ ) 
पे ा २२.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े र. .३८,९४,९९९/-   
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 करण.े    

वषय .३१)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२/१६-१७ भाग . ३३ गवळ नगर 
म ये ठक ठकाणी फुटपाथ करणेकामी  मे.देव क स कशन  िन.र.  ३८,४७,१३६/-
(अ र  र. . अडोतीस लाख स ेचाळ स   हजार एकशे छ ीस फ ) पे ा २२.१०% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े र. .३१,४६,७६५/-   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 
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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 करण.े    

वषय .३२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/२०/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये  डांबर  र याचे दु तीचे काम करणेकामी  मे. ह एम मातेरे इं ा. 
ा.ली. िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र.    अ ठवीस लाख  एक   हजार एकशे वीस 

फ ) पे ा १०.०५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .२६,४५,५८८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े    

वषय .३३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५५/१६-१७ . .७ च-होली येथील 
चो वसावाड , वडमुखवाड , काटेव ती येथील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. 
परमानंद ए कृपलानी िन.र. .९३,३७,२५९/- (अ र  र. . या नो लाख सदतीस 
हजार दोनशे एकोनसाठ फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा 
मंजुर दरान े र. .८७,९९,१९९/-  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 करण.े    

वषय .३४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४२/१६-१७ भाग .३२, सँ ड वक 
कॉलनीम ये डांबर  र ते दु ती करणेकामी  म.ेपरमानंद ए कृपलानी िन.र.  
२८,००,१३२/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख  एकश े ब ीस फ ) पे ा १०.२५% 
कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े र. .२६,३८,७७४/- 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 
करण.े    

वषय .३५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/४५/१६-१७ भाग .७  च-होली 
येथील व वध ठकाणचे र यांची दु ती डाबंर करन करणेकामी  मे. परमानंद ए 
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कृपलानी िन.र. .२८,१०,१३४/- (अ र  र. . अ ठावीस  लाख  दहा हजार एकशे 
चौतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर दरान े र. . 
२६,४८,२००/-   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 करण.े    

वषय .३६) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/१३/१६-१७ भाग .६ मोशी 
आदशनगर, सहयोगनगर, गंधवनगर  प रसरातील र ते हॉटिम स प तीन े

डांबर करण करणेकामी  मे. परमानंद ए कृपलानी िन.र. .३०,८२,५९१/- (अ र  
र. .तीस लाख याऐंशी हजार पाचशे ए या नो फ ) पे ा १०.२५% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,०४,९५७-   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 करण.े    

वषय .३७) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३३/१६-१७ भाग .६ मोशी येथे 
ल मीनगर, आ हाटवाड , स तेवाड , कुदळेव ती, िशवाजीवाड , सुिनलनगर, राधा-
कृ णनगर येथे हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी  मे. परमानंद ए कृपलानी 
िन.र. . ३०,८२,१८९/- (अ र  र. . तीस  लाख  याऐंशी हजार एकशे एकोणन द 
फ ) पे ा १०.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. .२९,०४,५७८/-   
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 करण.े    

वषय .३८) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/५१/१६-१७ भाग .३३ गवळ नगर 
मधील संत ाने वरनगर प रसरात डांबर  र याची दु तीची कामे करणेकामी  मे. 
परमानंद ए कृपलानी िन.र. .३१,५०,८६८/-  (अ र  र. . एकतीस  लाख प नास 
हजार आठशे अडुस  फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन    िन वदा मंजुर 
दरान े र. .२९,६९,२९९/-  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 य े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
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अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३९) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३/१६-१७ . .७ च-होली येथील 
साईनगर , ल मीनारायण नगर येथील र ते डांबर करण करणेकामी  मे. परमानंद ए 
कृपलानी िन.र. .९३,३८,१२९/- (अ र  र. . या नो  लाख अडोतीस हजार एकशे 
एकोणतीस फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
८८,००,०१९/-   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 करण.े    

वषय .४०) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/९/१६-१७ भाग .३२ सँ ड वक 
कॉलनी म ये व राधानगर  प रसरांत र यांचे हॉटिम स प दतीन े डांबर करण 
करणेकामी  मे. परमानंद ए. कृपलानी िन.र. .२८,००,९९१/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख नऊशे ए या नो फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .२६,३९,५८४/-  पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानसुार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े 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 करण.े    

वषय .४१) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/६/१६-१७ भाग .७ च-होली 
येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती करणेकामी  मे. 
परमानंद ए कृपलानी िन.र. .३५,०२,४१७/- (अ र  र. .प तीस लाख दोन हजार 
चारशे सतरा फ ) पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. . 
३३,००,५९०/-   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 करण.े    

वषय .४२) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३६/१६-१७ मोशी . .६ उव रत 
र ते बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी  म.े परमानंद ए कृपलानी िन.र.  
८५,४३,७५६/- (अ र  र. . पं याऐंशी लाख येचाळ स हजार सातशे छप न ्  फ ) 
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पे ा १०.२५% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .८०,५१,४२२/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बसेीक 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 करण.े    

वषय .४३) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३१/२०१६-१७ भाग .२९ 

इं ायणीनगर म ये खड मु म व बीबीएम र ते करणेकामी  मे. एम पी धो े 
क शन िन.र. .३४,२७,१७०/- (अ र  र. . चौतीस लाख स ावीस हजार एकशे 
स र फ ) पे ा २३.००% कमी   या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान ेर. . 
२७,७०,८६७/- 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 करण.े    

वषय .४४) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३७/३०/१६-१७ भाग .३४ ग हाणे 
व तीम ये मनपा या ता यात आले या आर णास िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी  मे. देव क शन िन.र. .६६,५२,६६१/- (अ र  र. .सहास  
लाख बाव न हजार सहाशे एकस  फ ) पे ा १९.१०% कमी   या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजुर दरान े र. .५६,५१,१०३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा  अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम य े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 करण.े    

वषय .४५) मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .३५/२/१६-१७ भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर प रसरातील र यांची हॉटिम स प दतीने दु ती क न डांबर करण 
करणेकामी  मे.परमानंद ए कृपलानी िन.र. .२,४५,२३,८१०/-  (अ र  र. .दोन कोट  
पं चेचाळ स लाख तेवीस हजार आठश े दहा फ ) पे ा १०.२५% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दरान े र. .२,३१,१०,६२५/-   पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स  अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े    

वषय .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/२-२०१६-१७ सांगवी कवळे र ता 
संर ण वभागासाठ  र क चौक येथे गेट व कमान तयार करणे व अनुषंिगक 
काम े करणकेामी मे.ओंकार ु स िन.र. .३१,६१,९२८/-(अ र  र. .एकतीस लाख 
एकस  हजार नऊशे अ ठावीस फ ) पे ा १८.९३% कमी या ठेकेदाराकडून  
िन वदा मंजूर दराने र. .२६,९१,५४४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४७) पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा नो टस .६/१/२०१६-१७ ची जा हरात दै. 
लोकमत (रा य पातळ वर), दै.लोकस ा (रा य पातळ वर) व दै. इं डयन ए स ेस, 
(रा ीय पातळ वर) वशेष रोटेशन ारे िस  करणेत आलेल ेहोती. सदर जा हर तीस 
जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी मा. आयु  यांचे कड ल मंजूर 

तावानसुार वशेष रोटेशन घेणेत आलेल ेहोते. दै. लोकमत यांनी सदर जा हरात 
द.१६/०७/२०१६ या अंकात ९६ चौ.से.मी. मोजमापात िस  क न बल 
.२६४५० द. १५/०७/२०१६ नुसार र. .१,५३,६००/- चे बल या कायालयाकडे 

सादर केलेले आहे. दै. लोकस ा (रा य पातळ वर) व दै.इं डयन ए स ेस,(रा ीय 
पातळ वर ) यांनी सदर जा हरात द.१६/०७/२०१६ या अंकात १४४ चौ.से.मी. 
मोजमापात िस  क न बल. .१००२५१५८६१ द. १६/०७/२०१६ नुसार एक ीत 
र. . ४,३२,०००/- चे बल या कायालयाकडे सादर केलेले आहे. दै. लोकमत, दै. 
लोकस ा व दै. इं डयन ए स ेस  या तीनह  वृ प ांनी या कायालयान े दले या 
मजकुरा माणे बनचूक जा हरात िस  केलेली आहे. यामुळे यांचे जा हरात बल 
अदाईस हरकत वाटत नाह ,  तथापी,सदरची जा हरात वशेष रोटेशन घेऊन िस  
केलेली अस यान,ेवर ल माणे दै. लोकमत यांना र. .१,५३,६००/-  अदा करणेस 
हरकत वाटत नाह  तथा प, दै. लोकमत यांनी तुत जा हरात द.१६/०७/२०१६ 
रोजी या अंकात ९६ चौ.से.मी. एव या कमीत कमी या ीम ये िस  केलेले 
जनता संपक वभागाकड ल प रप क .माजस/ं५/का व/१३५६/२०१६, 

द.२६/०७/२०१६ अ वये ९६ चौ.स.ेमी. पयतचे बल दै.लोकमत यांचे जा हरात 
साईजनुसार दै. लोकस ा व दै. इं डयन ए स ेस यांना अदा करणे आव यक आहे. 
तर  वर ल माणे दै. लोकमत यांना र. .१,५३,६००/- (र. .एक लाख ेप न हजार 
सहाशे फ )  व  दै. लोकस ा व दै. इं डयन ए स ेस  यांचे एक ीत बल. र.  

४,३२,०००/-.ऐवजी ( कमान मोजमाप ९६ चौ.से.मी.  X पॅकेज रेट र. .३,०००/-) 
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नुसार होणारे बल र. .२,८८,०००/- (र. . दोन लाख अ याऐंशी हजार फ ) 
असे तीनह  वृ प ांचा एक त जा हरात खच (१,५३,६००/- + २,८८,०००/-) = र. 
.४,४१,६००/- अदा करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४८)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .१६ 

अ वय े 'फ' भागातील पीनगर येथील स ुंगी सोसायट , सर वती सोसायट  येथे 
१००मी.मी. व १५०मी.मी. यासाची पाईप लाईन टाकणकेामी  मे. यंका 
क शन यांची िन वदा र कम .३३,६१,१६३/- (अ र  र. . तेहतीस लाख 
एकस  हजार एकशे ेस  फ ) पे ा १०.०१ % कमी दराने या  ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३१,७५,९४६/-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 य े झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .४९)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .१० 

अ वय े 'फ' भागातील मोरे व ती, टॉवर लाईन रोड वर ल खोलवर गेले या पाईप 
लाईन व दु षत  पाणी पुरवठा िनराकरण करणेसाठ  नवीन १००मी.मी. व 
१५०मी.मी. यासा या पाईप लाईन टाकणकेामी  मे. यंका क शन यांची 
िन वदा र कम .३९,२१,३४९/- (अ र  र. . एकोणचाळ स लाख एकवीस हजार 
तीनशे एकोणप नास फ ) पे ा १०.०१% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .३७,०५,२६३/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
 िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .५०)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .६१ 
अ वय े 'िचखली येथील पा याची उंच टाक  भरणे क रता व काया वत करणेसाठ  

पाईपलाईन टाकणे व संप बांधणकेामी  मे. एस. एस. साठे िन वदा र कम . 
२,१०,०८,२५२/- (अ र  र. . दोन कोट  दहा लाख आठ हजार दोनशे बाव न  

फ ) पे ा १८.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१,८०,८८,१०५/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माण े

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 
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बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .५१)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .६८ 
अ वय े भाग .7 च-होली येथील मनपा या ता यात आले या ड पी र या या 
कडेने व  इतर ठकाणी वतरण निलका टाकणकेामी मे. मंगलम डे हलपस यांची 
िन वदा र कम .२५,२०,७६७/- (अ र  र. . पंचवीस लाख वीस हजार सातशे 
सदुस  फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२३,८२,१२४/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस   

मा यता देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .५२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०३/२०१६-१७. अ वये भाग .५३ 
मधील वाकड स.न-ं७४ क तुर  हॉटेल ते वनोदेव ती ३६ मी यांना जोडणारा २४ 
मी. ं द चा ड .पी र ता वकसीत करणकेामी मे.एस.के.येवल े अ ड कं. िन. 
र. .७,५२,०४,६७२/-  (अ र  र. .सात कोट  बाव न लाख चार हजार सहाशे 
बहा र फ ) पे ा १०.१५% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े 

र. .७,०९,४९,९६८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतीलअट -
शत माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०१/२०१६-१७ अ वय े भाग .५२ 
पुनावळे येथील र ते वकिसत करणकेामी म.े एच.सी. कटार या िन.र. . 
२,१०,०८,३६७/-  (अ र  र. .दोन कोट  दहा लाख आठ हजार ितनशे सदुस  फ ) 
पे ा १०.१०% कमी याठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१,९८,३०,८४८/-पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल यािनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 
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वषय .५४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३२/०५/२०१६-१७ अ वये   व वध 

कंप या/मनपा माफत खोद यात आलेले चर दु त करणकेामी मे. ीगणेश 

कं शन िन.र. .४,९९,८५,७९१/- (अ र  र. . चार कोट  न या नव लाख 
पं याऎशी हजार सातशे ए या नव फ ) पे ा १२.०९% कमी या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दरान े र. .४,६१,३९,६३४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील अट -शत  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागामाफत वकास 

योजना अंमलबजावणी करण ेव याकर ता भूसंपादना ारे जागा मनपा या ता यात 

घेत या जातात. सदर कामकाजासाठ  मा. ज हािधकार  कायालय, वशेष भूसंपादन 
अिधकार  घटक .१ ते ४, भूमी अिभलेख वभाग, वृ  मु यांकन वभाग, तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व वध वभागांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. 
याक रता नगररचना वभागात सम वयक भूसंपादन अिधकार  या अिभनामा या 

पदावर ी शरद वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार  यांची मा.आयु  
यांचेकड ल आदेश .नर व/का व/आ-२/१८५/२०१६, द.२०/०४/२०१६ अ वय े

द.०३/०४/२०१६ ते द.०२/१०/२०१६ या ६ म हने कालावधीसाठ  नेमणूक करणेत 
आलेली आहे.  तथापी ी नाईक यांची मुदत द.०२/१०/२०१६ रोजी पुण होत 
अस यान ेव पुढ ल कालावधीसाठ  ी.नाईक यांची नगररचना व वकास वभागास 
आव यकता अस याने यांना मुदतवाढ देणे आव यक आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ५३(३) नुसार मा. थायी सिमतीची 
एक ीत दोन वषासाठ  मा यता घेऊन दर सहा म ह यांनसाठ  कामा या 
आव यकतेनुसार ी.शरद वनायक नाईक यांची मा.आयु  यांचे आदेशा वये उ  
कलमानुसार दर सहा म ह यांनी सेवा वखं डत क न िनयु  करणेत येईल. 
ी.शरद वनायक नाईक, िनवृ  उप ज हािधकार , यांना दरमहा र. .३०,०००/-

एक ीत मानधनावर सम वयक भूसंपादन अिधकार , यापदावर पुढ ल दोन वषासाठ  
िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक  

३/२०१६-१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील पुण-ेमुंबई 

र याची (दापोड  - हॅर स ीज ते भ  श  चौक, िनगड , म.न.पा. ह पयत) 
फुटपाथ, ेड सेपरेटर व र ता दुभाजकांजवळ लअधगोल गटारे, चौक यांची दैनं दन 
साफसफाई मनु य बळा दारे (१२ कामगार व १ सुपरवायझर) करणेसाठ  िन वदा 
अंदाजप क य र कम कमान वेतन दरावर ल खच र. .२५,३५,५४१.२० व 
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यावर ल सेवाशु क १०% माणे र. .२,५३,५५२.६८ अस ेएकूण र. .२७,८९,०९४/- 
साठ  म.ेसमीप स हसेस यांनी कमान वेतन दराचे सेवाशु कावर सादर केलेला 
लघु म दर र. .१/-(अ र  र. .एक फ ) (अंदाजप क य दर र. .२,५३,५५२.६८ 
पे ा ९९.९९% कमी) नुसार काम क न घेणेस तसेच िन वदेतील अट /शत नुसार 
यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .५७)  मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/८१/२०१६-१७  मधील अ. .२५ 

अ वय े अ े ीय कायालया अंतगत भाग .२७ मोरवाड  येथे पाणीपुरवठा 
सुधारणा करणेकामी पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी  मे. संजय 
कॉ ॅ टर िन वदा र कम .२८,०१,१२०/- (अ र  र.  अ ठावीस लाख एक हजार 
एकशे वीस फ ) पे ा १०.००% कमी दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२६,४७,०५८/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .५८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/11/2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .३ िचखली व धमराजनगर, पाट लनगर 

प रसरात राह ले या ठकाणी आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी 
M/S. VENKATESHWARA CONSTRUCTION  यांनी   िन.र. .29,99,859/-
(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Eight Hundred Fifty Nine 
Only) पे ा 12.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े

27,56,120/- 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.े      

वषय .५९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/105/2016-17 अ वये िचंचवड व 

आकुड  मैलाशु द करण क ाअतगत भाग .१० अजंठानगर भागात आव यकते 
नुसार जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी M/S.M.G.MANE यांनी िन.र.  
52,49,982/- (Rupees Fifty Two Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred 

Eighty Two Only) पे ा 6.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 51,81,732/-पयत काम क न घेणसे तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक 
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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.े   

वषय .६०)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. 4/90/2016-17 अ वये रावेत 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .१९ मधील वा हेकरवाड ,रावेत प रसरामधील 
झोपडप ट म ये जलिनःसारण निलका टाकणे व इतर जलिनःसारण वषयक कामे 
करणेकामी  M/s B.K.KHOSE यांनी िन.र. .59,99,989/- (Rupees Fifty Nine 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Nine Only) पे ा 18.00 % 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े 51,65,991 /-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.े        

वषय .६१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/27 /2016-17 अ वये कासारवाड  

मलशु द करण क ाअंतगत भाग . २९ इं ायणीनगर मधील स.े .७ व १० म ये 
मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी  M/s. SANJAY CONTRACTOR यांनी   
िन.र. .29,99,740/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven 

Hundred Forty Only) पे ा 6.05% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 29,59,169/- 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.े      

वषय .६२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/37 /2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३८ नेह नगर मधील राजीव गांधी वसाहत व 
उव रत ठकाणी मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी M/s. SANJAY 

CONTRACTOR  िन.र. .37,49,965/-  (Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Sixty Five Only) पे ा 10.10% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पय े 35,39,779 /- 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 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/17/2016-17 अ वये वाड .५६ 
वैदुव ती रामनगर, भात नगर, राजीव गांधी नगर व तर  प रसरातील  येथील 

जलिन:सारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी   M/S.SHRI SADAGURU 
KRUPA  CONSTRUCTION िन.र. .44,99,996/- (Rupees Forty Four Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Six Only) पे ा 21.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 37,32,747/- 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 याचेंबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े   

वषय .६४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/ 26 /2016-17 अ वये भाटनगर 
मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४१ गांधीनगर येथील गु द नगर प रसर व 
उव रत ठकाणी मलिनःसारण यव थेम य े सुधारणा करणेकामी M/s. 
CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .29,99,958/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) 

Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Eight Only) पे ा 6.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 29,60,959/- 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.े                  

वषय .६५)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/110/2016-17  अ वये दापोड  

 पंपींग टेशन अंतगत येणा-या मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी    
M/s.CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .37,49,959/- (Rupees Thirty Seven 

Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Fifty Nine Only) पे ा 6.00% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 37,01,210 /- 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 
करण.े   

वषय .६६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/115/2016-17 अ वये भाटनगर 

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .४१ गांधीनगर येथील गांधीनगर, वैशालीनगर 
प रसर व उव रत ठकाणी मलिनःसारण यव थेम य े सुधारणा करणेकामी 
M/s.CHOTELAL CHAUHAN िन.र. .37,49,963/- (Rupees Thirty Seven Lakh(s) 

Forty Nine Thousand Nine Hundred Sixty Three Only) पे ा 6.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दरान े र कम पये 37,01,213/- 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.े 

वषय .६७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/30/2016-17 अ वय े आकुड  

मैलाशु द करण क पा अंतगत आकुड  येथील खंडोबा माळ ते कुक  नाला व कुक  
नाला ते हाळसाकांत येथे मु य जलिनःसारण निलका टाकणे व आव यकते नुसार 
भुयार  गटर निलका टाकण.े तसेच इतर जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा 
काम ेकरणेकामी M/s.CHOTELAL CHAUHAN यांनी िन.र. .59,99,998/- (Rupees 

Fifty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Ninety Eight Only) पे ा 
5.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 59,80,588/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े

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.े   

वषय .६८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/66/2016-17 अ वये भाग .५३ 
वाकड शडगेव ती प रसरामधील जलिनःसारण वषयक कामे करणे व उवर त 

ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s.CHOTELAL CHAUHAN 
यांनी िन.र. .35,01,053/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One Thousand Fifty Three 

Only) पे ा 6.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पय े

34,55,539/- 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 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .६९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/119/2016-17 अ वये िचखली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  व पेठ .१६ व 
प रसरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणेकामी M/s.BAHIRAT 

BROTHERS यांनी िन.र. .34,49,932/- (Rupees Thirty Four Lakh(s) Forty Nine 

Thousand Nine Hundred Thirty Two Only) पे ा 24.76%  कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मजूंर दराने र कम पये 27,25,515/- 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.े        

वषय .७०)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/104 /2016-17 अ वये भाग 

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

BROTHERS यांनी  िन.र. .35,01,311/- (Rupees Thirty Five Lakh(s) One 

Thousand Three Hundred Eleven Only) पे ा 15.76% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र कम पये 30,96,980 /-  पयत काम क न घेणसे 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.े        

वषय .७१)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/125/2016-17 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ातंगत भाग .६ मोशीम ये न याने वकिसत होणा-या 
भागासाठ  मलिनःसारण निलका टाकणेकामी  M/s.BAHIRAT BROTHERS  यांनी 
िन.र. .74,99,746/- (Rupees Seventy Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven 

Hundred Forty Six Only) पे ा 18.19 % कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 64,42,319/- 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 य े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.े          
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वषय .७२)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/55/2016-17 अ वये वाड .४८ 
म ये तापक रनगर पर सर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे 
करणेकामी M/S.SANKALP  CONSTRUCTION यांनी िन.र. .37,49,997/- 
(Rupees Thirty Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven 
Only) पे ा 21.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम 
पय े31,10,229/- 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.े 

वषय .७३)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/47/2016-17 अ वय े   वाड .४८ 
म ये ीनगर पर सर येथील जलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणेकामी 
M/S.SANKALP  CONSTRUCTION यांनी  िन.र. .37,49,997/- (Rupees Thirty 

Seven Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Ninety Seven Only) पे ा 
21.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये  31,10,229/-  

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.े 

वषय .७४)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/16/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण  क ांतगत भाग .६२ दापोड  फुगेवाड  येथील गणेशनगर मधील 
िशतळादेवी मं दरासमोर ल ड.पी.रोडलगत व गणेश हाईट सोसायट  ते रे वे उ डाण 
पुलापयत नवीन वाढ व यासा या मलिनःसारण निलका टाकणेकामी 
M/S.SANKALP  CONSTRUCTION िन.र. .44,99,989/- (Rupees Forty Four 

Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Nine Only) पे ा 
21.01% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 37,32,268/-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.े 
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वषय .७५)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/57/2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३९ संत तुकाराम नगर मधील भूखंड प रसर 
अ य सोसा. व उव रत प रसरात मलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
M/S.SANKALP  CONSTRUCTION यांनी  िन.र. .29,99,790/- (Rupees Twenty 

Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Seven Hundred Ninety Only) पे ा 17.00% 

कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पय े 26,14,317/- 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.े   

वषय .७६)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/156 /2016-17 अ वये कासारवाड  

मैलाशु द करण क ांतगत भाग .६२ दापोड   फुगेवाड  येथील परदेशी चाळ, 

मायानगर  सोसायट , अ ेसरनगर प रसर  तसेच उव रत  भागात  मलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करणेकामी  M/S.SANKALP  CONSTRUCTION यांनी 
िन.र. .29,99,984/- (Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine 

Hundred Eighty Four Only) पे ा 17.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर 
दराने र कम पये 26,14,486/- 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.े  

वषय .७७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/63/2016-17 अ वये क भागा 
अंतगत येणा-या जु या मलिन:सारण वा ह यांची सुधारणा वषयक काम े

 करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी िन.र. .74,99,974/-(Rupees 
Seventy Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Seventy Four Only) 
पे ा 12.37% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 69,00,839/- 

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 
लावधीम 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.े 
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वषय .७८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो.4/31/2016-17 अ वये वॉड .४७ 

काळेवाड  मधील मु य र ते व गावठाण भागातील जलिनःसारण निलकांची 
सुधारणा कामे  करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी  िन.र.  
44,99,999/-(Rupees Forty Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred 

Ninety Nine Only) पे ा 14.00% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र कम पये 40,63,499/- 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.े               

वषय .७९)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/116 /2016-17 अ वय े क भाग 
अंतगत जु या गावठाणामधील येणा-या मलिन:सारण निलकामं ये सुधारणा 
करणेकामी M/s. DEV CONSTRUCTION यांनी  िन.र. .74,99,987/- (Rupees 
Seventy Four Lakh(s) Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Seven Only) 
पे ा 12.27% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये  69,08,726/- 

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.े               

वषय .८०)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/50 /2016-17 अ वये फुगेवाड  

पंपींग टेशन अंतगत येणा-या मलिनःसारण निलकांम ये सुधारणा करणेकामी  
M/s.DEV CONSTRUCTION  यांनी िन.र. .37,49,979/- (Rupees Thirty Seven 

Lakh(s) Forty Nine Thousand Nine Hundred Seventy Nine Only) पे ा 11.27% 
कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 34,93,724 /- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े                     

वषय .८१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .4/44/2016-17 अ वय ेकासारवाड  
मैलाशु द करण क ांतगत भाग . ६१ हुता मा भगत िसंग दापोड    येथील 
जयिभमनगर पवार व ती, SMS Colony व उव रत भागात मलिनःसारण 
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यव थेम ये  सुधारणा  करणेकामी  M/s. DEV CONSTRUCTION   यांनी 
िन.र. .29,99,958/-(Rupees Twenty Nine Lakh(s) Ninety Nine 
Thousand Nine Hundred Fifty Eight Only) पे ा 13.00% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पय े 27,40,462 /- 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.े     

वषय .८२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३४/०७/२०१५-१६ मधील काम .२  

अ वय े भाग .३३ मधील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाची थाप य वषयक 
कामे करणकेामी मे.ड  ड  क शन िनवीदा र. .३६,४१,४३९/-(अ र  र. .छ ीस 
लाख ए केचाळ स हजार चारशे एकोणचाळ स फ ) पे ा १०.००% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३४,४१,१६०/- पयत  काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल  या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .८३)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४६/०३/२०१५-१६ मधील काम .०१ 
अ वय,े भाग .१२ मधील  मोकळया जागेत उ ान  वकिसत करणकेामी मे. देव 
क शन िनवीदा र. .९३,३७,०६८/- िनवीदा (अ र  र. . या नव लाख, सदोतीस 
हजार अडुस  फ ) पे ा २०.२७% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७८,१६,६६५/-पयत  काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े     

वषय .८४)   महानगरपािलके या वकास योजना तावानुसार संर ण वभागाकडून व वध 
ठकाण या र ता ं द करण व र या या जागा ह तांतर त क न घेणे बाबत 
एकूण १५ तावांना संर ण मं ालयाने काम कर यास परवानगी दली आहे 
यासाठ  एकूण र. .१५८,१७,३८,५६९/- या र कमेची मागणी केली आहे. सदर 

र या ं पैक  र ता ं .११, आर-३, (H to I) हा सांगवी फा याकडुन पुढे सांगवी 



28 
 

 
 

गावाकडे जाणारा मह वाचा र ता आहे. सदर र याची जागा तातड ने ह तांतर त 

करणेबाबत क सट लेटर िमळणेबाबतची मागणी महानगरपािलकेने केलेली होती. 
यास अनुस न सदर र ता ं .११ आर-३, (H to I) साठ  े  ११३०८.३७ चौ.मी. 

साठ  र. .५,३२,३३,४८०/– जमा करणेबाबत  डफे स इ टेट आँफ सर यांनी 
महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. वषयांक त करणी डफे स इ टेट आँ फसर, 
पुणे सकल यांना र. .५,३२,३३,४८०।– (अ र  र कम पये पाच कोट  ब ीस लाख 
तेहतीस हजार चारशे ऐंशी फ ) अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .८५)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ३४ वा वधापन दन द.११ ऑ टोबर २०१६ रोजी 
आहे. यािनिम  द.१३/१०/२०१६ रोजी मनपा शासक य इमारत व ा. रामकृ ण 
मोरे े ागृह, िचंचवड येथे व वध काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या 
काय मांतगत सनईचौघडा वादन, व वध डा पधा, क व संमेलन, े ागृह भाडे, 

यु होम िमिन टर खेळ पैठणीचा, तसेच माझी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व 
शहर”या वषयावर िनबंध पधसह, िच कला पधा तसेच शहर पातळ वर व छता 
अिभयान व कायालय व छतेसाठ  पधा, फॅ सी ेस पधा, रांगोळ  पधा या 
काय मां तव व ले स बॅनर तसेच व वध पधतील वजे यांकर ता ब ीस 
वतरण, ागृह भाडे, मा यवर यां या चहापान व भोजन यव थेकामी खच 
करावा लागणार आहे. तसेच द.१४/१०/२०१६ रोजी नवमहारा  व ालय ागंण, 

पंपर गांव येथे “िनघाली कॉमेड  ए स ेस” या वनोद  काय माचे आयोजन  

करणेत आले आहे. नमुद काय माकर ता व पधा व इतर खचासाठ  
र. .७,७५,०००/- (अ र  र. . सात लाख पं याह र हजार फ ) इत या मनपा 
वधापनािनिम  थेट प दतीने करावया या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                                 
                                                   नगरसिचव 

                                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                            पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१२८३/२०१६  
दनांक – ०६/१०/२०१६. 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


