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िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी- ४११ ०१८. नगरसिचव कायार्लय, 
क्रमांक- नस/८/कािव/१४८५/२०१४ 
िदनांक- १२/०९/२०१४ 

 

प्रित, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८.   

 
 

   िवषय - िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा 
           िदनांक- १६/०९/२०१४ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मंगळवार, 

िदनांक १६/०९/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील 

महापौर मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली आहेु ृ . सोबत सभेची 

कायर्पित्रका जोडली आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे, ही िवनंती. 
 
 

 

आपला िव वासू, 

 
नगरसिचव  

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

प्रत- १)  सवर् संबंिधत शाखाप्रमख व शाखािधकारीु  

    २)  कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, िपपंरी-४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायर्पित्रका क्रमांक- १३३ 
िदनांक- १६/०९/२०१४                  वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा तािहक सभा मंगळवार, 
िदनांक १६/०९/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपािलके या प्रशासकीय इमारतीमधील महापौर 
मधकरराव रामचंद्र पवळे सभागहात आयोिजत करणेत आली आहेु ृ . सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) िदनांक २/०९/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायर्पित्रका क्र.१३१) सभाव तांृ त कायम करणे. 
 

िवषय क्रमांक-१) मा. थायी सिमती ठराव क्र.६७१३, िद.९/५/२०१४ मधील मनपा या थाप य 
िवभागाकडील “िन.नो.क्र.१५/२०१२-१३” हा मजकर वगळ यात येऊन या ऐवजी ू
मनपा या थाप य िवभागाकडील “िन.नो.क्र.१५/२०१३-१४” हा मजकर समािव ट ू
कर यास मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/मख्यालयु /HO/१२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.२ अ वये, भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील जे लॉक येथे बालनगरी 
िवकसीत करणेकामी M/S V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT LTD. 
(िन.र. .२३,७९,६०,९६४/- (अक्षरी र. .तेवीस कोटी एकोणऐंशी लाख साठ हजार नऊशे 
चौस ट) पेक्षा -५.२५% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू        
र. .२३,६७,४१,४१४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील 
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांु ू चेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-३) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/२०१३-१४ मधील ३ 
अ वये, प्रभाग क्र.१७ मधील र टन कॉलनी ते आकडीर् येथील ना यापयर्ंत पावसा या  ु
पा यासाठी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.िशवंक क ट्रक्शन (िन.र. .२८,००,९११/- 
(अक्षरी र. .अठ्ठावीस लाख नऊशे अकरा) पेक्षा ३९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .१७,६४,८६८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-४) मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र.१३/२०१३-१४ मधील अ.क्र.३ अ वये, 
प्रभाग क्र.३१ िदघी व इ यादी िठकाणी अनिधकत बांधकामावर हायराईज मिशनरीने ृ
कारवाई करणेकामी मे.म त े &  म त े असोिसए स (अंदाजपत्रकीय दराने)  या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अक्षरी र. . स तावीस लाख 
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शहा नव हजार चारश ेबहा तर) पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनिवदा अटीप्रमाणे 
बाजारभाव कलमानसार मटेिरयल या िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये ु कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-५) मनपा या थाप य िवभागाकडील  िन.नो.क्र.२३ मिधल अ.क्र.०२  अ वये, अ 
प्रभागातील अितक्रमण कारवाईसाठी लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठी यंत्र सामग्री 
परिवणेकामी मेु .एिडफेस इंिजिनअरींग (िन.र. .७०,०१,२७१/- पेक्षा ०.५०% जा त) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने अंदाजपत्रकीय रू ू . .७०,०१,२७१/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच भाववाढ कलम िनयमानसार व िनिवदेमधील िनिवदा अटी नसार ु ु
भाववाढ देय अस यास कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकांची ु
रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकाराक राहीलू . या अटीस अधीन राहन यांचे बरोबर ू
करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

    (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-६) उपकायर्कारी अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे िवभाग, पणेु .११ यांचे पत्र 
क्र.खपािव/प्रशा-३/२३०३/सन २०१४ िद. २६/०३/२०१४ अ वये कळिवले प्रमाणे, िपपंरी 
िचचंवड महानगरपािलके या ह ीतील पवना नदी या पररेषा आखणी साठी कामा या ु
स लामसलत श क ु (सेवाकरासह) र. .१०,७८,७००/- आिण करारनामा व इतर 
कायार्लयीन खचर् र. .२१,३००/- असे एकण रू . .११,००,०००/- (अक्षरी र. .अकरा लाख) 
उपकायर्कारी अिभयंता, खडकवासला पाटबधंारे िवभाग, पणेु .११ यांचे नावे अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

    (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-७) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/८/२०१३-१४ मधील 
अ.क्र.६ अ वये, अ प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बठैक यव था 
करणे (पिहला मजला) कामी मे.के.पी.कं ट्रक्शन (िन.र. .४१,०६,४४५/- (अक्षरी र. . 
एक्केचाळीस लाख सहा हजार चारशे पंचेचाळीस) पेक्षा २७.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडनु   िनिवदा मंजरु  दराने  र. .३१,०४,९०४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील ु िनिवदा अटी प्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेिरयल या ु
िनधार्रीत केले या बेिसक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसारु  
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-८) मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३४ अ वये, ड प्रभाग कायर्के्षत्रातंगर्त ड्रनेेज िवषयक िकरकोळ देखभाल द ती ु
िवषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ ट्रक्टर (िनिवदा रक्कम .३५,०१,४०१/- (अक्षरी 
र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पेक्षा ३७.७७% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजूर दराने र. .२२,८७,८६८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
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दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन याु ू याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-९) मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.३७ अ वये, िनयोिजत फ प्रभाग अंतगर्त ना यामधील जलिन:सारण िवषयक 
सधारणा कामे करणेकामी ीु .कॉ ट्रक्टर (िनिवदा रक्कम .२८,००,९७२/- (अक्षरी 
र. . अठठावीस लाख नऊशे बहा तर) पेक्षा ३६.८८% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रू . .१८,५६,३७२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन या याबरोबर करारनामा ू क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१०) मनपा या पाणीपरवठाु  िवभागा या िन.नो.क्र.२०/२०/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१८ अ वये, 
जलक्षेत्र क्र. बी/५ अंतगर्त MIDC  िबजलीनगर पा या या टाकीचे सभोवती िसमािभतं 
बांधणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे. ी क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम 
.- २८,०१,०७९/- (अक्षरी र. .- अठ्ठावीस  लाख एक हजार एकोणऐंशी) पेक्षा ३०.८५% 

कमी) दराने या  ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२०,३३,७९३/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील याु   अटीस 
अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-११) मनपा या िव यत मख्य कायार्लयाकडील िनु ु .नो.क्र.७/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१३ 
अ वये, प्र.क्र.७ काळी िभतं, द तनगर, चोिवसावाडी, आंबा टॉप वडमखवाडी ु  त े
मोशी वखार महामंडळ, जना पालखी मागर् दाभाड े व तीु , हॉटेल बारास शजेारील ू
र ता, डी वाय पाटील रोड  ते  भोसले व ती व आव यकतनेसार इतर र यावर ु
ट्रीटलाईट यव था करणे व नतनीकरण ु  करणेकामी  मे.समी इलेक्ट्रीकल सि हर्सेस ु

(िन.र. .४६,६८,५३२/- [अक्षरी र. .शेहेचाळीस लाख अडस ठ हजार पाचश े ब तीसु ] 
पेक्षा १५.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१२) मनपा या िव यत मख्य कायार्लयाकडील िनु ु .नो.क्र.७/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१८ 
अ वये, देह आळंदी मख्य र यालगत डीू ु .पी. र यावर पोल बसवन ू LED  िफिटगं 
करणेकामी  मे.प्रिवण इलेक्ट्रीकल सि हर्सेस (िन.र. .३८,०९,५२३/-[अक्षरी र. .अडोतीस 
लाख नऊ हजार पाचशे तेवीस] पेक्षा १५.००% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
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िवषय क्रमांक-१३) मनपा या िव यत मख्यु ु  कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.९/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१२ 
अ वये, मनपाभवन उप िवभागातील िविवध इमारतीम ये िवजरोधक यंत्रणा 
बसिवणेकामी मे.अवधत इलेक्ट्रीकल लाई स अँ ड सि हर्सेसू   (िन.र. .६,१४,६४०/- 
[अक्षरी र. . सहा लाख चौदा हजार सहाशे चाळीस] पेक्षा १७.१७% कमी ) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.८/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४ अ वये, अ 
प्रभाग कायार्लयामधील कायार्लयासाठी अंतगर्त बैठक यव था करणे (दसरा मजलाु ) 
कामी मे.भगवंत क ट्रक्शन (िन.र. .४०,१४,०८२/- (अक्षरी र. .चाळीस लाख चौदा 
हजार याऐंशी) पेक्षा १७.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू       
र. .३४,५६,५४६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदेतील िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१५) मनपा या पयार्वरण अिभयांित्रकी िवभागाकडील िन.नो.क्र.मख्यालयु /२/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र. ४ अ वये, मनपा के्षत्रातील मैलाश दीकरण कद्रांना रंगसफेदी करणे व ु
इतर  थाप य िवषयक  कामे करणे (२०१५-१८) या कामासाठी मे.भगवंत क ट्रक्शन 
एस जे जाधव (िन.र. .२८,००,७३२/- (अक्षरी र. .अठ्ठावीस लाख सातश ेब तीस) पेक्षा 
-२४.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२२,०५,८७०/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनिवदा अटी-शतीर् प्रमाणे भाववाढ फरक कलमानसार कंत्राु ट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१६) मनपा या पाणीपरवठा िवभागाु या िन.नो.क्र.८/३५/२०१४-१५. मधील अ.क्र.३१ अ वये, 
गवळीमाथा पंपींग टेशन व सेक्टर १० य़ा आवारात देखभाल द ती व थाप य ु
िवषयक कामे करणेकामी मे.भगवंत क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम . ३०,३४,२००/- 
(अक्षरी र. . तीस लाख चौतीसहजार दोनश)े पेक्षा ३८.९९% कमी) दराने या  
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१९,४३,७२३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु
केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाची ु
रक्कम अदा/वसल करणे बधंनु कारक राहील या  अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
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िवषय क्रमांक-१७) मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.४३ अ वये, कासारवाडी मलशद्धीकरण कद्रांतगर्तु , इंद्रायणीनगर येथील प्रभाग क्र. 
२९ म ये से.क्र.७ व १० मधील जलिन:सारण यव थेम ये सधारणा करणेु कामी 
मे.आ ष असोिसएट (िनिवदा रक्कम .२८,००,९४५/- (अक्षरी र. .अठठावीस लाख 
नऊशे पंचेचाळीस) पेक्षा ४८.४८% कमी) या ठेकेदाराकडन िनू िवदा मंजर दराने रू .  
१५,१५,१९९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे 
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ू यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१८) मनपा या पाणीपरवठा व ु जलिन:सारण िवभागा या िन.नो.क्र.५/५१/२०१४-१५ मधील 
अ.क्र.१९ अ वये, वाडर् क्र.४६ िवजयनगर येथील जलिनःसारण िवषयक कामे करणे व 
उवर्िरत िठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ी कॉ ट्रक्टर (िनिवदा रक्कम 
.३५,०१,३९७/- (अक्षरी र. .प तीस लाख एक हजार तीनशे स यानव) पेक्षा ३५.३५ 

% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२३,७६,८३६/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 (िदनांक १६/९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणर्याप्रमाणे) 
 

िवषय क्रमांक-१९) मनपाचे वायसीएम ग्णालयातील सवर् वाडर् व िबलींग कश कऊंटर करीता संगणक ॅ
टेशनरी पेपर सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदा सु.क्र.०४/०२/२०१४-१५ अ वये िनिवदा 
दर मागिवणेत आले होत.े यानसार ऑनु लाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. 
प्रा त दरपत्रकाम ये मे.एम.के. एंटरप्रायजेस, पणेु , यांचे आव यक 10X12 part II (60 

GSM), 10X12 part II (60 GSM) व 10X12 part III (60 GSM) (एकण ू ३ बाबी) 
सािह याचे दर एकण रू . .५,८८,६००/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् 
हा अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा १.४५% ने कमी आहे. मे.एम.के.एंटरप्रायजेस यांचे 
आव यक संगणक टेशनरी पेपर खरेदीकामी एकण रू . .५,८८,६००/- दर ि वकत ृ
करणेत आले असन याचें बरोबर करारनामा करणेत आलेला ू असन ू प्र ततकामी ू
केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२०) मनपाचे वेबपोटल www.pcmcindia.gov.in व ई-टडर www.pcmcetender.in या 
संकेत थळांचे िसक्यिरटी सॉकेट लेअरु  (SSL) दारे नतनीकरण करणेकामी ईु -िनिवदा 
सु.क्र.०८/०३/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होत.े यानसार ऑनलाईन ु
तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. प्रा त दरपत्रकाम ये मे.टेक ९ स हीर्सेस, पणेु , यांचे 
आव यक वेबपोटल व ई-टडर या संकेत थळांचे िसक्यिरटी सॉकेट लेअरु  (SSL) दारे 
नतनीकरण करणेकाु मी (एकण ू २ बाबी) सािह याचे दर एकण रू . .२,७७,९००/-लघ तमु  
दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अदंाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ४.६९% ने कमी 
आहे. मे.टेक ९ स हीर्सेस यांचे आव यक मनपाचे वेबपोटल व ई-टडरचे नतनीकरण ु
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करणेकामी एकण रू . .२,७७,९००/- दर ि वकत करणेृ त आले असन यांचे बरोबर ू
करारनामा करणेत आलेला आहे. प्र ततकामी केले या संिवदेची माू िहती अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२१) मनपाचे मा.पदािधकारी व अिधकारी यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी मोबाईल व 
प्रशासन िवभागाकडील फ्रिकग मशीन करीता काटे्रज सािह य खरेदीँ ं  करणे कामी 
कोटेशन नोटीस क्र.२५/२०१४-१५ व को.नो.क्र.२२/२०१४-१४ अ वये बंद पाकीटात 
दरपत्रक मागिवणेत आले होते. यानसार तीनु -तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेत. 
प्रा त दरपत्रकाम ये मे.इंद इ फोटेक सो यशनू ु , पणेु , यांचे आव यक मोबाईल संच 
Blackberry Curve 9720 ०५ नग (एकूण १ बाब) सािह याचे दर एकण ू
र. .९१,५००/- व मे.प्राईड टे्रडींग यांचे आव यक फ्रिकग मशीन करीता काटे्रजँ ं -१० नग 
सािह याचे दर र. .४०,५००/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा 
अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा २.०९% ने कमी आहे. मे.इंद इ फोटेक सो यशन यांू ु चे 
आव यक मोबाईल उपकरण खरेदीकामी एकण रू . .९१,५००/- व मे.प्राईड टे्रडींग यांचे 
आव यक फ्रिकग मशीन करीता काटे्रजँ ं  खरेदीकामी एकण रू . .४०,५००/- दर ि वकत ृ
करणेत आले असन याचें बरोबर करारनामा करणेत आलेला ू असन ू प्र ततकामी ू
केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२२) मनपाचे मा.पदािधकारी व अिधकारी यांचे कायार्लयीन कामकाजासाठी मोबाईल संच 
सािह य खरेदीकामी ई.िन.क्र.१९/२०१३-१४ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होत.े 
यानसार ऑनलाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेतु . प्रा त दरपत्रकाम ये 
मे.पावरटेक िस टीम, पणेु , यांचे आव यक मोबाईल संच-०२ नग (एकण ू १बाब) 
सािह याचे दर र. .३७,८६०/- व मंजर दराने वाढीव ू १ नग सािह याचे दर 
र. .१८,९३०/- असे एकत्रीत एकण रू . .५६,७९०/- लघ तमदर प्रा त झाले आहेतु . 
सदरचा खचर् हा अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ०.०५% ने कमी आहे. मे.पावरटेक 
िस टीम यांचे आव यक मोबाईल संच खरेदीकामी एकण रू . .५६,७९०/- दर ि वकत ृ
करणेत आले असन याचें बरोबर करारनामा करणेत आलेला आहेू . प्र ततकामी ू
केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२३) दै.पढारी या व तपत्राने ु ृ िन.नो.क्र.१०/८/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.७३ िवशेष रोटेशन 
बाबत या िदले या जाहीरात प्रिस द केले कामी िबल अदा करणेकिरता दै.पढारी ु
यांना अदा करावयाचे र. .३३,२६४/- (अक्षरी र. .तेहतीस हजार दोनशे चौस ट) या 
खचार्स मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
 

िवषय क्रमांक-२४) दै. टाई स ऑफ इंिडया ग्रपु  व  दै.  इंिडयन एक्सपे्रस या व तपत्रांनी ृ
िन.नो.क्र.१२/२/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.१८९ िवशेष रोटेशन काम क्र.१ व २ मदतवाढ ु
श दीपत्रक ु १ जाहीरात देश तरावर िदले या जाहीरात प्रिस द केले कामी िबल अदा 
करणेकिरता दै.टाई स ऑफ इंिडया ग्रपु   यांना अदा   करावयाचे र. .१,५८,६८८/- 

(अक्षरी रक्कम पये एक  लाख अठ्ठाव न हजार सहाशे अ याऎशीं ) व  दै. इंिडयन 
एक्सपे्रस यांना अदा करावयाचे र. .६५,७६०/-(अक्षरी रक्कम पये  पास ठ  हजार 
सातशे साठ) या खचार्स  मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय क्रमांक-२५) दै.टाई स ऑफ इंिडया गु्रप व  दै.इंिडयन एक्सपे्रस या व तपत्रांनी ृ
िन.नो.क्र.१२/२/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.२२४ िवशेष रोटेशन काम क्र.१ व २ मदतवाढ ु
श दीपत्रक ु २ जाहीरात देश तरावर िदले या जाहीरात प्रिस द केलेकामी िबल अदा 
करणेकिरता दै.टाई स ऑफ इंिडया ग्रपु   यांना अदा   करावयाचे र. .१,५८,६८८/- 

(अक्षरी रक्कम पये एक  लाख अठ्ठाव न हजार सहाश ेअ याऎशीं ) व  दै.इंिडयन 
एक्सपे्रस यांना अदा करावयाचे र. .६५,७६०/-(अक्षरी रक्कम पये  पास ठ  हजार 
सातशे साठ) या खचार्स  मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२६) दै.टाई स ऑफ इंिडया, महारा ट्र टाई स, दै.नवभारत टाई स इ.ग्रप ु या व तपत्रांनी ृ
िन.नो.क्र.११/४/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.१८८ िवशेष रोटेशन श दीपत्रक ु १ जाहीरात 
रा य तरावर िदले या जाहीरात प्रिस द केलेकामी िबल अदा करणेकिरता दै.टाई स 
ऑफ इंिडया, दै.महारा ट्र टाई स, दै.नवभारत टाई स इ.ग्रपु यांना अदा   करावयाचे 
र. . ९२,५४४/- (अक्षरी रक्कम पये या णव हजार पाचश े च वेचाळीस) या 
खचार्स  मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२७) दै.प यनगरीु , दै.लोकस ता व दै.इंिडयन एक्सपे्रस ग्रपु  या व तपत्रांनी ृ
िन.नो.क्र.१४/१/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.११२ िवशषे रोटेशन जाहीरात रा य तरावर 
प्रिस द केलेकामी िबल अदा करणेकिरता दै.प यनगरीु  यांना अदा   करावयाचे र. . 
५७,६००/- (अक्षरी रक्कम पये स ताव न हजार सहाश)े व दै.लोकस ता व दै.इंिडयन 
एक्सपे्रस ग्रप ु यांना अदा   करावयाचे र. .१,५८,४००/- (अक्षरी रक्कम पये एक लाख 
अठ्ठाव न हजार चारशे) या खचार्स  मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२८) दै.टाई स ऑफ इंिडया ग्रप व ु दै.इंिडयन एक्सपे्रस या व तपत्रांनी ृ
िन.नो.क्र.१२/२/२०१४-१५ ची जाहीरात क्र.९६ िवशेष रोटेशन जाहीरात देश तरावर 
प्रिस द केलेकामी िबल अदा करणेकिरता दै.टाई स ऑफ इंिडया ग्रपु  यांना 
अदा   करावयाचे र. .४,७६,०६४/- (अक्षरी रक्कम पये चार लाख शहा तर हजार 
चौस ट) व दै.इंिडयन एक्सपे्रस यांना अदा   करावयाचे र. .१,९७,२८०/- (अक्षरी 
रक्कम पये एक लाख स या नव हजार दोनश े ऐंशी) या खचार्स  मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-२९) मनपाचे अिग्नशामक िवभागास आव यक अिग्नशामक उपकरणे (फायर ए टींगशरु ) 
सािह य खरेदीकामी ई-िन.सु.क्र.१३/२०१४-१५ अ वये लघ तमु  िनिवदाकार मे.रेखा 
इंिजिनअिरगं वक्सर्, मोहननगर, िचचंवड यांचे एकणु  ०१ बाबीसाठी एकण रु . . 
६,१८,०००/- दर ि वकतृ  क न परवठाु  आदेश िनगर्त करणेत आलेले अस याने  

प्र ततु कामी केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणे. 
 

िवषय क्रमांक-३०) मनपा या िव यत मख्य कायार्लयाु ु कडील िन.नो.क्र.९/२०१३-१४ मधील अ.क्र.१२ 
अ वये, संत तकारामनगर पे्रक्षागु हृातील जिनत्र संचाची वािषर्क देखभाल द ती ु
करणेकामी मे.िरलायबल िडझले सि हर्सेस (िन.र. .२,७७,००३/- (अक्षरी र. .दोन लाख 
स याह तर हजार तीन फक्त) पेक्षा १४.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३१) मनपा या िव यत मख्य कायार्लयाु ु कडील िन.नो.क्र.७/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३६ 
अ वये, भोसरी पे्रक्षागहातील विनक्षेपण यंत्रणेचे चालन देखभाल द ती करणेकामी ृ ु
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मे.आर.के. इलेक्ट्रोिनक्स (िन.र. .४,७५,०००/- (अक्षरी र. .चार लाख पं याह तर 
हजार) पेक्षा १३.१३% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३२) मनपाचे िव िवध िवभागांसाठी कनन उ पादीत िप्रटंरसाठी आव यक टोनर व सटटे ॅ ु
भाग सािह य खरेदीकामी ई.िन.क्र.०८/०१/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत 
आले होते. यानसार ऑनलाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेतु . प्रा त 
दरपत्रकाम ये मे.एस.बी.इलेक्ट्रॉिनक्स, पणेु , यांचे आव यक टोनर व सटटे भाग ु
(एकण बाबी ू १७) सािह यासाठी र. .७,४८,३९१/- व इंद इ फोटेक याच आव यक ू
सटटे भाग ु (एकण बाबीू -१४) सािह याचे दर एकूण र. .५०,५२२/- असे एकत्रीत एकण ू
र. .७,९८,९१३/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अंदाजपत्रकीय 
रक्कमेपेक्षा ७.७९ % ने कमी आहे. मे.एस.बी.इलेक्ट्रॉिनक्स यांचे आव यक टोनर व 
सटटे भाग खरेदीकामी एकण रु ू . .७,४८,३९१/- व इंद इ फोटेक याच आव यक सटटेू ु  
भाग खरेदीकामी एकण रू . .५०,५२२/- दर असे एकत्रीत एकण रू . .७,९८,९१३/- (अक्षरी 
सात लाख अ या णव हजार नऊश ेतेरा फक्त) ि वकत कर यास माृ .सह आयक्त ु
यांनी मा यता िदलेली आहे. प्र ततकामी ू केले या संिवदेची मािहती अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३३) मनपाचे िव िवध िवभागांसाठी सोनी उ पादीत कंपनीचे आव यक प्रोजेक्टर सािह य 
खरेदीकामी ई.िन.क्र.०८/०२/२०१४-१५ अ वये िनिवदा दर मागिवणेत आले होत.े 
यानसार ऑनलाईन तीन दरपत्रके प्रा त झाली आहेतु . प्रा त दरपत्रकाम ये मे.झम ू
कॉ पटसर्ु , पणेु , यांचे आव यक प्रोजेक्टर-०५ नग (एकण ू १बाब) सािह याचे दर एकण ू
र. .३,६४,७६६/- लघ तमु  दर प्रा त झाले आहेत. सदरचा खचर् हा अंदाजपत्रकीय 
रक्कमे पेक्षा ३.७५ % ने कमी आहे. मे.झम कॉ पटसर्ू ु , यांचे आव यक प्रोजेक्टर 
खरेदीकामी एकण रू . .३,६४,७६६/- दर ि वकत करणेत आले असन यांचे बरोबर ृ ू
करारनामा करणेत आलेला आहे. प्र ततकामी ू केले या संिवदेची मािहती अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.५४ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील गुळवेव ती, भगतव ती व 
मरकटेव ती इु ु .िठकाणी गटसर् करणे व थाप य िवषयक कामे करणेकामी M/S D. 
D. CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९९,५९६/- (अक्षरी र. .तरेा लाख न या णव 
हजार पाचशे शहा णव) पेक्षा ३९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ु
र. .८,८१,८९२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेु तील िनिवदा 
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ु
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३५) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.२० अ वये, प्रभाग क्र.३२ सडिवक कॉलनी मधील गंगोत्री पाकर्ॅ , सावंत 
नगर, इ यादी िठकाणी बंद पाईप गटसर् व थाप य िवषयक कामे करणेकामी M/S 
S. D. AJWANI (िन.र. .११,२५,०००/- (अक्षरी र. .अकरा लाख पंचवीस हजार) पेक्षा  
-३७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .७,३२,४९३/- पयर्ंत काम 
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क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दारानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक रािहल या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे ु
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३६) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.३१ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील पसायदान कॉलनी, साई धाम 
इमारत पिरसरात पे हींग लॉक बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी 
M/S S. D. AJWANI (िन.र. .९,८०,३६६/- (अक्षरी र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
सहास ट) पेक्षा -४१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . . 
५,९७,१४६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ु
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३७) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.१ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील भगतव ती, महाराणा चौक, 
गणपती मंदीर पिरसरात पे हींग लॉक बसिवणे व इतर अनषंिगक कामे करणेकामी ु
M/S DEV CONSTRUCTION (िन.र. .१३,९९,५९६/- (अक्षरी र. .तरेा लाख 
न या णव हजार पाचश ेशहा णव) पेक्षा -४१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रु . .८,५२,५०१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.५६ अ वये, प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील कै.सखबाई गबाजी गवळी ु
उ यानात देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु M/S D.D. CONSTRUCTION 
(िन.र. .९,८०,३६६/- (अक्षरी र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे सहास ट) पेक्षा -३९.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .६,१७,७३४/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु ु
मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दारानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन ु
करणे. 

 

िवषय क्रमांक-३९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६ अ वये, प्र.क्र. 
७ च-होली येथील चोिवसावाडी वडमखवाडी मनपा शाळा इमारतीची द ती करणे व ु ु
रंगरंगोटी करणेकामी मे.डी.डी.क ट्रक्शन (िन.र. .२१,०१,२७०/- (अक्षरी र. .एकवीस 
लाख एक हजार दोनशे स तर) पेक्षा ३५.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ु
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दराने र. .१४,१२,२७४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदा ु
/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांु चेबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश िदला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४०) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४६ अ वये, 
प्रभाग क्र. ित्रवेणीनगर म ये थमीर् ल टर पॅ टचा वापर क न रोड फिनर्चरची कामे 
करणेकामी व िदशादशर्क फलक बसिवणेकामी मे.देवराज डे हलपर (िन.र. . 
९,२४,१५१/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार एकशे एक्काव न) पेक्षा ४७.३९%  

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

 

िवषय क्रमांक-४१) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५८ अ वये, 
प्रभाग क्र. ित्रवेणीनगर व सहयोगनगर िठकिठकाणी गटसर् द ती करणेकामी मेु .के. 
कमलेश (िन.र. .९,२४,२६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार दोनशे चौस ट) 
पेक्षा ४७.२६%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४२) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७१ अ वये, 
अ प्रभागातील ता यात येणारे डी.पी.र ते िवकिसत करणेकामी मे.अनंत बाळक ण ृ
बिहरट (िन.र. .९,२४,३६१/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनशे एकस ट) 
पेक्षा ४१.८८%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४३) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२८ अ वये, 
फ प्रभागा म ये जलक्षेत्र क्र.अ/२ म ये से.क्र.२२ व इतर पिरसराम ये पाणीपरवठा ु
िवषयक िकरकोळ द तीची ु कामे करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडकेर (िन.र. . 
९,१०,३६५/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनश ेपास ट) पेक्षा ४३.३०%  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४४) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७९ अ वये, 
फ प्रभागा म ये पाणीपरवठा ु लाईन टाकणेसाठी कर यात आलेले ट्रचेस पे हींग 
लॉक िकवा खडीम म व बीबीएम प दतीने डांबरीकरण क न बजिवं ु ु णेकामी 
मे.सदगु कपा क ट्रक्शन ृ (िन.र. .९,१५,२५८/- (अक्षरी र. .नऊ लाख पंधरा हजार 
दोनशे अठ्ठाव न फक्त) पेक्षा ३९.१० %  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४५) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३५ अ वये, 
फ क्षेत्रीय कायार्लया अंतगर्त िचखली तळवड े उपिवभागामधील िदवाब ती यव थे 
म ये खांबाची रंगरंगोटी (पटींग) करणेकामी मे.एनजीर् टेक िस टीम          
(िन.र. .६,९९,२६०/- (अक्षरी र. .सहा लाख न या णव हजार दोनशे साठ फक्त) पेक्षा 
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३३.५५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४६) मनपा या फ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.८१ अ वये, 
फ प्रभाग अंतगर्त िविवध कायर्क्रमाकरीता ता पर या व पात वनीके्षपण व प्रकाश ु
यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डकेोरेटसर् (िन.र. .९,३१,२१३/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख एकतीस हजार दोनश े तरेा फक्त) पेक्षा १.२५%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४७) मनपा या पाणीपरवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.८/३५/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, 
प्रभाग क्र.६ WD 4 टाकीव न िवतरण होणा-या भागात जलवािहनी टाकणेकामी 
मे.यतीनमणी क ट्रक्शन (िनिवदा रक्कम .- ३५,०१,२५९/- (अक्षरी र. .- प तीस 
लाख एक हजार दोनश े एकोणसाठ फक्त) पेक्षा २७.१५% कमी) या  ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .२६,७८,२००/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
 िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानसार फरकाु ची रक्कम 
अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील याु   अटीस अिधन राहन या याबरोबरू   

करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत िवचार करणे. 
 

िवषय क्रमांक-४८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१४ अ वये, 
ताथवड े व पनावळे येथील ता यात येणाु -या र यांचे खडीम म क न बीबीएम ु
प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.साईप्रभा क ट्रक्शन (िन.र. .३५,०१,३७९/- 
(अक्षरी र. . प तीस लाख एक हजार तीनशे एकोणऐशंी फक्त) पेक्षा ४८.४८ % 
कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .१८,९४,१०६/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु ु
मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-४९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, 
थेरगांव वॉडर् क्र.५० मधील यशवंतराव च हाण शाळा इमारतींची रंगसफेदी व थाप य 
िवषयक कामे करणेकामी मे.यशक असोिसए स (िन.र. .२९,९१,०५०/- (अक्षरी र. . 
एकोणतीस लाख एक्या नव हजार प नास) पेक्षा ३४.२०% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रु . .२०,६६,५१६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५०) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३२ अ वये, 
प्रभाग क्र.५३ चौधरी पाकर्  वाकड र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .७४,६९,६०५/- (अक्षरी र. .चौ-याह तर 
लाख एकोणस तर हजार सहाशे पाच फक्त) पेक्षा २७.९७% कमी) या ठेकेदाराकडन ू
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िनिवदा मंजर दराने रु . .५६,४९,३७४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दारानसार फरकाची रक्कम ु
अदा /वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५१) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० अ वये, 
ताथवड ेयेथे ल मीनगर, गणेशनगर पंडीत पेट्रोल पंपाजवळील, नेवाळेव ती र याचे 
हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु
(िन.र. .३०,८०,९७१/- (अक्षरी र. .तीस लाख ऐंशी हजार नऊशे एक्काह तर फक्त) 
पेक्षा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .२३,३०,१८५/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार ु मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक रािहल या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२३ अ वये, 
थेरगांव वॉडर् क्र.५० मधील िविवध र यांम ये हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .९७,२७,८८६/- (अक्षरी र. . 
स या नव लाख स तावीस हजार आठश े शहाऐंशी) पेक्षा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .७३,५७,३४६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसलु करणे बधंनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५३) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२४ अ वये, 
पनावळे गावातील अंतगर्त र ते हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकाु मी 
मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .३०,८०,९७१/- (अक्षरी र. .तीस लाख ऐंशी 
हजार नऊशे एक्काह तर फक्त) पेक्षा २७.९७% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ु
दराने र. .२३,३०,१८५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदा ु
/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय क्रमांक-५४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, 
ताथवड ेयेथील िनबंाळकर कायार्लयामागील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .३०,८०,९७१/- (अक्षरी र. .तीस 
लाख ऐंशी हजार नऊशे एक्काह तर) पेक्षा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रु . .२३,३०,१८५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
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बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कु म 
अदा /वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५५) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३० अ वये, 
प्रभाग क्र.५३ चौधरी पाकर्  वाकड र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी 
मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .७४,६९,५८८/- (अक्षरी र. .चौ-याह तर 
लाख एकोणस तर हजार पाचशे अ याऐंशी फक्त) पेक्षा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .५६,४९,३६१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५६) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, 
प्रभाग क्र.४९ थेरगांव येथील बापजीबवा पिरसरातील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने ु ु
डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .२७,८०,१०६/- 
(अक्षरी र. .स तावीस लाख ऐंशी हजार एकशे सहा फक्त) पेक्षा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .२१,०२,६३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५७) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१६ अ वये, 
प्रभाग क्र.४९ मधील पवारनगर भागातील र यांचे हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण 
करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .२७,७७,४९१/- (अक्षरी र. . 
स तावीस लाख स याह तर हजार चारश े एक्या नव) पेक्षा २७.९७% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .२१,००,६५८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-५८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१० अ वये, 
प्रभाग क्र.४२ भाटनगर प्रभागात भाटनगर पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणेकामी 
मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .४१,३७,७०६/- (अक्षरी र. .एक्केचाळीस 
लाख सदोतीस हजार सातश ेसहा) पेक्षा २७.९७ % कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रु . .३१,२९,४०९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत ु केले या 
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय क्रमांक-५९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३ अ वये, 
थेरगांव वॉडर् क्र.५१ गणेशनगर व मंगलनगर मधील र यांम ये हॉटिमक्स प दतीने 
डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .६६,१७,६७५/- 
(अक्षरी र. .सहास ट लाख सतरा हजार सहाशे पं याह तर) पेक्षा २७.९७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .५०,०५,०४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतीलु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकाु रक रािहल या अटीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६०) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२०/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, 
िचचंवडनेगर म ये िशवनगरी पिरसरातील उवर्िरत र यावर बी यमन प दतीने ु
डांबरीकरण करणेकामी मे.िक्ल सी क ट्रक्शन प्रा.िल.पणे ु (िन.र. .२८,००,७६९/- 
(अक्षरी र. .अठ्ठावीस लाख सातशे एकोणस तर फक्त) पेक्षा २७.९७%  कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .२१,१८,२६४/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रु माणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणेु  बधंनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६१) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, 
प्रभाग क्र.५६ भगतिसगं चौक ते कािशद पाकर् कड ेजाणारा १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. 
र ता िवकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशगाड ें (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अक्षरी र. . 
अठ्ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पेक्षा ५०.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रु . .१४,४१,४७०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२९ अ वये, 
प्रभाग क्र.५६ येथे मनपा शाळा त ेकाटेपरम चौका पयर्ंतचा ु १८.०० मी. ं दीचा डी.पी. 
र ता िवकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशगाड ें (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अक्षरी र. . 
अठ्ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पेक्षा ५२.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रु . .१३,८२,६४७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 



 16

िवषय क्रमांक-६३) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२८ अ वये, 
प्रभाग क्र.५६ हॉटेल स टी त े क पत  पयर्ंतचा ृ १८.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता 
िवकिसत करणेकामी मे.एन.एन.िशगाड ें (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अक्षरी र. . अठ्ठावीस 
लाख एक हजार एकशे वीस) पेक्षा ५१.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ु
दराने र. .१४,१२,०५९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहलु  या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१३ अ वये, 
प्रभाग क्र.५६ येथील र त ेिवषयक व थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.सांडभोर 
क ट्रक्शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अक्षरी र. . अठ्ठावीस लाख एक हजार एकशे 
वीस) पेक्षा ४९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .१४,७०,८८२/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेरीयलु या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६५) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१४ अ वये, 
प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िविवध डी.पी. र यांलगत पदपथ िवकसीत 
करणेकामी मे.सांडभोर क ट्रक्शन (िन.र. .४२,०१,६८१/- (अक्षरी र. .बेचाळीस लाख 
एक हजार सहाशे एक्याऐंशी) पेक्षा ४८.७८%  कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवू दा मंजर ु
दराने र. .२२,५९,७०६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६६) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१५ अ वये, 
प्रभाग क्र.५४ िपपंळेिनलख येथील िवशालनगर भागातील अंतगर्त र यांचे हॉटिमक्स 
प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.ि ह.एम.मातरेे इंफ्रा.प्रा.ली. (िन.र. .३१,५१,२६१/- 
(अक्षरी र. .एकतीस लाख एक्काव न हजार दोनशे एकस ट) पेक्षा ३.४०% जा त) 
(सधारीतु ) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .३२,५८,४०३/- पयर्ंत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदाु  अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ 
घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय क्रमांक-६७) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.७ अ वये, 
प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील रामनगर, सायली पाकर् , आिशवार्द कॉलनी व 
पिरसरातील र त ेहॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी 
क ट्रक्शन प्रा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अक्षरी र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस 
हजार पाचशे एकोणस तर) पेक्षा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ु
र. .३२,९८,२३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु दराम ये 
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, 
प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िव वशांती कॉलनी, िभसे पाकर्  व पिरसरातील 
र त ेहॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन 
प्रा.ली. (िन.र. .३९,२१,५६९/- (अक्षरी र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 
एकोणस तर) पेक्षा १९.९०%  कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ु         
र. .३२,९८,२३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु अदा/वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-६९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२७ अ वये, 
प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील िनसगर् कॉलनी व साई ी सोसायटी येथील र ते 
हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. 
(िन.र. .३९,२१,५६९/- (अक्षरी र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 
एकोणस तर) पेक्षा १९.९०%  कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . . 
३२,९८,२३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेु णेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७०) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, 
प्रभाग क्र.५६ येथील हॉटेल स टी पिरसरातील र ते डांबरीकरण करणेकामी ृ
मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अक्षरी र. . प तीस 
लाख एक हजार चारशे एक) पेक्षा १९.९०% कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ु
दराने र. .२९,४४,८५३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
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अदा/वसल करणे बंधनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७१) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४ अ वये, 
प्रभाग क्र.५५ िपपंळे स दागर येथील कंजीरव तीु , शलेारव ती व पिरसरातील र ते 
हॉटिमक्स प दतीने डांबरीकरण करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क ट्रक्शन प्रा.ली. 
(िन.र. .३९,२१,५६९/- (अक्षरी र. .एकोणचाळीस लाख एकवीस हजार पाचशे 
एकोणस तर) पेक्षा १९.९०%  कमी) या ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मंजर दराने रु . . 
३२,९८,२३६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक रािहल या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेु स 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७२) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वै यिकय िवभागाअंतगर्त रा ट्रीय कायर्क्रमाची 
प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणेकामी िनिवदा क्र.०८/२०१२-१३ अ वये, िनिवदेतील 
लघ तम िनिवदाकारु  मे.गायत्री ए टरप्रायजेस यांचेकडन मनपाचे वै यिकय ू
िवभागाअंतगर्त रा ट्रीय कायर्क्रमासाठी १० वाहने वाढीव (मदतवाढु ) ४ मिह यासाठी 
भाडते वावर घेणेत येणार अस याने येणा-या एकणु  र. .१४,३२,०८०/- (अक्षरी र. . 
चौदा लाख ब तीस हजार ऐंशी) चे खचार्स मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७३) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.४७ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी येथील सनशाईन लाझा, द यम ु
िनबंधक कायार्लय पिरसर येथे पे हींग लॉक बसिवणे व फटपाथ करणे व इतर ु
थाप य िवषयक कामे करणेकामी M/S  D D CONSTRUCTION  (िन.र. . १३,९९,५९६/- 

(अक्षरी र. .तरेा लाख न या णव हजार पाचश ेशहा णव) पेक्षा -४१.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .८,५२,५०१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणेु  भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु /HO/२/२०१४-१५ 
मधील अ.क्र.५८ अ वये, प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील िविवध िठकाणी 
थाप य िवषयक द तीची ु कामे करणेकामी M/S  GAURAV  ASSOCIATES 

(िन.र. .९,८०,१२०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख ऐंशी हजार एकशे वीस) पेक्षा -३४ % कमी) 
या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ु . .६,७९,२२३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्िरत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/ घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक रािहल या अु टीस अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय क्रमांक-७५) मनपाचे क्रीडा िवभागास खेळाड द तक योजना अंतगर्त गणवेश व आव यक िविवध ू
क्रीडा सािह य खरेदीकामी ई.िन.सु.क्र.७/२/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन िनिवदा दर 
मागिव यात आले होते. यामधील लघ तम िनिवदाकार मेु . भारती एंटरप्रायजेस यांचे 
गणवशे व आव यक क्रीडा सािह य खरेदीकामी ३६ बाबी र. .२,४०,९३६/- व 
मे.िवशाल एंटरप्रायजेस यांचे ३ बाबी र. .६९,६७६/- असे एकण रु . .३,१०,६१२/- 
(अक्षरी र. .तीन लाख दहा हजार सहाशे बारा फक्त) दर ि वकत क न परवठा ृ ु
आदेश िनगर्त करणेत आलेले अस याने प्र ततकामी केले या संिवदेची माहीती ु
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७६) मनपा या पाणीपरवठा िवभागा या िनु .नो.क्र.७/६/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२ अ वये, 
अशद्ध जलउपसा कद्र रावेत येथीु ल ट पा ३ व ४ अंतगर्त पंिपगं मिशनरीची वािषर्क 
पद्धतीने देखभाल द ती करणेु कामी मे.एक्सेल इलेिक्ट्रक स (िनिवदा रक्कम .- 
३८,७३,५२२/- अक्षरी र. .अडोतीस लाख याह तर हजार पाचशे बावीस फक्त) पेक्षा 
५.५०% कमी दराने) या  ठेकेदाराकडन िनिवदाू  मंजर दराने रू . .३८,४३,५०२/-पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु  िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट  दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील याु   अटीस 
अिधन राहन या याबरोबरू   करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७७) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.६१ अ वये, 
अ के्षत्रीय कायार्लया या अंतगर्त िचचंवड टेशन उप िवभागातील ता पर या व पात ु
वनीके्षपण व िव यत िवषयु क कामे करणेकामी मे.मोरया मंडप डकेोरेटसर् (िन.र. . 
९,३१,२१३/- (अक्षरी र. .नऊ लाख एकतीस हजार दोनशे तरेा) पेक्षा २.०० %  कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७८) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२० अ वये, 
प्रभाग क्र.२६ काळभोरनगर मोहननगर येथे िठकिठकाणी नामदशर्क फलक, बचेस व 
थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.प पाई इंटरप्राजेस ु (िन.र. .९,२४,३६०/- (अक्षरी 
र. .नऊ लाख चोवीस हजार तीनशे साठ) पेक्षा ३०.३३%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-७९) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३८ अ वये, 
प्र.क्र. २७ मोरवाडी येथे िविवध िठकाणी ट्रॉम वॉटर गटर व पे हींग लॉक कामे 
करणेकामी मे.प पाई इंटरप्राजेस ु (िन.र. .९,१०,३६४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा 
हजार तीनशे चौस ट) पेक्षा ३६.३६%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८०) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५० अ वये, 
प्रभाग क्र.१८ मामडीर् भागातील गटरची देखभाल द ती व इतर थाप य िवषयक ु ु
कामे करणेकामी मे.एल.एम.तलसानी ु (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख 
चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा २६.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय क्रमांक-८१) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४५ अ वये, 
प्रभाग क्र.१८ िकवळे भागातील पे हींग लॉकची देखभाल द ती व इतर थाप य ु
िवषयक कामे करणेकामी मे.एल.एम.तुलसानी (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा २६.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८२) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४२ अ वये, 
प्र.क्र.२६ काळभोरनगर म ये प्रभ चबसर् मागील पिरसरात िकरकोळ द ती व पे हींग ु ु
लॉकची कामे करणेकामी मे.एल.एम.तलसानी ु (िन.र. .९,२४,३६०/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख चोिवस हजार तीनशे साठ फक्त) पेक्षा ३१.६२%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८३) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.३२ अ वये, 
प्र.क्र.८ दवाखाना द तीची कामे करणेकामी मेु .एल.एम.तलसानी ु (िन.र. .९,२४,३६०/- 
(अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस हजार तीनश ेसाठ फक्त) पेक्षा २६.९९%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८४) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.११ अ वये, 
प्र.क्र.१० अजंठानगर म ये फटपाथ व पे हींु ग लॉक बसिवणे व द ती कामे ु
करणेकामी मे.िव या इंटरप्रायजेस (िन.र. .९,२४,२३७/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस 
हजार दोनशे सदोतीस) पेक्षा ३८.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८५) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२२ अ वये, 
प्र.क्र.१८ मामडीर् भागातील पे हींग लॉकची देखभाल द ती व इतर थाप य ु ु
िवषयक कामे करणेकामी मे.एल.एम.तलसानी ु (िन.र. .९,२४,३७०/- (अक्षरी र. .नऊ 
लाख चोिवस हजार तीनशे स तर) पेक्षा २६.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८६) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१४ अ वये, 
प्र.क्र.२६ रामनगर पिरसरात बंद पाईप गटसर् व िकरकोळ द तीु  िवषयक कामे 
करणेकामी मे.एल.एम.तलसानी ु (िन.र. .९,२४,३६०/- (अक्षरी र. .नऊ लाख चोिवस 
हजार तीनश ेसाठ) पेक्षा ३०.६०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८७) मनपा या अ क्षेत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.९ अ वये, अ 
प्रभागा अंतगर्त प्रभाग क्र.२७ म ये पाणीपरवठा िवषयक कामाची देखभाल द ती ु ु
करणेकामी मे.जय इंिजनीअसर् (िन.र. .९,१०,२७२/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार 
दोनशे बहा तर) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८८) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१२ अ वये, 
अ प्रभागा अंतगर्त सन २०१४-१५ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/१ अंतगर्त पाणीपरवठा िवषयक ु
कामाची देखभाल द तीु िवषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी इंिजिनअसर् (िन.र. . 
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७,००,०५५/- (अक्षरी र. .सात लाख पंचाव न) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-८९) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१६ अ वये, 
अ प्रभागातील जलक्षेत्र क्र.अ/७ िववेकनगर द तवाडी पिरसरात पाणीपरवठा िवषयक ु
िकरकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .िजतद्र प षो तम पाटील ु (िन.र. .८,४०,३३६/- 
(अक्षरी र. .आठ लाख चाळीस हजार तीनश े छ तीस) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९०) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१९ अ वये, 
अ प्रभागाम ये जलक्षेत्र क्र.अ/६ मोहननगर पिरसराम ये पाणीपरवठा िवषयक ु
िकरकोळ द तीु ची कामे करणेकामी मे.अिनकेत इंटरप्रायजे (िन.र. .९,१०,३६५/- 
(अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे पास ट) पेक्षा ३९.९९%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९१) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२१ अ वये, 
अ प्रभागा अंतगर्त सन २०१४-१५ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/२ अंतगर्त वा हेकरवाडी 
पिरसरात पाणीपरवठा िवषयक कामाची देखभाल द ती कामे करणेकामी मेु ु .प्रांजल 
काप रेशन (िन.र. .७,००,०७८/- (अक्षरी र. .सात लाख अ याह तर) पेक्षा ३७.४०%  

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

 

िवषय क्रमांक-९२) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.२६ अ वये, 
अ प्रभागा म ये जलक्षेत्र क्र.अ/१ प्रािधकरण म ये वाहतकनगरी व इतर सेक्टर म ये ु
पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीचीु ु  कामे करणेकामी मे.रिवदं्र क ट्रक्शन 
(िन.र. .४,९०,१५५/-(अक्षरी र. .चार लाख न वद हजार एकश े पंचाव न) पेक्षा 
३५.१०%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९३) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४६ अ वये, 
अ प्रभागा म ये जलक्षेत्र क्र.अ/१ प्रािधकरण म ये संततकाराम नगर उ यान व इतर ु
पिरसरात पाणीपरवठा िवषयक िकरकोळ द तीची कामे करणेकामीु ु  मे.अिनकेत 
एंटरप्रायजेस (िन.र. .९,१०,३४१/- (अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे 
एक्केचाळीस) पेक्षा ३८.९९%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९४) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४७ अ वये, 
अ प्रभागा अंतगर्त सन २०१४-१५ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/२ अंतगर्त रावेत म ये 
पाणीपरवठािवषयक कामाची देखभाल द ती कामे करणेकामी मेु ु .मयश क ट्रक्शन ु
(िन.र. .७,००,०८०/- (अक्षरी र. .सात लाख ऐंशी) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 
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िवषय क्रमांक-९५) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५५ अ वये, 
अ व फ प्रभागाम ये आव यकतनेसार िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे ु (सन २०१४-१५) 
कामी मे.जीवनधारा यबवेल कंपनी ु (िन.र. .४,९०,२६९/- (अक्षरी र. .चार लाख 
न वद हजार दोनशे एकोणस तर फक्त) या अंदाजपत्रकीय दराप्रमाणे ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

  

िवषय क्रमांक-९६) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५६ अ वये, 
अ प्रभागा अंतगर्त सन २०१४-१५ साठी जलक्षेत्र क्र.बी/२ अंतगर्त पनावळे ु म ये 
पाणीपरवठा िवषयक कामाची देखभाल द ती कामे करणेकामी मेु ु .मयश क ट्रक्शन ु
(िन.र. .७,००,०३८/- (अक्षरी र. .सात लाख अडोतीस) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९७) मनपा या अ के्षत्रीय कायार्लयाकडील िन.नो.क्र.१/२०१४-१५ मधील अ.क्र.५७ अ वये, 
अ प्रभागातील जलक्षेत्र क्र.अ/७ आकडीर् गावठाणु , पिरसरात पाणीपरवठा िवषयक ु
िकरकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इंिजनीअसर् (िन.र. .९,१०,३६५/- 
(अक्षरी र. .नऊ लाख दहा हजार तीनश े पास ट फक्त) पेक्षा ३७.४०%  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. वाहतकु /HO/२८/१७/२०१३-१४ मधील ड 
प्रभागात िपपंरीगाव पिरसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतक सधारणा िवषयक ू ु
कामे करणेकामी मे.िप्रझम ए टरप्रायजस (िन.र. .८,३९,४४०/- (अक्षरी र. . आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार चारशे चाळीस फक्त) पेक्षा ३५.४२%  कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .५६९२१६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणेु  बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-९९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. वाहतकु /HO/२८/२४/२०१३-१४ मधील ड 
प्रभाग वाकड पिरसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतकू  सधारणा िवषयक कामे ु
करणेकामी मे.एस.एम. कं ट्रक्शन (िन.र. .८,३९,०४७/- (अक्षरी र. . आठ लाख 
एकोणचाळीस हजार स तचेाळीस फक्त) पेक्षा ३०.००%  कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .६,१६,६९९/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१००) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. वाहतकु /HO/२८/२२/२०१३-१४ मधील ड 
प्रभाग िपपंळे सौदागर पिरसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतक सधारणा िवषयक ू ु
कामे करणेकामी मे. एस.एम. कं ट्रक्शन (िन.र. .८,३९,४५३/- (अक्षरी र. . आठ लाख 
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एकोणचाळीस हजार चारशे त्रेप न फक्त) पेक्षा ३०.००%  कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .६,१६,९९८/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०१) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.अ मख्यालयु /HO/७/६१/२०१४-१५ मिधल 
प्रभाग क्र.१८ िकवळे-मामडीर् मिधल गितरोधक ु (ि पडबे्रकर) नवीन उभारणे व 
झबे्राक्रॉिसगं पटे्ट रंगिवणे व इतर थाप यिवषयक कामे करणेकामी M/S BIPIN N 

NANEKAR (िन.र. .१४,००,५६०/- (अक्षरी र. . चौदा लाख पाचशे साठ फक्त) पेक्षा 
३३.३०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,८०,८८२/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांचेू बरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. अ मख्यालयु /HO/७/५६/२०१४-१५ मधील 
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी मधील पावसाळी पा याचा िनचरा कर यासाठी बंद पाईप 
टाकणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौ हाण  
(िन.र. .९,१०,३६३/- (अक्षरी र. . नऊ लाख दहा हजार तीनशे त्रसे ट फक्त) पेक्षा 
३७.०१%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . . ६,०२,१०९/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाु ढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०३) मा.अवर सिचव, रा य िनवडणक आयोग महारा ट्र यांचेकडील पत्र ू
क्र.रािनआ/मनपा२०१३/सं.क्र.१३८/का/०५ िद. ११/०२/२०१४ म ये नमद केलेप्रमाणे ू
जनगणना २०११ म ये असलेले गट महानगरपािलके या नकाशावर प्रगणक गटाची 
मांडणी क न सवर् प्रगणक गट दशर्वलेला एकित्रत नकाशा तयार करणेकामी       
र. .१,५७,५४०/- इतकी आव यक फी भरणे बाबत कळिवले आहे. सदरची मािहती  
जनगणना कायार्लय, महारा ट्र रा य, मंबई यांचेकडन प्रा त करणेकामी ु ू र. . 
१,५७,५४०/- इतकी रक्कम िडमांड ड्रा ट वारे Director of Census Operation, 

Maharashtra Mumbai यांचे नावे पाठिवणे आव यक होत.े याअनषंगाने या ु
कायार्लयाकडील आदेश क्र. जनगणना/१/कािव/६३/२०१४ िद.२९/५/२०१४ चे आदेशा वये 
जनगणना कायार्लय, महारा ट्र,मंबई यांना रु . .१,५७,५४०/- (अक्षरी एक लाख 
स ताव न हजार पाचशे चाळीस पये फक्त) इतक्या रक्कमेचा डीमांड ड्रा ट दे यात 
येऊन सदरची मािहती उपल ध क न घे यात आली अस याने झाले या खचार्स 
काय तर मा यता घेणेकामी िवचार करणे. 
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िवषय क्रमांक-१०४) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या िव यत मख्यालया या कायार्लयीन आकि मक ु ु
खचर् पिरिश ठ ‘ब’ मधील ‘‘गणवेश िशलाई’’ या लेखािशषार्वर सन २०१३-१४ म ये 
सधारीत अंदाजपत्राम ये रक्कम ु . २३,०००/- तरतद करणेत आली होतीू . परंत ु
‘‘गणवशे िशलाई’’ या लेखािशषार्वर प्र यक्षात खचर् रक्कम .३०,६००/- झालेला आहे. 
सदर लेखािशषार्वर रक्कम . ८०००/- वगर् करणे आव यक आहे. सदरची तरतद ही ू
‘‘वीज बीले’’ या लेखािशषार्वरील सधारीत अंदाजपत्रकाम ये तरतद रक्कम ु ू .२ कोटी 
तरतद करणेत आली होतीू . परंत ु ‘‘वीज बीले’’ या लेखािशषार्वर रक्कम . 
१,९६,५३,७७०/- इतका खचर् झालेला आहे. ‘‘वीज बीले’’ या लेखािशषार्मधन रक्कम ू
.८,०००/- वगर् करता येईल. सदरची रक्कम ही महारा ट्र महानगरपािलका सधारणा ु
मधील कलम १०३ व अनसिच ु ू ‘ड’ प्रकरण ७(२) (२) वगर् करणेकामी मा यता  देणे 
बाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०५) मनपाचे उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र. १/२०१४-१५ मधील बाब क्र. २ अ वये अ 
प्रभागातील सन २०१४-१५ मधील वक्षारोपणासाठी ख ड े खोृ दणे व पोयटामाती 
भरणेकामी मे. समीर इं टरप्रायजेस (िन.र. .९,३३,४१०/- (अक्षरी र. . नऊ लाख 
तहेतीस हजार चारशे दहा फक्त) पेक्षा ३४.००%  कमी) या ठेकेदाराची िनिवदा 
अंदाजपत्रिकय दरापेक्षा ३४.०० टक्के सवार्त कमी दराची िनिवदा ि वकत करणेत ृ
आली असन यांचेशी करारनाू मा क न आदेश िदलेला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०६) मनपाचे उ यान िवभागाकडील िन.नो.क्र. ०४/२०१४-१५ अ वये अ के्षित्रय कायार्लया 
अंतगर्त प्रभाग क्र.१४ व १७ मधील दभाजक सशोिभकरण करणेकामी मेु ु . तावरे 
क ट्रक्शन कंपनी (िन.र. .१५,५०,०००/- (अक्षरी र. . पंधरा लाख पं नास हजार 
फक्त) या ठेकेदाराची िनिवदा अंदाजपत्रिकय दरापेक्षा -३५.१९%  ने कमी दराची 
िनिवदा मा.अित आयक्त यांनी ु ि वकत करणेृ स मा यता िदलेली असन ू यांचेशी 
कामाचा करारनामा क न घेणेस व येणा-या खचार्स मा यता देणेकामी िवचार करणे.  

 

िवषय क्रमांक-१०७) मनपाचे िविवध िवभागासाठी एच.पी.व कनन कंॅ .चे आव यक टोनर सािह य 
खरेदीकामी ई.िन.क्र./५९/२०१३-१४ अ वये मे. फ सी कॉ यटसर् व पेरीफेर सॅ ु , पणे ु
यांचे आव यक Toner No. Q2612A (HP Make) – ३०० नग (एकण ु १ बाब) 
सािह यासाठी र. . ८,२५,०००/- व मे. एम.के.एंटरप्रायजेस याच आव यक Toner No. 

319 (Canon Make)-१०० नग (एकण ु १बाब) सािह याचे दर एकण रु . . ५,३१,०००/-  
असे एकत्रीत एकण रू . . १३,५६,०००/- लघ तम दर प्रा त झाले आहेतु . सदरचा खचर् 
हा अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ३२.६६% ने कमी आहे. मे. फ सी कॉ यॅ ुटसर् व 
पेरीफेर स यांचे आव यक टोनर खरेदीकामी एकण रु . . ८,२५,०००/- व 
मे.एम.के.एंटरप्रायजेस यांचे आव यक टोनर खरेदीकामी एकण रु . .५,३१,०००/- दर 
ि वकत करणेत आले असन यांचे बरोबर करारनामा करणेत आलेला अस याने ृ ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१०८) मनपाचे िव यतु  मख्य कायालयार्कडील ु (क प्रभाग िव यतु ) िन.नो.क्र. १०/२०१४-१५ 
मधील काम क्र. ४, क प्रभागातील लघउ योजक प्रक पातील इमातरतीकरीता िल ट ु
बसिवणे कामी मे. अनमेक इलेक्ट्रीक स (िन.र. .७६,५३,०७८/- (अक्षरी र. . याह तर 
लाख त्रेप न हजार अठ्ठयाह तर फक्त) पेक्षा १४.९९%  ने कमी या दराने काम क न 
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घेणेस व िनयमानसार व िनिवदेतील अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा ु ू
क न घेणेस मा यता देणेकामी िवचार करणे.  

 

िवषय क्रमांक-१०९) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मती ग्णालयाचे डायिलसीस ृ
िवभागातील नाद त ु Gambro कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No. ७५८९ करीता 
आव यक HPG Transduer/Pressure Transkit हा पाटर् Gambro कंपनीचे अिधकत ृ
परवठाधारक खरेदी मेु .मनाली एंटरप्रायजेस, िपपंरी यांनी परवठा केला असन ु ू
यांचेसोबत झाले या िद.२०/०९२२०१३ चे करारना यास अिधन राहून यापवीर् याच ु
दराने हणजेच र. .६४,०९६/- प्रती नग यांचेकडन िनिवदा न मागवताू , करारनामा न 
करता, थेट प दतीने खरेदी करणेस, संबधीत पाटर्चे बील अदायगीस व यासाठी 
होणारा खचर् र. .६४,०९६/-(सवर् करांसह)ला काय तर मा यता घेणेकामी िवचार करणे.  

 

िवषय क्रमांक-११०) मोटार वाहन अपघात दावा क्रमांक ६६३/२०११ म ये मा. मोटार अपघात 
यायािधकरण पणे यांचे आदेशानसार ु ु ‘No fault liability compensation’ सह मोटार 
वाहन अपघात नकसान भरपाई रु . . ९,५५,०००/- दा याचे तारखेपासन ू (िदनांक 
१९/०७/२०११) प्रितवषर् ८.५% याजासह अदा करणे आव यक आहे. म.म.अिधिनयम 
१९४९ मधील कलम ८८,ह(दोन) या तरतदीनसार सदर उपरोक्त नकसान भरपाई ु ु ु
महानगरपािलका िनधीतन अदा करणे आव यक अस याने याजासह नकसान ु ु
भरपाई अदा करणेकामी मे. यायािधकरणाने दा याचे तारखेपासन प्रितवषीर् ू ८.५% 

दराने याज देणेचा िनणर्य िद याने याजासह नकसानभरपाई अदा करणेकामी ु
मा यता देणेबाबत िवचार करणे.  

 

िवषय क्रमांक-१११) कायदा िवभागाचे कोटर् िवषयक कामकाजासाठी सॉ टवेअर प्रितवषीर् अ यावत 
(अपडटे) करणेकामी Digilegal Services Pvt. Ltd. यांचेबरोबर करारनामा न करता सन 
२०१३ व सन २०१४ या दोन वषार्करीता थेट प दतीने खरेदी केलेले अपडेशनचे एकण ु
िबल र. .१२,६००/- अदा करणेकिरता व यापढे प्रितवषीर् थेट प दतीने अपडशेन ु
करणेकिरता व वेळोवळी याकिरता येणा-या खचार्स मा यता देणेकामी िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य ड मख्यालय ु /HO/२/१०/२०१४-
१५ अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडीमधील भगतव ती, गळवेव तीु , िवकास कॉलनी, 
शांतीनगर पिरसरातील र यांचे पचवकर्  पद्धतीने डांबरीकरण करणे याकामीॅ  M/S 

AJWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD.  या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या 
(िन.र. .९,८०,१९२/- (अक्षरी र. .नऊ लाख ऐंशी हजार एकश े या णव फक्त) पेक्षा 
३.६०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .९,९२,१५०/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम येु  कंत्राट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११३) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य ड मख्यालय ु /HO/२/१३/२०१४-
१५ अ वये, प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील मख्य र याचे डांबरीकरण ु
करणेकामी M/S AJWANI INFRASTRUCTURE PVT LTD.  या ठेकेदाराची िनिवदा 



 26

रक्कमे या (िन.र. .१३,९९,७०८/- (अक्षरी र. . तेरा लाख न या णव हजार सातशे 
आठ फक्त) पेक्षा २.९०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .१४,२७,०७२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसुल करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य ड मख्यालयु /HO/२/२६/२०१४-
१५ अ वये, प्रभाग क्र.२९ म ये डांबरी र यांची द ती करणेकामी ु M/S AJWANI 

INFRASTRUCTURE PVT. LTD. या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या 
(िन.र. .२४,७०,०००/- (अक्षरी र. .चोवीस लाख स तर हजार फक्त) पेक्षा २.९०%  

कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२५,१८,२८९/- पयर्ंत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार ु ु
मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस ु
अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११५) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२५/११/२०१४-१५ अ वये प्रभाग क्र. ७ 
अितक्रमण कारवाईसाठी मिशनरी परिवणेकामी मेु . ि ह.ए.झ बाड े  या ठेकेदाराची 
िनिवदा रक्कमे या (िन.र. . ९,२८,१९४/- (अक्षरी र. .नऊ लाख अठ्ठावीस हजार एकशे 
चौ-या णव फक्त) पेक्षा २७.१०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .७,१०,४८६/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११६) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.३२/२१/२०१४-१५ अ वये प्रभाग क्र. ३६ 
लांडवेाडीम ये र यावर कमान करणेकामी मे.देव क ट्रक्शन  या ठेकेदाराची िनिवदा 
रक्कमे या (िन.र. .२१,००,६२५/- (अक्षरी र. . एकवीस लाख सहाशे पंचवीस फक्त) 
पेक्षा १७.५०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दरानेू ू  र. .१८,१९,६६६/- पयर्ंत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ ु
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांू चेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११७) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या वतीने उभार यात आले या व िनयोिजत िविवध 
िवकास प्रक पांची मािहती सवर्सामा य नागरीकांना हो यासाठी मा.आयक्त यांनी ु
पत्रकार पिरषद आयोिजत केली होती. तसेच रा ट्रीय सफाई कमर्चारी आयोगा या 
अ यक्षा व किमटी यांनी सफाई कमर्चारी यां या िविवध अडीअडचणी िनवारण 
कर यासाठी भेट िदली. उपरोक्त यव थेकरीता एकित्रत र. . ३३,७४९/- (अक्षरी 
तहेतीस हजार सातश ेएकोणप नास फक्त) इतका चहापान, ना टा व भोजन खचर् 
झालेला आहे. या खचार्स मा यता देणेकामी िवचार करणे. 



 27

िवषय क्रमांक-११८) मनपाचे आरोग्य िवभागासाठी िविवध प्रकारचे साफ सफाई सािह य खरेदीकामी ई-
िनिवदा क्र.१/२०१४-१५ अ वये प्रा त लघ तम िनिवदाकार मेु . रेखा इंिज.वक्सर् 
यांचेकडन ू १३ बाबी साफ सफाई सािह य एकण ु र. .२,७७,६६८/- म ये व मे.डी.के. 
दोडके एंटरप्रायजेस यांचेकडन ू ७ बाबी साफ सफाई सािह य एकण रु . .३,७८,२००/- 
म ये खरेदी करणेकामी एकण दर रु . .६,५५,८६८/- (सहा लाख पंचाव न हजार आठशे 
अडस ट फक्तु ) ि वकत क न यां याबरोबर िविहत नम यात करारनामा ृ ु क न 
परवठा आदेश िनगर्त केलेले अस याने ु याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-११९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/ड मख्यालयु /HO/ २/३३/२०१४-१५ 
अ वये, प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी मधील इंद्रायणी चौक त े िनपोन पट कंपनी पयर्ंत 
एम.आय.डी.सी. मधील र ता ं दीकरण करणेकामी  M/S. AJWANI 

INFRASTRUCTURE PVT LTD. या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या 
(िन.र. .२१,००५७५/- (अक्षरी र. .एकवीस लाख पाचशे पंचाह तर फक्त) पेक्षा 
३.१०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .२१,३७२३०/- पयर्ंत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ 
कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये ु
झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे बंधनकारक राहील या ु
अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२०) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या नागरव ती िवकास योजना िवभागामाफर् त 
िन:समथर् (अपंग) क याणकारी योजने अंतगर्त सन २०१४-१५ या आथीर्क वषार्तील 
न याने अजर् सादर केले या ३०० पात्र लाभाथीर् िन:समथर् (अपंग), कणर्बधीर 
िव याथीर्/नागरीकांना मोफत पी.एम.पी.एल. बसपास साठी सन २०१४-१५ म ये 
वाढ/घट िवचारात घेऊन एकण ु ११५० लाभाथ ना मोफत बसपाससाठी (११५०X 

१२००X१०=१,३८,००,०००/- (लाभाथीर् X दर X मिहने = एकण रक्कमु ) पैकी ५०%  
आगाऊ रक्कम .६९,००,०००/- (अक्षरी र. .एकणस तर लाख फक्तु ) 
पी.एम.पी.एम.एल. यांना आगाऊ रक्कम अदा कर यास व सदर या खचार्स मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे.  

 

िवषय क्रमांक-१२१) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या आरोग्य िवभागाचे वापरातील िरक्षा या प्रकारची 
वाहने द ती कामी गटवार प दतीने एज सीज िनि चत करणे बाबत अ पकाु लावधी 
िनिवदा नो.क्र.०५/०५/२०१४-१५ अ वये प्रा त िनिवदाकारां या दरा प्रमाणे फ गटातील 
वाहनांसाठी मे. ी.बालाजी गरेज या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या ॅ
(िन.र. .७,००,०००/- (अक्षरी र. .सात लाख फक्त) पेक्षा १०.००%  कमी या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दरानेू ू  ि वकृत कर यात आली अस याने यांचेकडन ू
करारनामा क न घेऊन आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२२) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या जलतरण तलावम ये जीवरक्षक कम मदतनीस 
कमर्चारी यांचे माहे स टबर २०१४ ते फेब्रवारी ु २०१५ या सहा मिहने कालावधीकरीता 
१.संतोष ज्ञानोबा ग हाणे २.तानाजी अशोक ढमाळ ३. सयर्कांत िशवाजी ढवळे ु ४. 
सितश ल मण कदम यांची नेमणक करणेस व प्रतीिजवरक्षक प्रतीमहा मानधन ू
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रक्कम पये ७०००/- प्रमाणे अदायगीचे येणा-या प्र यक्ष खचार्स मा यता देणेकामी 
िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२३) िपपंरी िचचंवड महानगरपािलके या मख्य लेखा पिरक्षण िवभागाम ये कायर्रत ु
असणा-या कमर्चा-यांची रजा मंजरी कामी सादर केले या िवनंती अजार्नसार सोबतचे ू ु
प्रपत्र ‘‘अ’’ म ये दशर्िवले प्रमाणे रजा मंजरी कामी िवचार करणेू . 

 

िवषय क्रमांक-१२४) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु / /HO/२/५०/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.२९ म ये िठकिठकाणी िविवध सेवा वािह या टाक यासाठी 
खोद यात आले या र यांचे डांबरीकरण करणेकामी M/S. V.M. MATERE 

INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD. या ठेकेदाराची (िन.र. .१४,००,५६०/- (अक्षरी 
र. . चौदा लाख पाचशे साठ फक्त) पेक्षा ३.१०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रू . .१४,२५,०००/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२५) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु / /HO/२/४/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.३५ भोसरी गावठाण येथे लांडगे आळी व डोळस व ती पिरसरात 
पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठी गटसर् करणेकामी M/S. DEV CONSTRUCTION 

या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या (िन.र. .७,०७,२८०/- (अक्षरी र. .सात लाख सात 
हजार दोनशे ऐंशी फक्त) पेक्षा ४२.७७%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .४२५०१५/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा ु
अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये ु
कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२६) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु / /HO/२/७/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.३० चक्रपाणी वसाहत येथील िशवशंकर कॉलनी ग ली नं.१ ते ४ 
डांबरीकरण करणेकामी M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE (INDIA) PVT.LTD. 

या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या (िन.र. .१३,९९,७०८/- (अक्षरी र. . तेरा लाख 
न या णव हजार सातशे आठ फक्त) पेक्षा ३.१०%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा ू
मंजर दराने रू . .१४,२४,१३३/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेु ू बरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 
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िवषय क्रमांक-१२७) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु / /HO/२/२३/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील खंडोबा माळ, राधानगरी परीसर हॉटेल 
शजेारी र ता डांबरीकरण करणेकामी M/S. V.M. MATERE INFRASTRUCTURE 

(INDIA) PVT.LTD. या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या (िन.र. .११,१८,०८०/- (अक्षरी 
र. . अकरा लाख अठरा हजार ऐंशी फक्त) पेक्षा ३.१०%  कमी या ठेकेदाराकडन ू
िनिवदा मंजर दराने रू . .११,३७,५९०/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व ु
िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु
बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२८) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.०२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.४५ अ वये, 
प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधील िदघी रोड वरील रािहले या िठकाणी फटपाथ ु
करणेकामी मे.पांडरंग एंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या ू
(िन.र. .१३,९९,५९६/- (अक्षरी र. . तेरा लाख न या णव हजार पाचशे शहा नव 
फक्त) पेक्षा ४५.०१%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .८,०८,१२०/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत ु केले या बेसीक दराम ये कंत्राट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१२९) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/इ मख्यालयु / /HO/२/३५/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.३६ लांडवेाडी भगतव ती, हनमान कॉलनीु , गळेव ती परीसरात ु
बोडर् व बचेस बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणेकामी ँ M/S. BARKHA 

ENTERPRISES  या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या (िन.र. .९,८०,३६६/- (अक्षरी 
र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे सहास ट फक्त) पेक्षा ४०.००%  कमी या 
ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .६,१७,६३१/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या ु ु
िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार ु
फरकाची रक्कम अदा/वसल करणे बधंनकारक राहील या अटीस अिधन राहन ु ू
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१३०) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र. थाप य/ड मख्याु लय/ /HO/२/५३/२०१४-
१५ साठी प्रभाग क्र.३२ सडिवक कॉलनी मधील ना याची द ती करणेकामी ॅ ु
SAKALE ASSOCIATES  या ठेकेदाराची िनिवदा रक्कमे या (िन.र. .६,००,०००/- 
(अक्षरी र. . सहा लाख फक्त) पेक्षा ४०.०१%  कमी या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर ू ू
दराने र. .३,७७,९३७/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक ु
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
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अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१३१) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.२८/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, 
प्रभाग क्र.१७, से.क्र.२६ येथे ना यगह बांधणेकामी मेृ .एम.आर.गंगानी & ब्रदसर् 
(िन.र. .३७,२५,१०,११५/- (अक्षरी र. .सदोतीस कोटी पंचवीस लाख दहा हजार एकशे 
पंधरा) पेक्षा ६.४० % जा त) (सधािरत दरु ) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने ू ू
र. .३९,६३,५०,७६२/- पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील ु
िनिवदा अटीप्रमाणे भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या ु बेसीक 
दराम ये कंत्राट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम ु
अदा/वसल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ु ू करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय क्रमांक-१३२) मनपा या थाप य िवभागाकडील िन.नो.क्र.१२/२०१४-१५ मधील अ.क्र.१ अ वये, 
साय स पाकर्  पिरसरात तारांगण उभारणेकामी मे.ईगल इ फ्रा.प्रा.िल. (िन.र. . 
१४,६४,३२,६६२/- (अक्षरी र. .चौदा कोटी चौस ट लाख ब तीस हजार सहाशे बास ट) 
पेक्षा ४.९५ % जा त) या ठेकेदाराकडन िनिवदा मंजर दराने रू ू . .१५,३६,८१,०७८/- 
पयर्ंत काम क न घेणेस तसेच िनयमानसार व िनिवदेतील िनिवदा अटीप्रमाणे ु
भाववाढ कलमानसार मटेरीयल या िनधार्रीत केले या बेसीक दराम ये कंत्राट ु
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानसार फरकाची रक्कम अदाु /वसल करणे ु
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन राहन यांचेबरोबर ू करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

        

 
                                              नगरसिचव 

       िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका,  
        िपपंरी - ४११ ०१८ 
िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपपंरी-४११ ०१८ नगरसिचव कायार्लय, 
क्रमांक- नस/८/कािव/१४८५/२०१४ 
िदनांक - १२/०९/२०१४ 
 

िटप - प्र तत कायर्पित्रकेवरील िवषयांची िवषयपत्रे ु (डॉकेटस) नगरसिचव 
      कायार्लयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


